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Z NADZIEJĄ  
W 2018 ROK

Osobiście
Rozpoczęliśmy ko-
lejny rok. Nie znam 
nikogo, kto życzył-
by, aby 2018 był 
gorszy niż po-
przednie. Raczej 
skromnie wierzy-
my, że będzie przy-
najmniej taki, jak 
miniony. Ci, których los ostatnio do-
świadczył śmiercią bliskiej osoby, cho-
robą, utratą mieszkania, pracy czy jesz-
cze inną tragedią, życzą sobie poprawy, 
do czego i my się przyłączamy. Jakie będą 
365 dni 2018 r.? Nie wiemy, to tajemni-
ca. Rozmieniając na drobne, to 8  760 
godzin lub dla bardzo drobiazgowych 
525 600 minut. Dla jednych 2018 r. bę-
dzie pierwszym na tym łez padole, dla 
innych może ostatnim. Ważnym życiowo 
(poznają swoją drugą połowę – miłość 
do końca życia, założą gniazdo rodzinne 
– wzbogacą  się o  mieszkanie, zdadzą 
ważny egzamin lub czeka ich awans 
zawodowy, sukces w  biznesie itd. Dla 
innych rok, który się zaczął, będzie zwy-
kłym, szarym codziennym mozołem. 
Jedni składają mocne postanowienia 
i chcą w nich wytrwać ćwicząc charakter, 
inni marzą jedynie, by krzyż, jaki niosą, 
był lżejszy.

Społecznie
Rok 2018 to w życiu naszego narodu 
– Polski – jubileusz 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości i z pewnością 
wiele w tym temacie będzie się działo. 
Cieszą nas wszelkie inicjatywy i ruchy 
społeczne, które zaczynają się intere-
sować tradycjami oraz historią, także 
tą lokalną, że wspomnę: grupy rekon-
strukcyjne, Strzelców czy Bractwo 
Kurkowe. Ci ostatni podjęli akcję uho-
norowania Powstańców Wielkopol-
skich kamiennymi tabliczkami z krzy-
żem powstańczym (czytaj: „WL” 12-
2017, str. 10). To buduje, gdy widzimy, 
że zasiane przed laty przyczynki do 

kompletowania lokalnej tożsamości 
w  postaci książek historycznych wy-
dawanych przez Stowarzyszenie „Fo-
rum Lubońskie” – wydawcę „Wieści 
Lubońskich” – zaczynają być inspiracją 
dla innych. To też osobista satysfakcja 
dla mnie, współredaktora pionierskie-
go opracowania „Lubonianie w  Po-
wstaniu Wielkopolskim” wydanego 
z  okazji 90. rocznicy. Tak trzymać 
Panowie i Panie!

Lokalnie jesienią czekają nas wybory 
samorządowe na Burmistrza Lubonia 
i radnych do Rady Miasta. Czy coś się 
zmieni i  w  którym kierunku podąży? 
Z jakimi intencjami przystąpi do dzia-
łania, tym razem nie na 4- lecz 5-letnią 
kadencję, nowa (może stara) władza? 
Niezależny Miesięcznik Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie” zaprasza na swoje 
łamy wszystkich o lokalnych ambicjach 
politycznych, którzy mają pomysły na 
nasze miasto.

Przygotowuje-
my  się też do 
wznowienia 
w  przyszłym 
roku książki „Lu-
bonianie w  Po-
wstaniu Wielko-
polskim”, rozsze-
rzonego i popra-
wionego.  Od 
wydania w 2009 
roku doszło wie-
le nowych informacji i uzupełnień. Ape-
lujemy też do wszystkich o kontakt z re-
dakcją „Wieści Lubońskich”, którzy mogą 
zawarte w  poprzednim wydaniu noty 
biogra�czne uczestników zwycięskiego 
zrywu 1918-1919 roku uzupełnić, wzbo-
gacić o zdjęcia czy dane rodzinne. Może 
są też powstańcy których noty biogra-
�czne nie są jeszcze opracowane – cze-
kamy na sygnały!

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny

Co to będzie?
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TEMAT MIESIĄCA

Powitanie roku 2018

n
Widok Lubonia podczas nocy sylwestrowej z wieży kościoła św. Barbary. Na pierwszym planie w poziomie – oświetlona ul. Fabryczna i prostopadła do niej ul. Żeromskie-
go. Z prawej strony jasnozielona – oświetlona aleja Jana Pawła II od Konarzewskiego do Pułaskiego. Wpisując w wyszukiwarkę YouTube frazę: Luboń - Nowy Rok 2018 - 
panorama, można obejrzeć �lmik pokazujący, jak rozbłyskiwała okolica na przełomie 2017 i 2018 r.   fot. Rafał Wojtyniak

Kultywując wyjątkowy świąteczny zwy-
czaj kolędowania Luboń miał 12 stycznia 
przyjemność gościć Golec uOrkiestrę, 
która razem z wypełnioną po brzegi halą 
śpiewała najpiękniejsze polskie kolędy, 
pastorałki, a także swoje największe prze-
boje. Braci Łukasza i  Pawła Golców 
przedstawiać nie trzeba, są to jedni z naj-
bardziej rozpoznawalnych bliźniaków 
w  Polsce, którzy swoją muzyką bawią 
pokolenia Polaków od 20 lat. Do Lubo-
nia zawitali po raz kolejny, w 2014 roku 
grali i śpiewali podczas Dni Lubonia.
Koncert Golców rozpoczął się kilka mi-
nut po godz. 19 tradycyjnym gwarowym 
winszowaniem w połączeniu z sypaniem 
owsem i piękną kolędą „Gore gwiazda”. 
Następnie publiczność mogła wysłuchać 
takich kolęd, jak „Wśród nocnej ciszy”, 
„Anioł pasterzom mówił” czy „Oj ma-
luśki, maluśki”. Golec uOrkiestra zapre-
zentowała także swoje autorskie kolędy. 
Moje serce zdecydowanie zdobyła ta pt. 
„Łokarynki, fujarecki”.
O ile pierwsza część koncertu przebie-
gała w błogim, nastrojowym, świątecz-
nym klimacie, tak po przejściu do reper-
tuaru „świeckiego”, jak to powiedział 
Łukasz Golec, zaczęło się dziać. Publicz-
ność wstała z  miejsc i  praktycznie do 
końca koncertu wspólnie z  zespołem 

śpiewała ich najbardziej znane hity, takie, 
jak „Lornetka”, „Ściernisco” czy „Słody-
cze”. Bawili się wszyscy od najmłodszych 
po najstarszych i nikt mi nie wmówi, że 
muzyka nie łączy pokoleń. Koncert skoń-
czył się odśpiewaniem jubilatom „sto lat” 
(zespół zaczął w  2018  r.20. sezon sce-
niczny), a chwilę później artyści wyszli, 
aby zrobić pamiątkowe zdjęcia i rozdać 
autografy.

Zabawa na 102!
Kolędowanie to jedna z piękniejszych polskich tradycji świąt Bożego 
Narodzenia, a kolędowanie w góralskim klimacie dodatkowo nadaje 
temu okresowi niepowtarzalnej, swojskiej atmosfery. Luboń gościł 
najpopularniejszych w Polsce śpiewających braci górali – Pawła i Łukasza 
Golców oraz ich zespół

Frekwencja w  LOSiR-ze 
dopisała, hala była wypeł-
niona maksymalnie, a zgro-
madziło  się w  niej ponad 
1000 osób. O samych bra-
ciach Golec można mieć 
różne zdanie, obecnie są 
obiektem różnych memów 
i �lmików, jedni się śmieją, 
inni podziwiają, a  jeszcze 
inni krytykują, ale na wła-
sne oczy widziałam, jak 
ludzie dobrze  się bawią 
przy ich muzyce.
Zgromadzona publiczność 
została dodatkowo poin-
formowana o tegorocznych 

wydarzeniach artystycznych i kultural-
nych w Luboniu. Podczas Gali Siewcy, 
która odbędzie  się 9 lutego, główną 
gwiazdą będzie Stanisław Soyka, z kolei 
na Dniach Lubonia wystąpią zespół 
„Enej” oraz „Sound’n’Grace”.

Kończąc, cytujemy Golców i  życzymy 
Państwu na ten Nowy Rok:
„Cobyście byli zdrowi i weseli
Jako w niebiosach świenci janieli
Tak to Boze dej”.

Maria Wieczorek

n
Bracia Golcowie z zespołem zachwycili lubońską publiczność śpie-
wem kolęd i swoich największych hitów   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Liderzy zespołu „Golec uOrkiestra” czuli się w lubońskiej hali bardzo dobrze i nawiązywali bliski kontakt z publicznością. Pozo-
wali do zdjęć, m.in. ze Stowarzyszeniem „Wspólna Droga”, a nawet z całą salą. Na pierwszym planie – Łukasz i Paweł Golcowie 
z prezesem LOSiR-u – Michałem Kosińskim   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Po autografy artystów ustawiali się 
przedstawiciele różnych pokoleń    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Pamiątkowe, rodzinne sel� z Edytą Golec  
– żoną Łukasza, także solistką zespołu   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na 
www.wiescilubonskie.pl
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko
DOBRE, BO

To spektakularne osiągnięcie, polegają-
ce na pokonaniu w okresie od marca do 
listopada minimum siedmiu spośród 15. 
półmaratonów (21 km i 97,5 m) – ate-
stowanych, realizowanych w  różnych 
miastach Wielkopolski. Organizatorem 
tej szczególnej rywalizacji, której patro-
nuje Marszałek Województwa, jest Szkol-
ny Związek Sportowy „Wielkopolska”. 

Tegoroczny udział pani Urszu-
li to pierwsza udana dla niej 
edycja. Wcześniej przebiegła 
wprawdzie 7 półmaratonów, 
ale dystans w  Śremie, który 
zaliczyła, okazał  się być bez 
atestu, w związku z czym nie 
liczył  się w  rankingu Grand 
Prix.
Pani Urszula ma dobrą kondy-
cję i sporo trenuje. Tygodniowo 
przebiega dystans maratoński 
(42  km), co daje ok. 170  km 
miesięcznie i 1200 km rocznie. 
Chciała w minionym roku zdo-
być w Grand Prix Wielkopolski 
Brązową Koronę (tj. zaliczyć 10 
spośród 15. półmaratonów), ale na prze-
szkodzie stanęła jej choroba i spóźnione 
zgłoszenie się na bieg w Pile (XXVII Pół-
maraton Philipsa). W konsekwencji lu-
boniance udało  się zapisać jedynie na 
9 imprez.

Zazwyczaj na pudle
Forma pani Nater nie maleje, a  wręcz 
zwyżkuje. Ostatnie Grand Prix Wielko-
polski zakończyła rezultatem 2:19:45 
(średni czas z  7.  najlepszych biegów). 
Choć VII Samsung Półmaraton w Sza-
motułach przebiegła w 2 godziny, 9 mi-
nut i  51 sekund, to końcową średnią 

popsuł jej trudny, 
lipcowy dystans 
w  Pobiedziskach 
(XXVIII Bieg Ja-
giełły TIP TOPOL 
Półmaraton) z wy-
nikiem 2:30:00, 
nazywany przez 
biegaczy górskim 
(jedynie 2  km po 
płaskim terenie). 
Luboniance nie 
udało się wpraw-
dzie dotąd złamać 
granicy dwóch 
godzin (najlepszy 
wynik w półmara-
tonie to 2:07:00), 
ale jej starty zwy-
kle kończą  się 
miejscem na po-
dium. Świadczy 
o  tym 17 zdoby-
tych pucharów 
i  tyle samo statu-
etek ,  a   więc 
34-krotne zajęcie 
miejsca na pudle, 
oraz ok. 100  me-

dali mówiących o liczbie zakończonych 
biegów. W sumie zaliczyła 6 maratonów 
(jest wierna imprezie poznańskiej), a tak-
że 35 półmaratonów oraz wiele tzw. 
dziesiątek i piątek (10 i 5 km) w różnych 
miastach w  Polsce, a  nawet w  USA. 

Dobre, bo z pasją

Maraton tygodniowo
Pani Urszula Nater przebiega w tygodniu 42 kilometry. Właśnie odniosła 
kolejny sukces – zdobyła w swojej kategorii, K60 (kobiety od 60 do 69 
lat), VIII Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2017. W „Wieściach 
Lubońskich” przedstawiamy ją po raz pierwszy

Wśród tych startów są też lubońskie 
imprezy – Bieg Niepodległości (3-krot-
ny udział) i „W Pogoni za Wilkiem” oraz 
ulubione przez panią Urszulę 10-kilo-
metrowe dystanse okolicznościowe or-
ganizowane w  Warszawie – Bieg Nie-
podległości i ten z okazji rocznic wybu-
chu Powstania Warszawskiego. Mara-
tonka z Lubonia bardzo chętnie bierze 
w  nich udział ze względu na oprawę 
i atmosferę, towarzyszące tym imprezom. 
Dwa lata temu, w  drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych, wybrała  się do Nowej 
Soli na inny okazjonalny bieg – „Do 
pustego Grobu”, w którym wzięło udział 
1200 osób. Lubi też organizowane 
w  grudniu toruńskie Biegi Świętych 
Mikołajów (półmaratony) oraz trasy na 
Kujawach, skąd pochodzi (Półmaraton 
Piastowski z Kruszwicy do Inowrocła-
wia). Marzeniem pani Nater jest udział 
w  7-dniowym Festiwalu Biegowym 
w Krynicy Górskiej. Póki jednak pracu-
je w szkole, nie może sobie pozwolić na 
wyjazd na początku września, kiedy ta 
kultowa impreza, przyciągająca tysiące 
biegaczy, ich rodziny i kibiców, jest or-
ganizowana.

Samotny długodystansowiec
Użyte określenie (samotny) nie oznacza 
bynajmniej, że pani Urszula stroni od 
ludzi, w  związku z  udziałem w  wielu 
imprezach biegowych ma bowiem roz-
ległe znajomości w środowisku sporto-
wym. Nie przemierza też tras sama, bo 
od jakiegoś czasu towarzyszy jej córka, 

której udzieli-
ła  się pasja 
mamy i  rów-
nież odnosi 
sukcesy. Pani 
Nater nie jest 
natomiast 
związana 
z żadnym klu-
b e m .  J a k 
mówi, biega 
dla siebie, lubi 
przemierzać 
trasy w swoim 
rytmie, 
a  w  okresie, 
w którym, roz-
poczynała re-
alizowanie 
swojej pasji 
( 1 4 - 1 5  l a t 
temu), biega-
nie nie było 
popularne 
i zorganizowa-
ne. Teraz miło-
śnicy tej dys-
cypliny mogą przebierać w różnego typu 
imprezach biegowych i  formach. Od 
dziecka lubiła wysiłek �zyczny i  ruch, 
zawsze miała dobrą kondycję. Kiedy 
zadawano jej standardowe pytanie, kim 
chce być w przyszłości, od-
powiadała, że… biegaczką. 
Czas na realizację umiejęt-
ności i  zainteresowań nad-
szedł jednak dopiero, kiedy 

n
Medal za 1. miejsce w bie-
gu na 5 km w Appelton 
i Hilbert w stanie Wiscon-
sin w USA w 2014 r. jest 
dla pani Urszuli Nater 
szczególnie ważny, bo nie 
każdemu jest dane być 
i startować w tak odle-
głych miejscach na mapie   
fot. Hanna Siatka

 
Urszula Nater i jej imponujący 
zbiór pucharów i statuetek (34) 
oraz medali (96 sztuk) za udział 
w maratonach, półmaratonach 
i biegach na 5 oraz 10 km   fot. 
Hanna Siatka

cd.  
obok

n
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DOBRE, BO
wypełniła obowiązki ma-
cierzyńskie. Rozpoczynała 
od dwóch, potem pięciu 
i dziesięciu kilometrów po 
Luboniu. Po raz pierwszy, 
nie wierząc, że da radę, 
zmierzyła  się z  innymi 
w Biegu Przemysła na dy-
stansie 10 km wokół Jezio-
ra Maltańskiego. Powiodło 
się. Potem były biegi prze-
łajowe nad Rusałką, Ma-
niacka Dziesiątka i  inne. 
W  którymś momencie 
podjęła decyzję o  starcie 
w maratonie (Maraton Po-
znański 2011 r.). Bieganie 
jest sposobem na życie 
pani Nater. Nie trenuje co-
dziennie, ale w ciągu tygo-
dnia stara  się pokonać 
trasę maratonu. Kondycję 
podtrzymuje w  siłowni 
„Nautilus” w Poznańskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
przy ul. Chwiałkowskiego w Po-
znaniu. Trening zaczyna z domu 
przy ul. Kościuszki, po czym uli-
cą Unijną dociera do Dębiny 
(10  km) lub biegnie w  stronę 
Górczyna. Można ją też zobaczyć 
w parku Papieskim, pokonującą 
15-16 okrążeń wokół wzgórza 
(850 m jedno). Dla biegacza nie 
ma złej pogody. Potrzebna jest 
samodyscyplina i  mobilizacja. 
A jesienią i zimą można spraw-
dzić siły nad Rusałką, w ogólno-
polskim cyklu biegów City Trial, 
w których lubonianka uczestni-
czyła trzykrotnie. 

To Pani biega?
Pani Urszula pochodzi z Kujaw. 
W Inowrocławiu kończyła szko-
łę średnią. W Luboniu mieszka 
od 1975 roku. Początkowo spro-
wadziła się z rodziną do osiedla 
„Lubonianka”, od 18 lat zajmu-
je domek przy ul. Kościuszki. 
Z wykształcenia jest magistrem 
inżynierem technologii żywno-

ści oraz nauczycielem (studia 
na Akademii Rolniczej w  Po-
znaniu, obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczy). Obie te profesje 
łączy pracując od ponad 40. lat 
w Zespole Szkół Gastronomicz-
nych przy ul. Podkomorskiej 
w Poznaniu (wcześniej przez 2 
lata uczyła w  szkole średniej 
w  Pniewach). Pani Nater lubi 
pracę z młodzieżą, podobnie jak 
jej trzy siostry, które również są 
nauczycielkami. Dziś uczniowie 
wiedzą już o  jej pasji, ale 
w  przeszłości zdarzało się, że 
spotykała niektórych, np. jako 
wolontariuszy, podczas imprez 
biegowych i byli zdziwieni wi-
dokiem pani profesor w nieco-
dziennej roli. Drugą pasją bie-
gającej pedagog jest Chór Na-
uczycieli Miasta Poznania im. 
Karola Kurpińskiego, w którym 
śpiewa od 10 lat. Polski Związek 
Chórów i  Orkiestr docenił jej 
zaangażowanie Brązową Odzna-
ką Honorową.

HS

n
Puchar za 1. miejsce w kategorii K60 
w VIII Grand Prix Wielkopolski w Półma-
ratonie 2017

W niedzielę, 17 grudnia, odbyły się 2. Halowe 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Mastersów 
w  Lekkiej Atletyce. Nasz najlepszy luboński 
sportowiec, Sylwester Lorenz, podczas ostatnie-
go startu w 2017 r., w skoku w dal pobił rekord 
Polski w kategorii M 65, skacząc na odległość 
4,95 m i bijąc dotychczasowy o 10 cm.
Ponadto, idąc za informacją grudniową z Face-
booka, nadaną przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki Masters, podsumowującą jego starty od 
2007 do 2017 r., informujemy, że przez ten okres 
w  zawodach rangi Mistrzostw Europy, Mi-
strzostw Świata, Europejskich i  Światowych 
Igrzysk Mastersów w hali i na stadionie zdobył 
33 medale. Poza tym, w hali i na stadionie uzy-
skał 14 rekordów Polski. W tym samym okresie, 
podczas Mistrzostw Polski w hali i na stadionie 
zdobył 103 medale (55 złotych, 33 srebrne i 15 
brązowych). W 2017 r. w Mistrzostwach Polski 
uzyskał łącznie 10 medali (2 złote, 5 srebrnych 
i 3 brązowe), w Mistrzostwach Świata w Korei 
– srebrny medal w skoku w dal, a w Mistrzo-
stwach Europy w Danii – brązowy w biegu na 
100 m przez płotki. W dowód uznania, w kwiet-
niu został wyróżniony osobiście przez Ministra 
Sportu, a w listopadzie miał też zaproszenie do 
Premiera Rządu (ze względów osobistych nie 
mógł skorzystać).
Panie Sylwestrze, serdecznie gratulujemy po-
bitego rekordu oraz tak imponujących wyni-
ków, zdobytych na przestrzeni 10 lat. Jesteśmy 
z Pana dumni i życzymy dalszych sukcesów.
Czy Pana Sylwestra doceni lokalne, lubońskie 
środowisko, uznając Go np. „Siewcą Roku 

2017” w  kategorii „sport” lub „Zasłużonym 
dla Miasta Luboń”?
Pana Sylwestra Lorenza przedstawiliśmy po 
raz pierwszy przed 4. laty, w styczniu 2014 r. 
na str. 3. Kolejne sukcesy lubonianina odno-
towywaliśmy w wydaniach: 03, 07, 09-2014; 
03, 04-2015; 05, 12-2016; 04, 07, 08, 09-2017.

BS

Dobre, bo imponujące

Bilans sukcesów i nowy rekord

n
Sylwester Lorenz (z lewej) odbiera list gratu-
lacyjny z rąk Ministra Sportu i Turystyki, Wi-
tolda Bańki
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ul. Traugutta 28 A  
www.newhousedevelopment.pl

Komorniki ul. Żabikowska 

Luboń ul. Kręta

Poznań - Dębiec ul. Bielska 

Treść listu gratulacyjnego: MINISTER SPORTU I TURYSTYKI / Witold Bańka / Warszawa, 19 
kwietnia 2017 r. / Pan / Sylwester Lorenz / Z wielką przyjemnością i satysfakcją składam gratu-
lacje z okazji zdobycia srebrnego medalu w skoku w dal podczas 7. Halowych Mistrzostw Świata 
Weteranów w Lekkiej Atletyce, Korea Południowa 2017. / Jest to nie tylko potwierdzenie ogrom-
nego talentu, umiejętności i klasy sportowej, ale przede wszystkim świadectwo siły charakteru 
i  waleczności. Wszystko to budzi najwyższe uznanie i  szacunek. / Jestem przekonany, że ten 
znakomity wynik potwierdza, iż Reprezentacja Polski Weteranów w lekkoatletyce na stałe zago-
ściła w światowej czołówce. Głęboko wierzę w to, że w najbliższym czasie do bogatej kolekcji 
medali tra�ą następne trofea z największych światowych imprez. Ten doskonały rezultat poka-
zuje, że warto być wytrwałym i konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu. / Proszę przyjąć 
najserdeczniejsze gratulacje i  życzenia sukcesów w  dalszej karierze sportowej. / Z  wyrazami 
szacunku / Witold Bańka

Bielizna 

damska i męska 

ul. Wschodnia 21, Luboń 

www.facebook.com/Szafonierka-Luboń
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Znajdź nas na Facebooku – będziesz na bieżąco z nowościami

Biustonosze
15 zł (wybrane modele)

Piżamy 20%

Zapraszamy na MEGARABATY
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DOBRE, BO

Fundacja „Surgere”, propagująca i wspierająca działal-
ność artystyczną i kulturalną, zrealizowała drugą edy-
cję �lmu dokumentalnego pt. „Sześciu Wspaniałych”, 
który przedstawia kolejnych sześciu artystów gmin 
powiatu poznańskiego. Jednym z jego bohaterów jest 
dr Dariusz Głowacki – artysta z Lubonia, prowadzący 
zajęcia plastyczne dla dzieci i  dorosłych w  Ośrodku 
Kultury.

Film przedstawia historie opowiadane przez samych 
bohaterów. Dla nich sztuka jest pasją. – „Najbardziej 
pierwotna technika sztuki to rysowanie” – mówi na 
początku prezentacji swojej osoby Dariusz Głowacki. 
Od tego zaczyna się przygoda każdego, kto wchodzi 
w  ten obszar. Głowacki lubi go, jako formę zapisu 
myśli, szkicowania, nie lubi rysunku jako uprawianie 
sztuki. Jego dziedziną jest malarstwo, może dlatego, że 

charakteryzuje się kolorem… Pędzel jako na-
rzędzie daje mu więcej możliwości. To było jego 
odkrycie. Malarstwo jest przygodą i nie wiado-
mo nigdy, jak  się skończy. Luboński artysta 
maluje zwierzęta. Jest w  tym wspomnienie 
dzieciństwa i  matki, która kupowała mu tak 
ilustrowane książki. Widzi w  tym również 
wpływ Jerzego Nowosielskiego. D.  Głowacki 
nie gra na żadnym instrumencie, ale czuje gdzieś 
podobieństwo uprawiania tych sztuk czy może 
umiejętności. Maluje też martwe natury, 
których cechą jest poszukiwanie relacji 
z przedmiotem. Są niedopowiedziane, często 
ucięte. Świat w sztuce, zdaniem D. Głowac-
kiego, to odpowiedź na pytanie, czym on jest 
– co jest iluzją, a co rzeczywistością. Pasją są: 
umiejętność zadawania takich pytań i próby 
odpowiedzi na nie.      JN

Dobre, bo dostrzeżone

Dariusz Głowacki w filmie

n
Dariusz Głowacki podczas pracy – kadr z �lmu

W grudniu od-
bywa  się wiele 
aukcji na szczyt-
ne cele. Hodow-
cy gołębi pocz-
towych mają 
w nich również 
swój udział. Co-
rocznie Polski 
Związek Ho-
dowców Gołębi 
Pocztowych 
(PZHGP) Okręg 
Poznań organi-
zuje aukcję cha-
rytatywną dla 
potrzebujących, 
chorych pod-
opiecznych. 
W tym roku po-
stanowiono wesprzeć dwoje młodych ludzi – Anię 
Rurak i Pawła Skrzypczyka. Podczas wystawy zor-
ganizowanej w Przeźmierowie zlicytowano 32 go-
łębie. Wśród nich najpiękniejszym i najdroższym 
okazał się ptak podarowany przez Tadeusza Nowa-
ki z  sekcji Luboń. Został sprzedany za 1000  zł. 
Razem zebrano i przekazano potrzebującym 7900 zł.

JN

Dobre, bo z serca

Gołębiarze 
charytatywnie

n
PZHGP w podziękowaniu Tade-
uszowi Nowakowi za dar serca 
dla chorych Ani i Pawła

 n Film można obejrzeć pod adresem: https://
www.youtube.com/watch?v=hBwNuMQuKIo-
&feature=share. Projekt do�nansował Powiat 
Poznański.

 n Dariusza Głowackiego przedstawialiśmy 
w „WL” 4-2016, s. 37.
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DOBRE, BO

W październikowym wydaniu „WL” 
pisaliśmy o  laureatach tegorocznego 
Konkursu Miejskiego „Zielony Luboń” 
(czytaj: „WL” 10-2017, s. 40). W gronie 
laureatów znalazła się właścicielka wy-
różnionej działki nr  67 w  Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym (ROD) „Chemik” 
– Dorota Wojciechowska. Trwa kalen-
darzowa zima – cofnijmy  się więc pa-
mięcią do wiosennych i letnich miesięcy, 
podczas których ogrody i skwery raczy-
ły nas bujną zielenią i zapachem kwit-
nących kwiatów.

Całe życie pani Doroty Wojciechowskiej 
jest związane z Luboniem. Tu się urodziła, 
dorastała, uczyła i mieszka z wyboru do 
dzisiaj. W latach 60. mieszkała w wybu-
dowanym przez rodziców domu z dużym 

ogrodem. Od dziecka lubi zajmować się 
krzewami i kwiatami. Dużą wiedzę o upra-
wie warzyw i  kwiatów oraz o  pracach 
w ogrodzie wyniosła z domu rodzinnego. 
Nauczyła się od rodziców, w jaki sposób 
chronić rośliny przed szkodnikami, korzy-
stając z właściwości innych roślin – wie na 
przykład, że wywar z pokrzywy nie po-
zwala na rozprzestrzenianie się grzybów, 
dostarczając jednocześnie wielu składni-

ków korzystnych dla rozwoju roślin, na-
tomiast wyciąg z czosnku odstrasza mszy-
ce i chroni przed szarą pleśnią. Po wyjściu 
za mąż pani Dorota zamieszkała z mężem 
Andrzejem i synami – Michałem i Jaku-
bem – w bloku mieszkalnym, gdzie bardzo 
jej brakowało zapachu ziemi, kwiatów 
i  porannej kawy wśród zieleni. Wiosną 
1996  r. zupełnie przypadkowo natra�li 
z mężem na ogłoszenie o możliwości na-
bycia ogródka w ROD „Chemik”. Nie za-
stanawiając się długo stali się właścicielami 
działki o powierzchni 270 m2. – Nie wiem, 
czym się zachwyciłam – wspomina pani 
Dorota – wszystko było nie takie, jak sobie 
wymarzyłam. Przez długie lata zbierałam 
wszelkie artykuły, zdjęcia, książki, pomysły 
na temat ogródka, jak ma wyglądać i  co 
w  nim sadzić. Znałam już zasady, które 

rośliny żyją ze sobą w przyjaźni, 
a  które  się nie cierpią. Zamiast 
tego działka była zarośnięta 
perzem i  innymi chwastami, 
których nazw nie znałam i nie 
chciałam się nauczyć i z którymi 
walczyliśmy przez całe dwa lata. 
Moje wyobrażenie o  altance 
również było inne. Jednak dla 
chcącego, nic trudnego. Mieli 
plan i konsekwentnie go realizo-
wali. Sąsiedzi widząc zapał pań-
stwa Wojciechowskich dzielili się 
swoimi kwiatami i bylinami, a ci 
je konsekwentnie sadzili. Wresz-
cie mogli rodzinnie spędzać czas 
po pracy na świeżym powietrzu 
i upiększać z pasją swój kawałek 
świata. Z roku na rok przybywa-

ło nowych kwiatów: róż, hortensji, zawil-
ców, piwonii, irysów, tulipanów, krokusów 
i ciemierników. W ogrodzie pojawiły się 
krzewy ozdobne: magnolie, krzewuszki, 
bzy, kalina czerwona, która kwitnie zimą, 
czy też glicynia. Znalazło się również miej-
sce na agrest, porzeczkę i borówkę ame-
rykańską oraz czereśnię, wiśnię, jabłoń 
i śliwę (w sumie ponad sto gatunków ro-
ślin). Powstały szklarenka, w której rosną 

pyszne pomidory, kącik aromatycznych 
ziół i mały ogródek warzywny oraz wybu-
dowana własnoręcznie grilo-wędzarnia. 
Ogród pani Doroty jest ekologiczny. Wła-
ścicielka nie stosuje w  uprawach żadnej 
chemii, ale obornik, nawozy zielone, ziemię 
z  kompostownika i  wyniesioną z  domu 
wiedzę o  pokrzywie, skrzypie polnym, 
wrotyczu, czosnku itp. Dlatego też może się 
cieszyć widokiem przepięknych motyli, 
które wabi „Motyli Krzew” Budleja Dawi-

da; pszczół, które spijają nektar z miodo-
dajnych kwiatów oraz ropuch, które są tak 
brzydkie, że aż piękne. W  „Hotelu dla 
owadów” schronienie znajdują m.in. skor-
ki i  pszczoły samotnice. Zdarza się, że 
laureatka ratuje małe jeże o wadze 300 g, 
znalezione późną jesienią, które przez 
zimę karmi surowym mięsem, a wiosną 
wypuszcza do ogrodu. Te z kolei po-
magają się uporać z turkuciami pod-
jadkami (owady podobne do świersz-
czy, uszkadzające korzenie i  młode 
rośliny). Obecnie dwa jeżowe domy są 
zajęte. Zimą w  ogródku dokarmiane 
są ptaki – do karmników z  ziarnem 
słonecznika, owocami i orzechami zla-
tują się stada wróbli, sikorek, i innych 
kolorowych ptaków, które wiosną za-

kładają gniazda w zawieszonych dom-
kach lęgowych i zjadają mszyce, gąsie-
nice oraz inne szkodniki, a swoim śpie-
wem umilają właścicielce pobyt na 
działce. – Kocham mój ogród wiosną, 
latem, jesienią i  zimą – wyznała pani 
Dorota. Praca w nim pomogła jej upo-
rać się z samotnością po śmierci męża 
i wyjeździe synów do Anglii. Odczuwa 
ogromną satysfakcję, kiedy rodzina 
i przyjaciele doceniają efekty jej ogrodo-
wych starań. Synowie widząc jej miłość 
do ogrodu, zapraszają mamusię do Anglii 
i  zwiedzają wspólnie tamtejsze piękne 
ogrody. Marzeniem pani Doroty jest zo-
baczyć prestiżowe święto ogrodów, które 
odbywa  się co roku w  maju na terenie 
Królewskiego Szpitala Chelsea w Londynie 
„Chelsea Flower Show”. Wystawę otwiera 
królowa Anglii – Elżbieta II. Znając dzie-
ci jest przekonana, że to marzenie  się 
spełni i  zapewnia, że warto marzyć, bo 
gdy się czegoś bardzo pragnie, to się na 
pewno spełni. Jako miłośniczka ogrodów 
ubolewa, że w  Polsce nie ma zwyczaju, 
żeby te miejskie oazy zieleni były otwarte 
i każdy mógł podziwiać ich piękno, nato-
miast właściciele bez obawy, że ktoś je 
zniszczy, mogliby się dzielić osiągnięciami 
i pokazywać efekty swojej pracy. W innych 
krajach tak jest, może kiedyś i u nas też 
tak będzie. Pani Dorota nie ukrywała 
zadowolenia, że „Wieści Lubońskie”, 
które objęły patronatem medialnym 
Miejski Konkurs „Zielony Luboń”, po-
kazują piękne, zielone zakątki naszego 
miasta, mobilizując i zachęcając lubonian 
do dbania o swoje duże i małe skrawki 
ziemi, przez co nasze miasto jest coraz 
piękniejsze, a życie w nim zdrowsze, bo to 
roślinność pomaga nam oddychać świe-
żym i zdrowym powietrzem. Przytoczyła 
też fragment tekstu piosenki „Pamiętajcie 
o ogrodach” autorstwa Jonasza Ko�y:
Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron, żaden beton.

PAW

Dobre, bo umiłowane

Pamiętajcie o ogrodach…

n
Jedną z ikon ogrodu jest wybudowana przez 
państwa Wojciechowskich grilo-wędzarnia  
„Dorcia”   fot. Paweł Wolniewicz

n
Dorota Wojciechowska przed zawsze 
otwartymi dla gości drzwiami ogrodo-
wej altany   fot. Paweł Wolniewicz
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ski. Do zebranych przemówiła 
w patriotycznym tonie Małgorza-
ta Machalska, odczytano list od 
Marszałka Województwa Wielko-
polskiego. W  dalszej kolejności 
nastąpiło odczytanie 30. nazwisk 
lubonian – Powstańców Wielko-
polskich, których groby na żabi-
kowskim cmentarzu zostały opa-
trzone pamiątkowymi tabliczkami 
(o montażu tabliczek pisaliśmy 
szerzej przed miesiącem – czytaj: 
„WL” 12-2017, s.  10). Chciało  się rzec 
– ich wszystkich jednocześnie wzywamy 
jako świadków tamtych czasów, by bu-
dzili w nas poczucie odpowiedzialności 
za to, co dzisiaj i  za to, co jutro. Na 
rozkaz oddano trzy salwy honorowe ku 
czci powstańców. Pod obeliskiem z ta-
blicą ku czci lubonian – Powstańców 
Wielkopolskich – złożono wiązanki 
kwiatów. Na zakończenie odśpiewano 
„Rotę”.  PAW

DOBRE, BO

W środę, 27 grudnia, odbyły się miejskie 
obchody upamiętniające 99.  rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
zorganizowane przez luboński Ośrodek 
Kultury, Lubońskie Bractwo Kurkowe 
(LBK), Związek Strzelecki (ZS) „Strzelec” 
i Grupę Rekonstrukcji Cywilno-Militar-
nej „Semper Fidelis”. W  obchodach 
wzięli udział: władze miasta, przedsta-
wiciel posła na Sejm RP – Bartłomieja 
Wróblewskiego – Jakub Wojciechowski, 

przedstawiciel Starosty Powiatu Poznań-
skiego, członek zarządu Powiatu – Piotr 
Zalewski, poczty sztandarowe, przedsta-
wiciele lubońskich szkół, organizacji 
i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Lubonia.
Najpierw proboszcz para�i pw. św. Jana 
Bosko – ks. dziekan Roman Kubicki – 
odprawił w  para�alnej świątyni Mszę 
św. za Ojczyznę. Na wstępie poeta, kro-
nikarz i falerysta Wielkopolskiej Orga-

nizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kra-
ju im. Powstańców Wielkopolskich, 
zaprzyjaźniony z Lubońskim Bractwem 
Kurkowym – Bogusław Graliński, od-
dając hołd nieżyjącym uczestnikom 
Powstania i ich potomnym, zarecytował 
dwa rapsody historyczne swojego autor-
stwa – „Pro Memoria” oraz „Trzeci Pułk 
Lotniczy”. W homilii proboszcz para�i 
św. Jana Bosko nawiązał do wydarzeń 
jedynej tak dużej, udanej insurekcji 

w naszej historii. W dalszej części ob-
chodów ich uczestnicy przenieśli się pod 
pobliski Krzyż Milenijny. Zajechał sty-
lowy, epokowy powóz konny, z którego 
wysiadła burmistrz Małgorzata Machal-
ska z wiązanką białoczerwonych kwia-
tów, które później złożyła pod obeli-
skiem upamiętniającym powstańców. 
Na skwerze milenijnym uroczystość 
prowadził Jacek Augustyn Wietrzykow-

Dobre, bo publiczne

Rocznica wielkopolskiego zrywu
Powstanie, które wybuchło w końcu 1918 r., było drugim po wielkopolskim z 1806 r. udanym zrywem 
wolnościowym Polaków. Po 123. latach pruskiej władzy (nie licząc Księstwa Warszawskiego) uniezależniło 
Wielkopolskę od Niemiec. U progu rozpoczynającego się roku, ogłoszonego Rokiem Powstania 
Wielkopolskiego, pamiętaliśmy o wydarzeniach sprzed prawie stu lat

n
Przy Krzyżu Milenijnym – uczestnicy uroczystych obchodów w skupieniu i blasku 
pochodni   fot. Paweł Wolniewicz

n
Rekonstruktorzy z „Semper Fidelis” oddali salwy 
honorowe   fot. Paweł Wolniewicz

n
Przy obelisku burmistrz Małgorzata Machalska z grupą „Semper Fidelis” i strzelcami   
fot. Paweł Wolniewicz

Organizatorzy uroczystości dziękują 
za gościnę Ks. Dziekanowi Romanowi 
Kubickiemu, Bronisławowi i Dariuszowi 
Łopińskim za nagłośnienie, Sergiuszowi 
Myszograjowi za koordynację działań 
inscenizacyjnych, Starszemu Bractwa, 
Robertowi Świerczyńskiemu, Walde-
marowi Nowackiemu za udostępnienie 
dorożki oraz delegacjom z  pocztami 
sztandarowymi i  wszystkim, którzy 
przyczynili się do uroczystych obchodów.
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Franowie w  latach II  wojny światowej 
powstała z  inicjatywy niemieckich kolei 
stacja rozrządową umożliwiająca formo-
wanie transportów na front wschodni. 
Niezwykle urokliwe były też XIX-wieczne 
stacje w Kiekrzu i na Woli. W drogę po-
wrotną wyruszyliśmy z Dworca Główne-
go w  południe i  w  Luboniu skład zna-
lazł się 8 minut później.

Organizatorami przedsięwzięcia było 
TMML oraz Instytut Rozwoju i Promo-
cji Kolei w ramach Markowego Produk-
tu Turystycznego „Turkol” – Turystyka 
Kolejowa. Od wielu lat wspiera nas 
w  tych działaniach Ostrowska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej, Gubińskie 

Stowarzyszenie Eksplo-
racyjno-Historyczne 
„Łużyce” oraz Grupa 
Militarno-Historyczna 
„Szaruga”. W tym roku 
po raz pierwszy poja-
wiło  się w  pociągu 
„Sarmackie Dziedzic-
two” z  Bydgoszczy, 
Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej 155 I.R., 
Stowarzyszenie GRH 3. 
„Bastion Grolmann” 
oraz Wielkopolskie To-
warzystwo Techniki 
Militarnej z Wolsztyna. 
Naszymi partnerami 
były również Koleje 
Dolnośląsk ie  SA, 
Wolsztyn, Luboń, Fa-
bryka Umundurowania 
Braci Kłoskowskich 
„Hero Collection”, 
Wolsztyn Experience, 
Dom Wydawniczy „Re-
bis” oraz „Wieści Lu-
bońskie”.
Patronem strategicznym 

przedsięwzięcia był Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Marek 
Woźniak. Medialnie tradycyjnie 
wsparła nas TVP3 Poznań, 
Telewizja WTK, Radio Afe-
ra, Radio Emaus, Radio Po-
znań oraz „Wieści Luboń-
skie”.

DOBRE, BO

Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax

www.plusfizjo.pl

Bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
Stany pooperacyjne i powypadkowe

Bóle mięśniowe
Zaburzenia neurologiczne

(K
6

0
7

9
)

Retro pociąg
W tym roku będziemy obchodzić stule-
cie odzyskania Niepodległości oraz wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego, wy-
jątkowo skutecznego zrywu niepodle-
głościowego w dziejach naszego kraju. 
Postanowiliśmy dość nietypowo uczcić 
rocznicę jego wybuchu, korzystając 
z  prowadzonej od dłuższego czasu 
współpracy naszego Stowarzyszenia 
z  Turkol Turystyka Kolejowa. Jedną 
z największych atrakcji była możliwość 
przejazdu retro Pociągami „Powstaniec” 
oraz „Twierdza” składającymi się z za-
bytkowego parowozu Pt47-65 oraz dwu-
osiowych wagonów pasażerskich III kla-
sy z drewnianym wyposażeniem, z pa-
rowozowni w Wolsztynie. Właśnie z tej 
miejscowości do Poznania wyruszył 30 
grudnia Pociąg „Powstaniec”.
Retro skład znalazł się około godz. 9.42 
na zabytkowym dworcu kolejowym 
w Luboniu zbudowanym po 1900 r. Już 

nieco wcześniej można było tam obej-
rzeć niewielką inscenizację historyczną 
prezentującą ewakuację dowództwa 
garnizonu z oddziałem wojskowym i cy-
wilami. Po przyjeździe eszelonu wojsko-
wego z  Wolsztyna, w  pobliżu peronu 
pojawił się zwiad powstańczy. Przewaga 
wojsk pruskich była jednak przygniata-
jąca i „buntownicy” zostali aresztowani. 
W zaaranżowanej scence wzięło udział 
ponad 40 rekonstruktorów przede 
wszystkim z  Lubonia, Poznania, Byd-

goszczy, Gubina, Żar 
oraz Kalisza.
Po kilkunastu minu-
tach „Powstaniec” 
wyruszył z pasażerami 
na stację Poznań 
Główny. Jego oprawę 
stanowili m.in. człon-
kowie TMML w stro-
jach cywilnych oraz 
mundurach poznań-
skiego garnizonu. Po 
przyjeździe na pe-
ron  4 można było 
obejrzeć zatrzymanie 
przez Powstańców 
oraz rozbrojenie woj-
skowego eszelonu 
z żołnierzami pruski-
mi. Nie zabrakło też 

rozmów pertraktacyjnych oraz potyczki 
obu oddziałów. Tam też dołączyło do 
pociągu kolejnych kilkunastu rekon-
struktorów.
Pociąg „Twierdza” o godz. 10.23 wyruszył 
na trasę wokół Poznania. Przy jej przygo-
towaniu szczególny nacisk położono na 
dawne budownictwo militarne. Przejecha-
liśmy m.in. po ostatnio przebudowanym, 
ufortyfikowanym moście starołęckim, 
zbudowanym w latach 1874-1875 bardzo 
blisko pasa dzieł twierdzy fortowej. Na 

Dobre, bo medialne

„Powstaniec” oraz Wieczór w 99. rocznicę
Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia (TMML) przy współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami 
zorganizowało po raz kolejny nietypowe uroczystości upamiętniające 99. rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego

cd.  
na str. 
10

n
O naszych działaniach związanych z 99. rocznicą wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego mówiliśmy 18 grudnia 2017 r. 
w programie „Wydarzyło się w Wielkopolsce” prowadzo-
nym przez Łukasza Maciejewskiego z TVP3 Poznań. Gość-
mi był Przemysław Maćkowiak z TMML oraz Bartosz Lisiak 
z Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej   fot. Adam 
Talarek

n
W Luboniu można było 30 grudnia obejrzeć inscenizację historyczną. Na zdjęciu 
rekonstruktorzy na tle zabytkowego dworca kolejowego zbudowanego po 
1900 r.   fot. Robert Woźniak

n
Aresztowanie zwiadu powstańczego przez członków eszelonu wojskowego 
z Wolsztyna w pobliżu peronu lubońskiego dworca   fot. Robert Woźniak
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9

„Powstaniec” oraz Wieczór w 99. rocznicę
Wieczór historyczny
Dzień wcześniej, w piątek 29 
grudnia TMML zaprosiło mi-
łośników historii na 55. Wie-
czór Historyczny. Tym razem 

odbył się on w Bibliotece Miejskiej i tak-
że był poświęcony 99. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Gościem był 
Paweł Anders – znany krajoznawca i re-

gionalista, autor kilkuset publikacji o re-
gionie. Od 1991 r. pełni funkcję sekre-
tarza redakcji kwartalnika „Kronika 
Wielkopolski”, obecnie wydawanego 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 
Tematyką Powstania Wielkopolskiego 
zajmuje się od blisko 30 lat, czego efek-
tem jest m.in. książka zawierająca opisy 
związanych z  nim miejsc pamięci. Za 
popularyzowanie tych zagadnień uho-
norowano go statuetką „Dobosza Po-
wstania Wielkopolskiego”.
W pierwszej części spotkania Paweł An-
ders omówił swoją autorską wystawę 
„Miejsca pamięci Powstania Wielkopol-
skiego w  fotogra�i” będącą pokłosiem 
jego wieloletnich poszukiwań oraz badań 
terenowych. Na wystawie pokazano nie-
wielką część spośród blisko 600 obiektów 

przypominających Powstanie. Dokumen-
tują one zainteresowanie kolejnych po-
koleń tą jedną z najchlubniejszych kart 
naszej historii, są również ważnym ele-
mentem zbiorowej pamięci historycznej.
W drugiej części gość wieczoru wygłosił 
prelekcję „O miejscach pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego nieco krytycznie”. 
Opowiedział o pasji związanej z Powsta-

niem, podpisywał też swoją 
książkę związaną z tą tema-
tyką „Miejsca pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego”. 
Z  kolei członkowie TMML 
zaprezentowali umunduro-
wanie z okresu Wielkiej Woj-
ny oraz Powstania Wielko-
polskiego. Można było zo-
baczyć, jak wyglądał major 
6. Pułku Grenadierów Gra-
fa Kleista von Nollendorfa 
stacjonującego w  poznań-
skich koszarach przy ul. 
Bukowskie j .  Ż ołnierz 
w barwach tej jednostki za-
prezentował umundurowa-
nie polowe z  charaktery-
stycznym nakryciem głowy, 
a więc pickelhaubą. Można 
było się też dowiedzieć, jak 

Powstańcy, posiadający w początkowym 
okresie działań takie same umunduro-
wanie jak oddziały niemieckie, starali się 
od nich odróżnić, przypinając kokardy 

w  barwach narodowych oraz 
opaski.
W trakcie spotkania można 
było zobaczyć etiudy �lmowe, 
w których wystąpili rekonstruk-
torzy z naszego Stowarzyszenia. 
Tematykę spotkania zapowiadał 
ustawiony przed budynkiem 
Biblioteki Miejskiej posterunek 
wartowniczy obsadzony przez 
Powstańców. Niewątpliwą 
atrakcją był zabytkowy moto-
cykl z epoki. Warto też wspo-

mnieć, że tym razem Wieczór Historycz-
ny relacjonowała „na żywo” TVP3 Po-
znań oraz telewizja WTK.
Przedsięwzięcia na terenie naszego mia-
sta odbyły się przy wsparciu Miasta Lu-
boń.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

n
Powstańcy wyruszyli w Pociągu Fortecznym „Twierdza” w dalszą podróż wokół 
stolicy Wielkopolski. Na zdjęciu członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubo-
nia na platformie wagonu w pobliżu dziewiętnastowiecznej Kaponiery Kolejowej 
w Poznaniu   fot. Robert Woźniak

n
Przybyłych na 55. Wieczór Historyczny witał poste-
runek wartowniczy obsadzony przez Powstańców 
Wielkopolskich i zaaranżowany przed wejściem do 
Biblioteki Miejskiej w Luboniu   fot. Robert Woźniak

n
Gościem 55. Wieczoru Historycznego 
był Paweł Anders od wielu lat zaprzy-
jaźniony z TMML. Na zdjęciu z prawej 
prelegent w trakcie otwarcia wystawy 
„Miejsca pamięci Powstania Wielko-
polskiego w fotogra�i”   fot. Przemy-
sław Maćkowiak

n
Podczas spotkania członkowie TMML zaprezentowali umundurowanie z okresu 
Wielkiej Wojny oraz Powstania Wielkopolskiego   fot. Robert Woźniak
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Nie ma w  kalendarzu dni bardziej 
uroczystych, kiedy to tradycja łą-
czy się ze współczesnością, gdy w pa-

mięci odżywają zapamiętane z dzie-
ciństwa świąteczne zwyczaje, rośnie 

Dobre, bo nastrojowe

„Razem na święta”
Świąteczny koncert Stowarzyszenia „Pozytywny Luboń”

pragnienie, by znowu cieszyć  się 
blaskiem choinki…

Tego wieczoru wypełniony publiczno-
ścią hol Szkoły Podstawowej nr 5 przy 
ul. Kołłątaja  1 przybrał świąteczną 
szatę, zamieniając się w salę koncerto-
wą. W sobotę, 16 grudnia odbył się tu 
Koncert „Razem na Święta”, zorgani-
zowany przez działające od roku w na-

szym mieście Stowarzyszenie „Pozy-
tywny Luboń”. Prowadziły go prezes 
stowarzyszenia – Agnieszka Begier 
i  pomysłodawca tego wydarzenia – 
Emilia Bryś. Był to miły, muzyczny 
prezent dla lubonian na święta, pach-
nący okazałą choinką podarowaną 
przez Zbigniewa Jurgę i brzmiący pięk-
nymi polskimi kolędami oraz innymi 
kompozycjami o tematyce bożonaro-
dzeniowej, wykonywanymi przez ze-
spół muzyczny pod kierunkiem Rafa-
ła Sekulaka. Kolędy śpiewane przez 
Magdalenę Dolską-Domek, Marię 
Kiersnowską-Sekulak, Julię Będzie-
chowską, Zuzannę Seligę, Laurę Cier-
niak, Aleksandrę Śliwińską, Katarzynę 
Zielonacką, Julię Witt, Ninę Wolińską, 
Urszulę Laudańską, Przemysława 
Urbaniaka, Jana Galika, i Łukasza Ka-
linowskiego były przeplatane wiersza-
mi recytowanymi przez Nadię Czyżew-
ską („Wieczór wigilijny”) i Weronikę 
Tomczak („Kolęda domowa”). Przebo-
jem wieczoru stała się lubońska kolę-
da „Razem na święta” autorstwa Prze-
mysława Urbaniaka i w jego wykona-
niu. Na zakończenie imprezy, która 
planowana jest jako cykliczna, wspól-
nie zaśpiewano kolędę „Cicha noc”. 
W ten przedświąteczny czas uczestni-
cy debiutanckiego koncertu wrócili do 
domów pełni dźwięków i pozytywnej, 
gwiazdkowej energii. 

PAW

Stowarzyszenie Pozytywny Luboń dzię-
kuje wszystkim, którzy przyczynili  się 
do zaistnienia świątecznego koncertu.

n
Wykonawcy przedświątecznego koncertu zaśpiewali we wspólnym �nale   fot. Hanna Siatka
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W sobotę, 9  grudnia, dziewczęta ze 
Szkoły Tańca NDS, stawały na podium 

we wrzesińskiej hali sportowej, podczas 
zorganizowanego tam Grand Prix Polski. 

Dobre, bo z miłością

Taneczne Grand Prix Polski
We wrzesińskiej hali sportowej odbyła się 9. edycja Grand Prix Polski 
Dance Września 2017, na której spotkało się blisko 1500 tancerzy z ponad 
30. ośrodków w Polsce, wśród nich lubonianie ze Szkoły Tańca „New 
Dance School” (NDS), funkcjonującej przy ul. Kościuszki 38, o której 
pisaliśmy szerzej w „WL” 06/217, na str. 40

Turniej przebiegał w sympatycznej, spor-
towej atmosferze i przyciągnął nie tylko 
tłumy tancerzy, ale także widzów, dla 
których zmagania taneczne okraszone 
efektami światła scenicznego, stanowiły 
nie lada atrakcję. Uczestnicy zmierzyli się 
w czterech kategoriach tanecznych: disco 
dance, tańcu współczesnym, hip hopie 
oraz innych formach tańca nowoczesne-
go. Ich popisy oceniało profesjonalne 
jury. W kategorii Disco Dance Solo 9-11 
lat złoty medal zdobyła Aleksandra Pią-

tek z lubońskiej NDS. 
Ponadto w  kategorii 
Taniec Współczesny 
formacja NDS Mini 
Jazz 9-11  lat zdobyła 
srebrny medal, nato-
miast NDS Modern 
Jazz 12-15 lat – medal 
brązowy. Dziewczyny 
po raz kolejny poka-
zały, że ich praca nie 
poszła na marne. 
Ciężko trenowały, da-
jąc z  siebie wszystko 
– przede wszystkim 
serce. Dodatkowo 
wspaniała atmosfera 
panująca między 
dziewczętami, ich ro-
dzicami i  trenerkami 
– Katarzyną Pawlicką 
i  Dominiką Szymko-
wiak – daje NDS siłę. 
Nie ukrywają radości 
i  satysfakcji z  osią-
gniętego we Wrześni 

n
Aleksandra Piątek (z lewej) i Julia Lasak, 
które występowały w kategorii Disco 
Dance Solo 9-11

sukcesu, który mobilizuje ich do dalszej 
pracy. Najważniejsze dla nich to zdrowa 
rywalizacja między zespołami tanecz-
nymi z różnych szkół. Twierdzą, że ta-
niec trzeba kochać, a  tam, gdzie jest 
miłość, nie może być mowy o złej at-
mosferze.

Magdalena Stajniak i PAWn
Tancerki NDS, zadowolone z sukcesów osiągniętych na Grand Prix Polski, ich mamy oraz trenerki
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CO 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.  Żabikowskiej  47 (naprzeciw SP  2) 
otwarto punkt pod nazwą „Diamond” z odzie-
żą damską, męską i dziecięcą. W zakres jego 
usług wchodzą ponadto: pogotowie krawiec-
kie, pralnia, szewc, wykończenia wnętrz. 
Czynny od pn. do pt. w  godz. 10  –  17, 
w sob. 9 – 14.   fot. Natalia

Z nowym rokiem funkcjonujące od 28 lat 
przy ul. Powstańców Wlkp. 4A Centrum 
Serwisowe Pojazdów „Bear-Lock” Ewy 
i Roberta Puków, zmieniło image. M.in. 
zamontowano nowe, estetyczne opłoto-
wanie, nowe szyldy, banery oraz odno-
wiono charakterystycznego lwa przy 
bramie wjazdowej i miejsca parkingowe 

przed �rmą. Centrum świadczy usługi z zakresu diagnostyki i naprawy samo-
chodów wszystkich marek, m.in. montaż blokad skrzyni biegów, diagnostykę 
komputerową, montaż instalacji gazowej, kontrolę elektroniki samochodowej 
(patrz również na stronach reklamowych).   fot. Paweł Wolniewicz

Tuż przed świętami Bo-
żego Narodzenia zakoń-
czono malowanie wnę-
trza kościoła pw. św. 
Maksymiliana Kolbego. 
Zmienił się jego wystrój. 
Świątynia „nabrała” ko-
lorów, w  prezbiterium 
zawieszono �gurę Chry-
stusa Zmartwychwsta-
łego. Jest dziełem arty-
sty rzeźbiarza, Jacka 
Nowaka. Została wyko-
nana z drewna lipowego 
i  waży ok. 400  kg. Po-
stać jest podświetlona, 
podobnie tabernakulum 
i gloria (oprawa taber-
nakulum). W przygoto-
waniu jest także nowa 
droga krzyżowa. Po-
szczególne stacje, wyko-
nane techniką metalo-
plastyczną wg projektu 
państwa Aliny i  Jacka 
Nowaków, będą sukce-
sywnie realizowane 
w ich pracowni.

A.K.

Świątynia pięknieje

W ostatnim tygodniu minionego roku 
ukończono montaż nowych urządzeń na 
odcinku ul. Wojska Polskiego, pomiędzy 
kontrowersyjnymi progami wyspowymi, 
w  pobliżu Szkoły Podstawowej nr  5. 
Umieszczenie pachołków uchylnych 
przyczyniło się do wyeliminowania sy-
tuacji, kiedy pojazdy omijają progi i bez 
zmniejszania prędkości wjeżdżają (czę-
sto środkiem drogi) na przejście dla 
pieszych oraz pobliskie skrzyżowanie 
(patrz pomiary ruchu – „WL” 10-2017, 

str.  24). Przed progami zwalniającymi 
zamontowano nowe znaki ograniczające 
prędkość do 30 km/h. Jeśli pojazd zbli-
ża się z większą prędkością, tarcza znaku 
zaczyna migać, podobnie poniższy napis 
– ZWOLNIJ. Przejścia dla pieszych zo-
stały oświetlone od góry oraz opatrzone 
odpowiednimi tablicami informacyjny-
mi wraz z  lampami ostrzegawczymi. 
Potrzebna energia jest dostarczana z pa-
neli słonecznych.

Rafał Wojtyniak

Śladem naszych interwencji  

Bezpieczniej przy SP 5

Kompleksowe zabez-
pieczenie zwolnienia 
ruchu samochodo-
wego w rejonie Szko-
ły Podstawowej nr 5 
– uchylne pachołki 
umieszczone pomię-
dzy progami, aktyw-
ny znak ograniczają-
cy prędkość pojaz-
dów do 30 km/h wraz 
z napisem „Zwolnij” 
oraz oświetlone 
przejście dla pieszych   
fot. Rafał Wojtyniak

n

n
W prezbiterium kościoła św. Maksymiliana Kolbego, 
pomalowanym w tonacjach różu (od ciemnego do 
stosowanego w epoce baroku), zawisła wykonana 
z drewna �gura Chrystusa Zmartwychwstałego     
fot. Hanna Siatka
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Niewątpliwą atrakcją tegorocznych świąt 
Bożego Narodzenia była szopka betle-
jemska, którą na placu Edmunda Boja-
nowskiego, w pobliżu kościoła św. Bar-
bary i  Ławeczki bł. Edmunda, można 
było podziwiać już od 12 grudnia. Wie-
le osób przystawało, by sfotografować się 
na tle tej oryginalnej ekspozycji. Szcze-
gólnie chętnie odwiedzano ją po zmro-
ku, kiedy podświetlona stajenka pięknie 
prezentowała  się wśród ustrojonych 
w światełka okolicznych drzew.
Niestety, nie wszyscy traktowali to miej-
sce z szacunkiem. Wchodzono do wnę-
trza, przestawiano �gury, pozowano do 

zdjęć przysiadając na atrapach owiec, 
a nawet na żłobie, nierzadko zasłaniając 
ciałem położoną na sianie postać małe-
go Jezusa. Efektem tych beztroskich 

praktyk są zniszczenia, które dotknęły 
niemal wszystkie rzeźby w szopie. Puste 
w  środku �gury owiec popękały pod 
ciężarem siadających, jedna straciła 
ucho, druga kończynę i pysk. Utrącono 
lewą dłoń św. Józefa. Przed szopką zale-
ga słoma wyniesiona na butach z wnę-
trza. Aż żal było patrzeć… Nie sposób 
powstrzymać  się od re�eksji na temat 
kondycji nas – współczesnych.
Warto w przyszłości pomyśleć o moni-
toringu skierowanym na tę okoliczno-
ściową instalację bożonarodzeniową, 
która mogłaby pomóc w ustaleniu spraw-
ców dewastacji.  (S)

SÓL W OKU

Człowiek – barbarzyńcą?

Szopka bożonarodzeniowa na placu Edmun-
da Bojanowskiego ze zdewastowanymi �gu-
rami.     fot. Hanna Siatka

n

 n Dlaczego wycina się malowniczą ale-
ję starych drzew przy dukcie pieszym 
oddzielającym jezdnię ul. Dworcowej, 
na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. 
do ul. Fabrycznej? To jedyna ocienio-
na, otoczona przyrodą trasa spacerowa 
w tej okolicy?   (tel.)

Odp.: Informuję, iż teren na którym rosły 
opisane drzewa nie jest własnością Miasta. 
Z uwagi na fakt, iż teren znajduje się w stre-
�e historycznego układu urbanistycznego 
Lubonia wpisanego do rejestru zabytków 
województwa wielkopolskiego pod nume-
rem 794/Wlkp/A, właściciel terenu skierował 
wniosek o usunięcie drzew do Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w  Poznaniu. 15 
lipca 2016 r., pozwoleniem nr 46/AZ/2016 
Konserwator wydał zgodę na usunięcie 96 
drzew zlokalizowanych w rejonie ul. Dwor-
cowej. W  uzasadnieniu ww. pozwolenia 
czytamy: „Zdecydowana większość drzew 
znajduje się w bardzo złym stanie zdrowot-

nym, co prawda są one efektem planowa-
nych nasadzeń, jednak ze względu na brak 
systematycznego przeprowadzania prac 
pielęgnacyjnych i  zabiegów leczniczo-
-korygujących, drzewa rozrastały się bez 
kontroli, osiągając postać często bardzo 
zdeformowaną albo uszkodzoną, osłabia-
jącą drzewo pod względem statycznym 
w  stopniu umożliwiającym gwałtowne 
i niekontrolowane złamanie lub wywró-
cenie się drzewa, co – mając na uwadze 
bezpośrednie sąsiedztwo torów, peronu 
lub ulic – powiększa ryzyko wystąpienia 
katastrofy. W koronach drzew występuje 
duża ilość posuszu o  dużych rozmiarach, 
część drzew, ze względu na zagęszczenie lub 
choroby, istotnie utraciła swój naturalny 
pokrój”.
Termin ważności pozwolenia określono 
do 31 grudnia 2017 r.

oprac. Agnieszka Perz
Wydział Planowania, Rozwoju 

i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Deptak bez drzew?

Po 40 latach i  kilku interwencjach 
w „Wieściach Lubońskich” mieszkań-
cy bloków 46 i 48 przy ul. Żabikow-
skiej (tyły boiska sportowego SP 2) 
doczekali  się nowego, schludnego 
chodnika (w miejscu niebezpiecznie 
zniszczonych, betonowych płyt) – 
czytaj „Jednak się dało” w „WL” 11-
2017, str.  11. Teraz dopominają  się 
o  godny dojazd do domów. Ten, 
z którego korzystają, z powodu dziur 

i  błota, nie sposób nazwać drogą. 
Określają go mianem „safari” i  za-
pewniają, że gdyby chorego nie przy-
wiązać w karetce do noszy, to na tym 
odcinku drogi na pewno z nich spad-
nie. Przy blokach Spółdzielnia Miesz-
kaniowa wygospodarowała nawrotkę 
i miejsca parkingowe, ale dojazdu do 
nich, jak mówią, nie mogą  się od 
miasta doprosić.

(Z)

Czas wielki na drogę

n
Kilkudziesięciometrowy dojazd do bloków z adresem: ul. Żabikowska 46 i 48 od 
ul. Kościuszki – dziurawy jak wiele jeszcze ulic w Luboniu. Z lewej – niedawno 
wykonany chodnik, wybudowany w miejscu przejścia, które przez lata pozostawa-
ło w skandalicznym stanie   fot. Hanna siatka

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

Przełom roku 2017-2018 to czas, kiedy bezpowrotnie wycina się starą, malowniczą, 
mogącą być zabytkową, aleję grochodrzewów na odcinku ul. Dworcowej, od ul. 
Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego przy byłych Zakładach Ziemniaczanych. 
Ten spacerowy dukt, jedyny w okolicy, już podczas prac modernizacyjnych trakcji 
kolejowej E59 Poznań-Wrocław został częściowo przetrzebiony. Teraz dopełnia się 
zniszczenia. Malownicze drzewa padają jedno po drugim – czyżby w imię cywili-
zacyjnego postępu? Ciekawe, że chore, niepielęgnowane, zdeformowane rosły tylko 
po jednej stronie alei (pozostawiono dwa egzemplarze z około stu). Chyba, że wi-
doczna jeszcze na zdjęciu prawa strona duktu też zostanie pozbawiona drzew, w imię 
„bezpieczeństwa”.

(I)

Ginący Luboń  

Aleja Dworcowa

n
Deptak w ul. Dworcowej (widok od ul. Powstańców Wlkp.), na którym od wschod-
niej strony (torów kolejowych) wycięto całą zieleń, w tym wszystkie malownicze, 
alejowe drzewa   fot. Piotr P. Ruszkowski



1/2018

15

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

W ubiegłym wydaniu pisaliśmy o ukończo-
nej budowie alei Jana Pawła II, wizycie z tej 
okazji wojewody i oryginalnej uroczystości 
o�cjalnego otwarcia utwardzonych fragmen-
tów dróg w Nowym Centrum Lubonia. Zda-
niem burmistrza do spraw inwestycyjnych 
– Michała Popławskiego – inwestycja zosta-
ła dobrze wykonana, i w terminie, co skut-
kowało przekazaniem do�nansowania w po-
łowie od wojewody. Zapytany o usterki i ja-
kość, stwierdził, że był mały problem z oświe-
tleniem, niektóre latarnie  się nie paliły, 
a  także po uwagach inspektora nadzoru 
z Biura Majątku Komunalnego, zdarto asfalt 
z odcinka od ronda na Wschodniej do ul. Ko-
narzewskiego i położono nowy. Teraz, zda-
niem burmistrza M. Popławskiego, jest 
wszystko OK. Podkreślił, że dużą uwagę 
zwraca  się w  Urzędzie Miasta na jakość, 

a wykonawcę alei JP2 ocenił lepiej niż budu-
jących w 2016 r. ul. Wschodnią. Na pytanie, 
co zmieniłby w projektach ulic wykonanych 
w ostatnich dwóch latach w NCL, po dłuższej 
chwili milczenia przyznał, że nie analizował 
tego, bo projekty były gotowe z pozwolenia-
mi na budowę. Może na ul. Wschodniej 
zaproponowałby więcej zieleni.

Mieszkańcy NCL generalnie cieszą  się ze 
zmian infrastruktury drogowej wokół do-
mów, co przekłada się bezpośrednio na po-
prawę jakości życia. Wśród ogólnych po-
chwał, przynoszą też dostrzeżone uwagi 
z prośbą o ich nagłośnienie. Ze-
braliśmy je w fotoreportaż 

PPR

O jakości alei JP2

Zastrzeżenia budzi jakość asfaltu położo-
nego na ścieżkach rowerowych. Są dobrze 
oznaczone, mają odpowiednią szerokość 
– 2 m – lecz w wielu miejscach struktura 
masy bitumicznej jest za słabo zagęszczo-
na, zbyt porowata, mało związana. Do-
strzec można drobne – od kilku do kilku-
nastocentymetrowych – spękania. Obec-
nie mamy ciepłą zimę, ale gdy w szczeliny 
dostanie się woda i przyjdzie duży mróz, 
to w nowej drodze mogą pojawić się dziu-
ry   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Jeśli te gołe poletka oddzielające segmenty parkingowe mają się 
nazywać trawnikami, to, póki co, z pewnością nimi nie są      
fot. Piotr P. Ruszkowski

Asfalt na najnowszym ron-
dzie – w ul. Pułaskiego 
i skrzyżowaniu z al. Jana 
Pawła II – został tak położony, 
że wymagał w kilku miej-
scach korekt – dodatkowych 
wycięć i powtórnych wypeł-
nień. Uważny widz dostrzeże 
kliny nowej, naprawczej 
masy bitumicznej. Pomimo 
tych zabiegów, na nowiutkim 
rondzie już tworzą się drobne 
kałuże. Eksploatacja na-
wierzchni z pewnością ich 
nie zniweluje, lecz z czasem 
zagłębienia staną się bardziej 
wyeksponowane   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n

n
Tuż za rondem – wydzielony na jezdni przystanek autobusowy. Choć ruch jest tu na 
razie niewielki, to już rondo się blokuje   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
na str. 
16

n
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Niestety miasto nie 
odpowiada na prośby 
mieszkańców o inter-
wencję, co może do-
prowadzić do wypad-
ku poprzez to, że 
wypływająca na jezd-
nię woda z  chodni-
ków i  posesji zama-
rza, stanowiąc zagro-
żenie dla pieszych 
i  kierowców. Dodat-
kowo wody gruntowe 
wybijają spod słupów 
energetycznych, pod-
mywając grunt pod 
nimi, przez co jeden 
z nich zaczął się prze-
chylać w stronę jezd-
ni i  stwarza realne 
zagrożenie życia dla 
dużej liczby pieszych przechodzących 
obok niego każdego dnia.
Przyczyną dramatycznej sytuacji zwią-
zanej z wodami gruntowymi był remont 
trasy kolejowej na odcinku Luboń – 
Puszczykowo. Podczas osadzania barier 
dźwiękochłonnych i poprawiania rowów 
melioracyjnych wykonawcy musieli 
zniszczyć, zapchać rury drenażowe, któ-
re uchodziły tam do rowu.
Trudną sytuację mają również robotni-
cy wykonujący przejście 
podziemne pod torowiskiem, 
notorycznie zalewane przez 
wody gruntowe i  opadowe 
spływające w  tym miejscu 
z pola uprawnego.

List do redakcji

Groźne wody gruntowe
Proszę o nagłośnienie problemu, jakim jest zalewanie ulicy Podgórnej 
przez wody gruntowe

Fragment ul. Podgórnej w kierunku 
torów kolejowych, gdzie ujście 
znalazły sobie wypływające wody 
gruntowe. Czerwoną strzałką wska-
zano przechylony słup energetycz-
ny, spod którego wypływa woda

n
Spływające po chodniku wody w mroźne dni zamarzają 
i stwarzają niemałe niebezpieczeństwo poślizgnięcia się

n

cd.  
obok

Bardzo dziwne rozwiązanie? 
Na końcu zabudowy jednoro-
dzinnej w ul. Pułaskiego, na 
wysokości bloku al. JP2 nr 5, 
ciemnoszarym brukiem z ob-
niżonymi krawężnikami wy-
dzielono wjazd, po czym za-
blokowano go wbetonowany-
mi słupami. Zapytany o to 
dziwne rozwiązanie burmistrz 
przyznał, że słupki wstawiono 
dodatkowo na wniosek miesz-
kańców pobliskiego bloku, 
posiany trawnik w tej stre�e 
przy rondzie był rozjeżdżany 
przez auta docierające do 
punktów usługowych. Dlacze-
go w projekcie znalazł się 
wjazd na trawnik i czemu miał 
służyć, nie potra�ono nam 
jednoznacznie odpowiedzieć. 
Teraz interesanci parkują na 
wjeździe (ograniczając w ten 
sposób chodnik) i stwarzając 
dodatkowe zagrożenie. Z dru-

giej strony nie ma się co dziwić, bo żeby zabrać lub dowieść towar, jakoś trzeba 
dojechać. – Rozwiązanie tego „węzła” może nastąpi po spotkaniu z przedstawicie-
lami wspólnoty mieszkaniowej – zapowiedział M. Popławski. Tu dygresja. Z przepi-
sów podobno wynika, że w inwestycjach do�nansowanych ze środków zewnętrz-
nych nie można dokonywać żadnych zmian, poprawek itd. przez 5 lat od jej wyko-
nania. Takim prawem zastawiają się niekiedy urzędnicy, odpowiadając mieszkań-
com wnioskującym o poprawę niemądrych rozwiązań. Tu proszę, myk i słupy, 
których w projekcie nie było, są wbetonowane   fot. Piotr P. Ruszkowski

Oznakowanie poziome jezdni 
w ul. Pułaskiego urywa się wraz z za-
kresem inwestycyjnym. Zasygnalizo-
waliśmy także burmistrzowi potrze-
bę ciągłości oznakowania, i może 
zmian organizacyjnych na odcinku 
od ronda do ul. Okrzei, o których 
mówią użytkownicy tej drogi. Nie-
dawno, podobnie jak z drugiej strony 
ronda, zainstalowano przystanki 
autobusowe   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

O jakości alei JP2

Tegoroczna zima jest wyjątkowo mokra. 
Co prawda, śniegu jak na lekarstwo, za 
to deszczu pod różnymi postaciami do-
statek. Nie było dnia bez choćby mżaw-
ki czy nawet ulewy. Grunt przesiąkł 
wodą, a w kilku miejscach miasta można 
było zaobserwować zjawiska wysięku 
wody. Na ul. Podgórnej podziemne wody 
wyszły na niektórych posesjach, zalewa-
jąc piwnice, albo spod latarni sączyły się 
na chodnik (czytaj list mieszkańca obok). 
Także przy wiadukcie na ul. Powstańców 
Wlkp., na wysokości ul.  Dworcowej, 
z  miejsca, gdzie znajduje  się łączenie 
dwóch pasów masy bitumicznej jezdni, 
przez wiele dni wydostawała się woda, 
najprawdopodobniej gruntowa, w  róż-
nym nasileniu. Niektórzy mieszkańcy 
Nowego Centrum Lubonia też są zanie-
pokojeni wzrostem w ostatnim miesiącu 
poziomu wody widocznej w  wykopie 

budow y bloku przy 
ul. Wschodniej 19. O trud-
nościach z  wodami pisali-
śmy też w związku z budową 
wiaduktów nad torami 
w Łęczycy na granicy Lubo-
nia (m.in. „WL” 08-2017, 
str. 27).
Niekontrolowany wypływ 
wód gruntowych, niegdyś 
zorganizowany i  odprowa-
dzany do cieków wodnych, to 
prawdopodobnie skutek pro-
wadzonych inwestycji. Kon-
sekwencją jest dewastacja 
systemu drenów ułożonych 
na przełomie XIX i XX wieku na trudnym, 
gliniastym terenie dzisiejszego miasta Lu-
boń, którego nie ma na żadnych mapach 
(dokumentach) urzędowych.

PPR

Wody gruntowe

n
Sącząca się przez wiele dni woda z łączenia asfaltu 
w ul. Powstańców Wlkp. sprawiała, że jezdnia w bez-
deszczowych okresach była wciąż mokra. Na zdjęciu 
widać wyraźnie wodę wydostającą się spod przery-
wanej linii jezdni (łącza masy bitumicznej) i spływają-
cej po prawym pasie drogi w dół   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Poziom wody okalającej fundamenty podziemnej części budynku przy ul. Wschod-
niej 19 w ostatnim miesiącu podniósł się ok. 50 cm! Można porównać zdjęcie wy-
konane i publikowane w grudniu na str. 3. Woda przykrywa już, widoczne na 
pierwszym planie z prawej, dechy drewnianych grodzi   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

n
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Coraz częściej otrzymujemy sygnały 
od zbulwersowanych kierowców, którzy 
w  ostatnich tygodniach kilkakrotnie 
nie mogli przejechać pod wiaduktem 
kolejowym w ul. Powstańców Wielko-
polskich z powodu spiętrzonej na tym 
odcinku wody opadowej. Zirytowani 

zmuszeni byli kierować się objazdem 
non stop zakorkowaną ul. Armii Po-
znań. Nie bez racji uważają, że taki 
stan rzeczy jest po prostu skandalem. 
O tej zmorze kierowców pisaliśmy na 
naszych łamach wielokrotnie, ostatnio 
zaledwie przed dwoma miesiącami 
(czytaj: „WL” 11-2017, s. 20).

Przez ostatnie trzy dni starego roku 
spiętrzona woda spod wiaduktu prak-
tycznie nie schodziła, pomimo że 
w tych dniach nie odnotowano więk-
szych opadów deszczu. Świadczyło to 
o tym, że istniejący tu i kiedyś funk-
cjonujący kanał odwodnieniowy, cią-
gnący  się od studni pod wiaduktem 
wzdłuż ul. Dworcowej do Strumienia 
Junikowskiego, był niedrożny. To, że 
nie jest systematycznie czyszczony to 

jedno, natomiast sytuację pogorszyły 
prace związane z inwestycją kolejową 
w ramach modernizacji 32-kilometro-
wego odcinka linii E-59 na trasie Po-
znań-Czempiń. To w  związku z  nią 
przed dwoma laty wyremontowano 
wiadukt, zapominając o konieczności 

rzetelnego, skutecznego odwodnienia. 
Ponadto w ramach tej inwestycji pod-
niesiono wysokość płyty dennej Stru-
mienia Junikowskiego na odcinku pod 
torami kolejowymi, co znacznie ogra-
niczyło przepustowość kanału odwod-
nieniowego przebiegającego na za-
mkniętym terenie kolejowym. 4 stycz-

nia miasto zleciło poznańskiej firmie 
„Wuko” wyczyszczenie i udrożnienie. 
Teoretycznie odwodnienie powinno 
ponownie funkcjonować, przekona-
my się o tym po najbliższych opadach 
deszczu. Nie można wykluczyć, że 
konieczne będzie wybudowanie nowe-
go kanału. W tym celu władze naszego 
miasta zamierzają  się porozumieć 
z PKP.

PAW
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Oczekujesz interwencji prasowej? – Zadzwoń
tel. 609 616 277, tel. 609 616 290

Oczywiście 
w   zw i ązku 
z  powyższym 
również piwni-
ce okolicznych 

domów są zalane poprzez 
wody gruntowe. W moich 
dwóch piwnicach mam 
odpowiednio ok. 0,5 i ok. 
1 m wody, co będzie mia-
ło tragiczne skutki dla 
budynku, bo taki poziom 
utrzymuje się praktycznie 
od listopada.
Miasto zrzuca problem 
uszkodzonego drenażu na 
mieszkańców, nie propo-
nując działań alternatyw-
nych. Wszystko wskazuje 
na zniszczenia urządzeń 
na terenach miejskich. 
Prawdopodobnie został 
również uszkodzony dren 
na drodze dojazdowej po-
między posesjami 32 a 26. 
Tą drogą wjeżdżają śmie-
ciarki i  samochód aseni-
zacyjny.

M.A.

n
Skutkiem wysokiego poziomu wód gruntowych są 
zalewane piwnice. Podobny problem przez wiele lat 
mieli mieszkańcy ul. Fabrycznej. Wielokrotnie o nim 
pisaliśmy. Został przez miasto w końcu rozwiązany

cd.  
ze str. 
16

W zagłębieniach chodnika i pod wiatą 
przystanku autobusowego na ul. Sobie-
skiego przy CH „Venus” często stoi woda. 
Deszcz gromadzi  się też w  nierówno-
ściach jezdni przy przystanku. Nie dosyć, 
że nie ma się gdzie schronić przed opa-
dami, to jeszcze oczekujący na autobus 
są dodatkowo opryskiwani przez mkną-
ce ulicą samochody. „Wieści”, na naszą 
prośbę, monitowały już w  tej sprawie 
w marcu br. (str. 13) i do tej pory nikt, 
nic nie zrobił. To już lepiej przenieście 
tę nieużyteczną wiatę w  inne miejsce, 
niech służy tam, gdzie nie ma wody 
i błota! W centrum, na ul. Wschodniej 
i  na al.  Jana Pawła  II, wybudowaliście 
nowe przystanki z zatokami dla autobu-
sów, a Lasek? Jak zawsze – traktowany 
po macoszemu!

mieszkaniec Lasku

Odpowiedź
Informuję, że na prze-
strzeni III i IV kwartału 
2017  roku trwały prace 
projektowe związane 
z przebudową chodnika 
w  ulicy Sobieskiego na odcinku od ul. 
Kalinowej do ul. Łącznej. Zakres projektu 
obejmuje również przebudowę zatoki auto-
busowej, o której mowa. Prace będą konty-
nuacją zrealizowanego w poprzednim roku 
remontu zatoki autobusowej przy stacji Or-
len wraz z chodnikiem (od ul. Fabrycznej do 
ul. Kalinowej). Miasto jest w  posiadaniu 
całości dokumentacji niezbędnej do ogło-
szenia przetargu na realizację zadania. 
Wobec powyższego należy się spodziewać, 
że w roku 2018 chodnik i zatoka zostaną 
wyremontowane.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

List do redakcji

Remont zatoki przy Venus Odwodnienie wiaduktu

n
Pracownicy Wuko w akcji. Prace utrudniały zgromadzone na trasie przebiegu kana-
łu odwodnieniowego materiały zgromadzone na potrzeby prowadzonej tu inwe-
stycji, które trzeba było przemieścić, żeby dostać się do zlokalizowanych tam stu-
dzienek   fot. Paweł Wolniewicz

n
Niektórzy śmiałkowie ryzykując i stwarzając niebezpieczeństwo przeprawiali się 
pod wiaduktem niewłaściwym pasem – pod prąd, ponieważ tam woda była płyt-
sza   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wypełnione wodą wnętrze wiaty autobusowej na wysokości CH „Venus”    
fot. Hanna siatka
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z w Z Z w Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

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

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

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

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

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

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

Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
19 18 20 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 21 21 21 21 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

Zaczęło  się od głosu mieszkańca, tym 
razem tylko jednego. Bogdan Tarasie-
wicz, niezmordowany w walce o interes 
mieszkańców ul. Uroczej, ironicznie 
w zamiarze, jak sadzę, podziękował wła-
dzom miasta za zainteresowanie proble-
mami tej drogi i zapowiedział, że nie 
spocznie po świętach w kontynuowaniu 
tej jeszcze nie zakończonej batalii. Inni 
mieszkańcy nie przybyli na sesję, choć 
do podjęcia była przecież najważniejsza 
uchwała – budżet. Podział pieniędzy 
miejskich na najbliższy rok. Także Wie-
loletnia Prognoza Finansowa na lata 
2018-2028. W imieniu burmistrz Mał-

gorzaty Machalskiej zaprezento-
wał je skarbnik, Mirosław Strom-
czyński. Gdyby nie pytania rad-
nego Marka Samulczyka, które 
wzbudziły zdziwienie zastępcy 
burmistrza Michała Popławskie-
go, gdyż odpowiedzi na nie pa-
dły na komisjach, nie byłoby 
dyskusji nad tymi projektami. 
Odbyła się ona także na posie-
dzeniach komisji, na tyle prze-
konująco, że opinia komisji była 
pozytywna. Zatem przyjęcie 
uchwał na sesji stało  się tylko 
formalnością. Regionalna Izba 

Budżetowa
40. Sesja Rady Miasta Luboń (14 grudnia 2017 r.)

Obrachunkowa wy-
dała pozytywne 
opinie na temat 
obydwu projektów. 
Oto najważniejsze 
postanowienia Rady:

 n dochody budże-
tu na 2018 rok – 
125  375  765,44  zł, 
z tego: dochody bieżą-
ce – 116 065 449,31 zł; 
majątkowe – 
9 310 316,13 zł (obej-
mują w szczególności: 
dotacje celowe na re-
alizację zadań z za-
kresu administracji 
rządowej i  innych 
zleconych ustawami 

– 27 776 353 zł; dotacje celowe na realiza-
cję zadań realizowanych w drodze umów 
lub porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego – 507 450 zł); 

 n wydatki budżetu na 2018  r. – 
137  882  837,32  zł z  tego: bieżą-
ce – 110  820  229,23  zł; majątkowe – 
27 062 608,09 zł (wydatki na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych odrębnymi ustawa-
mi – 27 776 353 zł; na realizację zadań 
realizowanych w drodze umów lub po-
rozumień między jednostkami samo-
rządu terytorialnego – 3 868 501 zł; na 
programy finansowane z udziałem środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego – 
11 153 514,06 zł);

 n De�cyt budżetu – 12 507 071,88 zł – 
zostanie s�nansowany przychodami z ty-
tułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 n łączna kwota planowanych przycho-
dów budżetu – 17 882 413,81 zł;

 n łączna kwota planowanych rozchodów 
budżetu – 5 375 341,93 zł;

 n limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów – 22 382 413,81 zł, w tym na 
pokrycie występującego w ciągu roku przej-
ściowego de�cytu budżetu – 4 500 000 zł.

 n Burmistrz został upoważniony do za-
ciągania kredytów i pożyczek oraz emi-
towanych papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w  ciągu roku 
budżetowego przejściowego de�cytu 
budżetu do 4 500 000 zł oraz do doko-
nywania zmian w planie wydatków ma-
jątkowych w ramach działu, polegających 
na przesunięciu wydatków między po-
szczególnymi zadaniami – do 30% pla-
nowanej pierwotnie kwoty wydatków na 
dane zadanie inwestycyjne.

 n Burmistrz może samodzielnie zacią-
gać zobowiązania w wysoko-
ści 4 500 000 zł (nie dotyczy 
przedsięwzięć wieloletnich).
- dochody z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napo-

n
Większość radnych była za przyjęciem budżetu na 2018 r.   fot. Jerzy Nowacki

n
Nowy obyczaj wśród radnych – głośne odczytywanie wylosowanych życzeń składanych przez każdego 
dla wszystkich   fot. Jerzy Nowacki

Sprostowanie
W „Podziękowaniu” radnego Marka 
Samulczyka, zamieszczonym na str. 21 
grudniowego wydania „WL”, we frag-
mencie z życzeniami dla mieszkańców, 
podczas korekty pominęliśmy słowo 
„świąt”. Błędnie zapisany zwrot powinien 
brzmieć: … z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia i  Nowego Roku 
2018… Przepraszamy.   (red.)

cd.  
obok
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 n Dlaczego Pani Burmistrz nie ma pie-
niędzy na równanie dróg w Luboniu, 
nie jest w stanie równać przynajmniej 
dwa razy w  miesiącu bocznych dróg 
ani porządne zrobić głównych ulic, 
a w przyszłym roku ma zamiar wyas-
faltować ulicę Długą, na której miesz-
ka?   (Zo�a Rydz)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie w spra-
wie równania ulic w Luboniu informuję, 
że prace realizowane są na mocy poro-
zumienia ze Spółką „Kom-Lub”. W po-
rozumieniu określona została średnia 
liczba równań przypadająca na daną 
ulicę. W roku 2017 były to 3 równania 
w  ciągu roku. Należy mieć jednak na 
uwadze, że w przypadku zachodzących, 
uzasadnionych okoliczności, ulice grun-
towe równane są częściej niż zakłada 
harmonogram. 
Problem częstości równania ulic – szcze-
gólnie w ostatnim okresie – nie wynika 
z możliwości �nansowych Miasta, a z pa-
nujących warunków atmosferycznych 
(częste opady deszczu), które uniemoż-
liwiają przeprowadzenie prac drogowych 
w  zakresie równania. Gdy na ulicach 
gruntowych zalegają duże ilości wody, 
przeprowadzenie prac w takich warun-
kach, tylko pogarsza stan ulicy.
Odnosząc  się do kwestii budowy u. 
Długiej, należy wskazać, że środki 
finansowe na realizację prac projek-
towych w  zakresie tej ulicy zostały 
zabezpieczone w budżecie Miasta na 
mocy „Planu inwestycyjnego Miasta 
Luboń na rok 2017”. Plan został za-
opiniowany przez radnych Komisji 
Komunalnej, następnie podjęty przez 
radnych na Sesji  Rady Miasta. 
Oprócz ul. Długiej, plan zawierał 
również podjęcie czy kontynuację 
prac projektowych na takich ulicach 

jak: Dojazdowa, Rydla, Kurowskiego, 
Wiejska, Juranda, Cicha, Tuwima, 
Słowackiego. Wobec czego prace pro-
jektowe w  zakresie budowy ulicy 
zostały rozłożone równomiernie na 
terenie całego Miasta. W roku 2018 
będą projektowane drogi: Jaworowa, 
Leszczynowa, Wierzbowa, cz. Cha-
browej, Jaśminowa, Brzozowa, Le-
śmiana, Kurowskiego, Dworcowa, 
Kopernika,  Parkowa,  Miodowa, 
Wiśniowa, Niezłomnych, Wysoka 
i ul. Buczka (pod warunkiem uzy-
skania koncepcji odprowadzenia 
wód deszczowych). W  bieżącym 
roku zostanie rozpoczęta budowa 
c z ę ś c i  d r ó g  p r o j e k t o w a n y c h 
w  2017  r.,  tj.: Dojazdowa, Rydla, 
Kurowskiego, Wiejska, Cicha, Tuwi-
ma, Słowackiego. Na rok 2019 pla-
nuje  się rozpoczęcie budowy dróg: 
Długa, Juranda, Wschodnia (odcinek 
do ul. Okrzei). W roku 2018 rozpocz-
nie  się projektowanie remontu na-
wierzchni ulic: Klonowa, Kościuszki, 
3 Maja.
Zakres porozumienia ze Spółką „Kom-
-Lub” w latach 2017 i 2018 nie został 
zmniejszony z racji prowadzonych prac 
projektowych czy budowlanych. Te 
zadania (równanie ulic oraz projekto-
wanie i budowa nowych) są niezależne. 
Ponieważ równanie dróg odnosi skutek 
tymczasowy i często krótkotrwały (wo-
bec częstych w skali roku opadów desz-
czu), dla Miasta priorytetem jest pro-
jektowanie i budowa dróg. Szczegóły 
w zakresie projektów, budowy i remon-
tów dróg, chodników, kanalizacji desz-
czowej i  oświetlenia zostały opisane 
w listopadowym i grudniowym wyda-
niu „Informatora Miasta Luboń”.   

oprac. Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Nowe inwestycje

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

j ów  a l kohol ow ych  – 
595 000 zł; wydatki związane 
z realizacją zadań określonych 
w  programie profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz programie przeciw-
działania narkomanii – 595 000 zł;

 n rezerwy: ogólna – 138 000 zł, celowe 
– 882 000 zł, z tego: na realizację zadań 
określonych w  Programie współpracy 
Miasta Luboń z  organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami 
w roku 2018 – 500 000 zł, na realizację 
zadań własnych z  zakresu zarządzania 
kryzysowego – 382 000 zł.

Psy do Poznania
Radni uchwalili, że bezdomne zwierzęta 
z Lubonia znajdą opiekę w schronisku 
poznańskim, na podstawie międzygmin-
nego porozumienia.

Nowe MPZP
Uchwalono Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla „Starego 
Lubonia - rejon ul. Cichej” i  zmiany 
w Miejscowym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Żabikowo Północ”, 
m.in. część terenu za kościołem św. 
Barbary i  willą, oznaczony UK (teren 
zabudowy usługi sakralnej), zamieniono 
na UO (usługi oświatowe).

Wokół alkoholu
Przyjęty Gminny Program Pro�laktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2018 oraz uchwałę o do�nansowa-
niu powiatowej izby wytrzeźwień. Ta ostat-
nia decyzja budzi moje zdziwienie tym, że 
została przyjęta jednogłośnie. Od czasu 

odzyskania przez nasz kraj suwerenności 
w 1989 roku toczyły się dyskusje na temat 
sensowności utrzymywania takich przy-
bytków, niewątpliwych reliktów komuni-
zmu. Przypomnijmy, że alkohol jest legal-
nie sprzedawanym artykułem spożyw-
czym, a izby wytrzeźwień nie mają wiele 
wspólnego z przeciwdziałaniem alkoholi-
zmowi. Są za to często miejscem patolo-
gicznym i wyzwalającym po dwóch stro-
nach złe emocje. Ich koszt nie tylko obcią-
ża wszystkich obywateli, ale opłaty za nie 
rujnują, i  tak już dotknięte złym losem, 
rodziny alkoholików. Często też tra�ają do 
nich ludzie incydentalnie nietrzeźwi, któ-
rym tym bardziej należna byłaby pomoc 
medyczna i odwiezienie, w tym wypadku 
płatne, do domu, lub pod opiekę osób 
bliskich. Na pewno nie powinni być pod-
dawani presji, nierzadko przemocy, obsłu-
gi izb wytrzeźwień. To nie jest, jak poka-
zują doświadczenia polskie i innych krajów, 
droga do zahamowania plagi alkoholizmu, 
jaką dotknięte jest nieustannie nasze spo-
łeczeństwo.

Usuwanie azbestu
Udzielono powiatowi poznańskiego po-
mocy w wysokości 25 tys. zł z przezna-
czeniem na fundusz do�nansowania dla 
usuwających azbest ze swoich gospo-
darstw w  2018  r. Jest to kontynuacja 
działań zgodnych z dyrektywą UE, zo-
bowiązującą do usunięcia tej szkodliwej 
substancji.

Zmiany w regulaminach
Dokonano zmian w zapisach regulami-
nów przyznawania wyróżnień miejskich. 
Oto najważniejsze z nich. Wprowadzono 
imienne certy�katy do medalu „Zasłu-

żony dla Miasta Lu-
boń”. Uznano, że taki 
medal może otrzy-
mać także osoba nie 
mieszkająca w Lubo-
niu. Tytuł „Honoro-
wy Obywatel Miasta 
Luboń”, zdaniem rad-
nych, powinien być 
przyznawany szcze-
gólnie mieszkającym 
poza Luboniem. 
Wnioski będą mogły 
składać minimum 
dwie instytucje lub 
organizacje.

Obserwator 
 Luboński

JN

n
W punkcie: sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych głos zabrał Jan Panek – członek 
tego gremium   fot. Jerzy Nowacki

n
Burmistrzowie wraz ze Skarbnikiem Miasta przedstawiają radnym budżet na 
2018 r.   fot. Jerzy Nowacki
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SAMORZĄD

 n 13 grudnia Rada Powiatu Poznań-
skiego, w którym jedną z 17 gmin jest 
Luboń, podjęła uchwałę budżetową. 
Z informacji pochodzącej od źródła 
wiadomo, że budżet powiatu w 2018 r. 
będzie wynosił blisko 400 milionów 
złotych. Władze samorządowe tego 
szczebla deklarują stawiać przede 
wszystkim na edukację oraz transport 
i komunikację. Ma nie zabraknąć też 
pieniędzy na bezpieczeństwo, zdro-
wie i pomoc społeczną oraz ochronę 
zabytków. – Ta rekordowa kwota jest 
wynikiem dynamicznej wizji rozwo-
ju powiatu, która jest proinwesty-
cyjna i prospołeczna. Nie boimy się 
wyzwań, dlatego mamy przed sobą 
niezwykle pracowity i ciekawy rok. 
Chcemy nadal być nie tylko najwięk-
szym, ale również najprężniej roz-
wijającym się powiatem w regionie 
i kraju – zapowiada Jan Grabkowski, 
starosta poznański. Jaki procent wy-
datków otrzyma z tego Luboń? Jakie 
zadania, wnioski, i  na jaką kwotę, 
na finansowanie lub dofinansowa-
nie z budżetu starostwa na 2018 r. 
złożyło Miasto Luboń? Które z nich 
będą realizowane w bieżącym roku 

i w jakiej wysokości? Przypomnijmy, 
że rok 2018 jest rokiem wyborczym 
do władz szczebli samorządowych, 
czyli: sejmiku wojewódzkiego, po-
w iatu  oraz gm iny.       (samorzą-
dowiec)

Odp.: W 1999 roku wprowadzono trój-
stopniowy podział terytorialny i  trzy 
szczeble samorządu: gminny, powia-
towy i  wojewódzki. Miasto Luboń, 
którego jestem burmistrzem, jest sa-
morządem gminnym, Powiat Poznań-
ski, którego starostą jest Jan Grabkow-
ski, należy do samorządu szczebla 
powiatowego. Rada Miasta Luboń 
składa  się z  21 radnych wybieranych 
dotąd w 21 odrębnych okręgach przy-
pisanych do określonego obszaru 
i dzielnicy Miasta. Rada Powiatu jest 
wybierana w 7 okręgach składających 
z 17 gmin otaczających Miasto Poznań. 

Nasze Miasto wchodzi w skład okręgu 
Luboń/Komorniki/Puszczykowo, z któ-
rego jest wybieranych 5 radnych. Każ-
demu z  tych samorządów przyznano 
inne kompetencje, zadania, środki do 
ich realizacji czy dochody. I  tak, do 
wspomnianego w pytaniu budżetu po-
wiatu poznańskiego wpływa ponad 
10% podatku dochodowego płaconego 
przez mieszkańców naszego miasta, to 
obecnie kilka mln  zł. Przykładowo, 
samorząd gminny realizuje zadania 
w zakresie planowania przestrzennego, 
a powiat wydaje pozwolenia na budo-
wę. Miasto zajmuje się budową i utrzy-
maniem dróg gminnych, powiat dróg 
powiatowych. Powiat zajmuje się wy-
dawaniem praw jazdy, gmina dowodów 
osobistych. Na terenie Lubonia znaj-
duje się jedna jednostka organizacyjna 
powiatu, to Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna znajdująca się w budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 2. Pomimo 
wniosków składanych przez burmi-
strzów i  radnych tej i minionych ka-
dencji, w  Luboniu nie znajduje  się 
żadna droga o statusie drogi powiato-
wej. W naszym mieście nie ma również 
żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, pro-

wadzonej przez powiat. Chcąc to zmie-
nić złożyłam do Starosty wniosek 
o  wyrażenie zgody na utworzenie li-
ceum w Luboniu. Ze wstępnych roz-
mów wynika jednak, że organem pro-
wadzącym takiej szkoły byłby Luboń.
Pytanie o szczegółową wysokość środ-
ków przewidzianych w budżecie Sta-
rostwa Powiatowego na wydatki zwią-
zane z naszym miastem, powinno się 
skierować do członków Zarządu Po-
wiatu lub radnych wybranych przez 
mieszkańców jako reprezentanci na-
szego Miasta w powiecie poznańskim. 
Trudno jednak mówić o  środkach 
w  budżecie Powiatu na inwestycje 
w  mieście Luboń, skoro Powiat nie 
posiada w Luboniu, poza wspomnianą 
Poradnią, żadnych dróg lub placówek 
powiatowych. 

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Pieniądze z powiatu
 n Doszły mnie słuchy o chęci prze-

kształcenia jednej ze szkół w Lubo-
niu i utworzenia dodatkowo Liceum 
Ogólnokształcącego. Czy to prawda? 
Jako rodzic proszę o więcej szczegółów 
na ten temat. Uważam, że to niezły 
pomysł, a Luboniowi należy się po-
rządna szkoła średnia! Tylko czy ra-
zem z podstawówką?      (Natalia)

Odp. Odpowiadając na Pani pytanie 
dot. przekształcenia jednej ze szkół 
w  Luboniu i  utworzenia dodatkowo 
liceum ogólnokształcącego, uprzejmie 
wyjaśniam, iż władze miasta nie pla-

nują przekształcenia szkoły podstawo-
wej w  liceum. Burmistrz Miasta wy-
stąpił z wnioskiem do Starosty Poznań-
skiego o wyrażenie zgody na zawarcie 
z  miastem Luboń porozumienia 
w  sprawie założenia i  prowadzenia 
przez Miasto Luboń liceum ogólno-
kształcącego z oddziałami dwujęzycz-
nymi. Bazę lokalową dla liceum stano-
wiłyby pomieszczenia w Szkole Pod-
stawowej nr 3, gdzie do 31 sierpnia 
2017  r. funkcjonowało Gimnazjum 
nr 1.

oprac. Romualda Suchowiak
Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury

Mieszkańcy pytają

LO w Luboniu?

n
Swarzędz ma Liceum Ogólnokształcące wybudowane ze środków powiatu. Teraz 
z zapowiadanych pieniędzy powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego w wyso-
kości 25,3 mln zł – wizualizacja 

Miejski Konkurs „Nie pal 
śmieci – szkodzisz dzie-
ciom”, w  którym wzięły 
udział wszystkie luboń-
skie szkoły, miał na celu 
m.in. zwrócenie uwagi na 
problematykę spalania 
odpadów w  paleniskach 
domowych, a także upo-
wszechnienie wśród dzie-
ci i  młodzieży postaw 
przyjaznych środowisku. 
Ogłoszony został wśród 
wszystkich szkół w Lubo-
niu w  klasach IV-VIII 
i  obejmował dwa etapy 
– szkolny, w którym każ-
da szkoła wyłoniła pięć 
najlepszych prac oraz 
międzyszkolny, w którym 
komisja wyłoniła zwy-
cięzców.
W poniedziałek, 18 grud-
nia w  bibliotece Szkoły 
Podstawowej nr  3 odby-
ła  się finałowa uroczy-

stość rozdania nagród konkursowych, 
w  której uczestniczyli: laureaci – 
uczniowie lubońskich szkół z opieku-
nami, burmistrz Małgorzata Machal-
ska, koordynująca przebieg konkursu 
– Joanna Cichoń z Wydziału Planowa-

nia Rozwoju i Ochrony Śro-
dowiska UM, Joanna Hu-
merczyk – pracownik ds. 
komunikacji społecznej UM 
oraz przedstawiciele kato-
wickiej firmy „Syngeos”, 

Nie pal śmieci

n
Uczestnicy �nałowego spotkania w holu Trójki prezentowali z satysfakcją plakaty 
z widniejącymi na nich pracami laureatów konkursu   fot. Paweł Wolniewicz

n
Joanna Cichoń i przedstawiciele �rmy „Syngeos” pod-
czas montażu czujnika badającego poziom zanie-
czyszczenia powietrza   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
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która dla szkoły laureata 
konkursu ufundowała czuj-
nik pyłów PM2,5 i  PM10. 
Zebranych powitała Joanna 
Cichoń. Następnie burmistrz 

Małgorzata Machalska wspomniała 
m.in. o smogu unoszącym się nad na-
szym miastem oraz zatrutych powie-
trzu i  środowisku. Przypomniała, że 
na początku października na budynku 
lubońskiego magistratu firma „Synge-

os” zamontowała na okres próbny czuj-
nik badający poziom zanieczyszczenia 
powietrza, temperaturę, ciśnienie oraz 
wilgotność. Wyniki są zatrważające, 
bowiem wykazały liczne przekroczenia, 
sięgające wartości ponad 400% dopusz-
czalnego poziomu pyłu PM10. Nasze 
płuca tego nie wytrzymają, dlatego też 
ten stan należy koniecznie poprawić 
(m.in. uruchamiając Program „Luboń 
Anty Smog”). Niewątpliwie pomagają 

W październikowym wydaniu „WL” na 
stronie  2, w  notatce <„Wieści” przed 
sądem> zapowiadaliśmy informowanie 
opinii publicznej o rozwoju sytuacji. Na 
rozprawie 22 listopada w obecności Zbi-
gniewa Trawki i  jego pełnomocnika 
Michała Tkaczuka, a po stronie pozwa-
nych: Piotra P. Ruszkowskiego (autora 
artykułu „Jednak brakuje 111 m2 muru 
w LOSiR-ze!”) i przedstawicieli wydaw-
cy – Tadeusza Waliczaka oraz Hanny 
Siatki – nie doszło do ugody, której treść 
zaproponował powód. W czasie rozmów 
przeprowadzonych pomiędzy terminami 
rozprawy pełnomocnik Z. Trawki zapro-
ponował opublikowanie oświadczeń 
podpisanych przez obie strony, których 
treści, będące subiektywną oceną sytuacji 
przez powoda, pozwani nie mogli zaak-
ceptować i nie zgodzili się na wspólną 
publikację przedstawionej przez powoda 
treści artykułów „Szkoda w LOSiR-ze” 
i „Zbigniew Trawka wyjaśnia”. Pierwszy 
z tych artykułów, „Szkoda w LOSiR-ze”, 
z dopiskiem: albowiem informacje te nie 
potwierdziły się, miała stanowić treść 
ugody podpisanej przez obie strony spo-
ru – Z.  Trawkę i  Redakcję „WL”, przy 
czym upierał  się powód. Pozwani nie 
mogli zgodzić  się na taką propozycję, 
gdyż w ich ocenie oznaczałoby to akcep-
tację nieprawdy. Pozwani zadeklarowa-
li natomiast opublikowanie tych artyku-
łów podpisanych wyłącznie przez ich 
autora, co nie satysfakcjonowało powo-
da. Pozwani nadal podtrzymują dekla-
rację opublikowania artykułów powoda 
z  jego wyłącznie podpisem, i  zawarcie 
ugody. Kolejny termin rozprawy został 
wyznaczony na 17 stycznia.   

Hanna Siatka

Deklaracja otwartości
W rozmowach oraz korespondencji 
przedstawicieli redakcji i wydawcy, były 
prezes Zarządu LOSiR sp. z o.o. – Zbi-
gniew Trawka, wraz ze swym pełnomoc-
nikiem Michałem Tkaczukiem (byłym 
członkiem Rady Nadzorczej LOSiR sp. 
z  o.o.) – zadeklarowali ponadto w  ra-
mach ugody przesłanie do publikacji 
w Niezależnym Miesięczniku Mieszkań-
ców „Wieściach Lubońskich” także in-
nych materiałów, informacji, czy wła-
snych re�eksji, a  „Wieści Lubońskie” 
zadeklarowały ich publikację.

 n Zgodnie z  zapowiedzią Zbigniewa 
Trawki, m.in. po publikacjach: „Stra-
ciłam zaufanie” (wywiad z burmistrz 
Małgorzatą Machalską zamieszczony 
w czerwcowym wydaniu 2017 r. „WL” na 
str. 17) oraz „Afera w LOSiR-ze!” i aka-

pitu „Afera?” (w relacji z sesji) z sierpnia 
str. 3 i 19, oczekujemy na artykuł będący 
ustosunkowaniem  się byłego Prezesa 
spółki LOSiR – Z. Trawki – a dotyczący 
kondycji i  sytuacji zarządzanej przez 
niego spółki przed 1 czerwca 2017 r. 
(jego odwołaniem). Deklaracja ta miała 
miejsce jeszcze przed listopadową sesją 
(23 listopada), której atmosferę – „Za-
trważające wyniki kontroli w LOSiR-
-ze” – opublikowaliśmy w grudniu na 
str.  21. Były prezes spółki LOSiR za 
pośrednictwem „Wieści Lubońskich” 
ma możliwość poinformowania opinii 
publicznej Lubonia również o innych, 
jego zdaniem, istotnych kwestiach do-
tyczących rzeczywistości w Luboniu.

 n W ramach tejże ugody, Zbigniew Traw-
ka pozwala już „Wieściom Lubońskim” 
pisać o inwestycji – adaptacji owalu wraz 
z łącznikiem – przeprowadzanej w pierw-
szym kwartale 2013 roku. Mamy nawet 
obietnicę możliwości przeprowadzenia 
rozmowy – wywiadu – na temat, o któ-
rym tyle już pisaliśmy (od 02-2014 r. do 
07-2017 r.). Czy do takiej rozmowy doj-
dzie – zobaczymy?

Granice cierpliwości?
 n Na razie czekamy na udzielenie od-

powiedzi na zaległe interpelacje i zapy-
tania złożone w sprawie adaptacji owalu 
i łącznika LOSiR w Urzędzie Miasta przez 
radnego Jakuba Bielawskiego w marcu 
2017 r. (patrz: „Zamrożony temat?”, str. 18 
wydania czerwcowego) oraz uzupełnieniu 
we wrześniu 2017 r., po publikacji „Nowe 
dowody?” z lipca (str. 15) i spotkaniu przed-
stawicieli władzy, spółki, autora interpe-
lacji i  autora publikacji w  „WL”., które 
odbyło się 5 września 2017 r. w LOSiR-ze.

 n Od ponad 3 lat (listopad 2014 r.) ocze-
kuję także odpowiedzi na wniosek, który 
skierowałem o�cjalnie do instytucji Bur-
mistrza Miasta Luboń (wówczas jeszcze 
Dariusza Szmyta), złożony w kancelarii 
Urzędu Miasta. Dotychczas nie było żadnej 
odpowiedzi ze strony magistratu! (patrz 
też: „Czeka tatka latka” obok)

 n Niebawem, w kwietniu br., minie 5 lat 
od opisywanych w  „Wieściach Luboń-
skich” nieprawidłowości przy inwestycji 
prowadzonej w pierwszym kwartale 2013 
roku na majątku miasta – adaptacji owalu 
wraz z łącznikiem w hali widowiskowo-
-sportowej LOSiR przy ul. Kołłątaja 2. To 
termin, po którym wiele dokumentów 
(dowodów) można będzie niszczyć, a nie-
które kwestie uznać za przedawnione.

Piotr P. Ruszkowski

Czy sprawa LOSiR-u kiedyś się wyjaśni?
Czekamy na cd.
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w tym uczestnicy i laureaci konkursu, 
którym Burmistrz za to podziękowała 
i pogratulowała. W dalszej kolejności 
zaprezentowano ich prace i wręczono 
nagrody oraz dyplomy.
L au re at am i  kon ku rsu  z o s t a l i : 
I  miejsce – Angelika Przybylska 
(SP 3), II – Weronika Włodarczyk 
(SP  1), natomiast III   ex aequo – 
Julia Brauza i  Weronika Zawada 
(obie z SP 5). Prace laureatów po-

służyły do wydruku plakatów i ulo-
tek informacyjnych, które wkrótce 
pojawią  się na terenie Miasta (ta-
blice informacyjne, szkoły, przed-
szkola, autobusy miejskie). Po za-
kończeniu uroczystości na ścianie 
szkoły zamontowano ufundowany 
przez Syngeos czujnik.

PAW

Wniosek
Proszę o  wyjaśnienie kwestii zgodności 
zapisów Kosztorysu Powykonawczego Lu-
bońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lu-
boniu ze stanem faktycznym. W rozmowie 
udzielonej „Wieściom Lubońskim” do nu-
meru czerwcowego (2014 r.), w materiale 
pt. „Co myśli Burmistrz”, na str. 15, w aka-
picie „Obietnice i propozycje”, zadeklarował 
Pan publicznie, że zainteresuje się dokładnie 
zapisami kosztorysu powykonawczego, tak-
że cegłami, o których pisano w „Wieściach 
Lubońskich” i poprosi o przeanalizowanie 
punkt po punkcie jego zapisów z rzeczywi-
stością. Wiadomo już, że prokuratura, któ-
ra wszczęła postępowanie w sprawie LOSiR-
-u po kontroli NIK, zajęła się jedynie częścią 
wskazywaną przez NIK, tzn. sprawą podej-
rzenia o niedopełnienie obowiązków służ-
bowych w związku z zarządzaniem Luboń-
skim Ośrodkiem Sportu i  Rekreacji, czyli 
kwestią ustalenia stawki czynszu dla na-
jemcy oraz dopuszczeniem do rozpoczęcia 
działalności przez �rmę „Transporter” bez 
uzyskania od niego wymaganych umową 
rachunków dokumentujących koszty inwe-
stycji. Prokuratura nie badała natomiast 
wskazywanych we wniosku stanów faktycz-
nie przeprowadzonych tam prac i zużytych 
materiałów.

Jako autor wielu artykułów na temat 
kontroli NIK w LOSiR-ze czuję się zobo-
wiązany do przedstawienia opinii publicz-
nej ciągu dalszego, czyli wyjaśnienia 
rzekomo nieprawdziwych informacji, 
jakie w materiałach prasowych zawarłem. 
Do tej pory nie wpłynęło żadne sprosto-
wanie czy rzeczowa odpowiedź na zawar-
te tam informacje. W swojej wieloletniej 
pracy dziennikarskiej zawsze staram się 
rzetelnie przygotować materiał, a infor-

macje pozyskiwać u źródła. W przypad-
ku LOSiR-u, na co skarżyłem  się już 
kilkakrotnie, właściwie od konferencji 
prasowej (3 lutego 2014 r ), nie miałem 
dostatecznej sposobności uzyskania kon-
kretnych, zadowalających odpowiedzi 
i wyjaśnień na moje pytania czy przed-
stawiane wątpliwości. Posądzany wielo-
krotnie, także publicznie, iż poruszana 
przeze mnie na łamach Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców sprawa kon-
troli LOSiR-u ma głównie podstawę 
w  osobistych korzyściach politycznych, 
z czym się nie zgadzam i co nie ma żad-
nego pokrycia, wracam do tematu po 
wyborach samorządowych oraz po za-
kończonej ugodą kwestii dotychczasowych 
publikacji w  tej sprawie. Przypominam 
i oświadczam, iż jedynym celem, jaki mi 
przyświeca, jest ukazanie prawdy o ada-
ptacji nieczynnej przez lata, owalnej czę-
ści hali LOSiR przy ul. Kołłątaja. Myślę, 
że dla dobra miasta i jego mieszkańców 
oraz udowodnienia transparentności dzia-
łań na majątku publicznym właściwe 
i pożądane jest możliwie pełne przedsta-
wienie szczegółów. Zwracam się o to do 
organu władzy publicznej odpowiadają-
cego bezpośrednio za nadzór nad LOSiR-
-em. Liczę na pomoc w wyjaśnieniu nur-
tujących wielu mieszkańców kwestii 
wywołanych kontrolą NIK oraz w arty-
kułach prasowych. Uważam, iż kluczową 
sprawą jest pokazanie opinii publicznej, 
że zapisy Kosztorysu Powykonawczego 
adaptacji owalu, opiewające na kwotę 
448 064 zł, mają pełne pokrycie w rze-
czywistości, o  co proszę w  niniejszym 
wniosku. 
Liczę na przychylność, z poważaniem

Piotr Paweł Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Czeka tatka latka
26 stycznia br. minie 38 miesięcy jak kancelaria Urzędu Miasta Luboń przyjęła 
wniosek skierowany do urzędu Burmistrza w sprawie znanej inwestycji w LO-
SiR-ze (26.01.2014 r.). Czy, jako niezależna prasa lokalna doczekamy się odpo-
wiedzi od naszych włodarzy, by móc je dalej przekazać opinii publicznej? 
Poniżej publikujemy treść pisma złożonego przed z górą trzema laty

n
Owal przy hali LOSiR   fot. Piotr P. Ruszkowski
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 n Jestem osobą w  podeszłym wieku 
i dużym ułatwieniem byłby dla mnie 
przystanek autobusowy „na żądanie”, 
na ul. Powstańców Wlkp., linia 690. Czy 
mogę o niego prosić?        (e)

Odp.: W sprawie lokalizacji dodat-
kowego przystanku na ul. Powstań-
ców Wielkopolskich (w ramach linii 
690) informuję, że na skutek zmian 
w  przebiegu linii wprowadzonych 
z dniem 2 stycznia 2018 r., trasa linii 
przebiega przez ulicę Powstańców 

Wielkopolskich jedynie 
w zakresie 120 metrów 
i  na tym odcinku nie 
ma możliwości tech-
nicznej zlokalizowania 
dodatkowego przystanku (skrzyżo-
wania z ul. ks. Streicha oraz Niepod-
ległości). Odcinek ulicy Powstańców 
Wielkopolskich w sposób wystarcza-
jący obsługiwany jest przez przystan-
ki na ul. ks. Streicha.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Przystanek dla emeryta

Komisariat Policji w Luboniu ape-
luje o  zwracanie uwagi na oso-
by, które mogą stać  się ofiarami 
panujących teraz niskich tempe-
ratur. Nie bądźmy obojętni na 
widok wałęsających  się nietrzeź-
wych, samotnych lub bezdomnych. 
Szczególnej uwagi wymagają osoby 

starsze oraz ubrane niestosownie 
do pory roku. O każdej niepoko-
jącej sytuacji informujmy służby 
ratownicze, dzwoniąc na numer 
alarmowy 997 lub 112.

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń

Komisariatu Policji w Luboniu

Dostrzeż biedę!

Pomysł organizowania spotkań wigilij-
nych dla lubonian zrodził się przed po-
nad dwoma laty, na spotkaniu z okazji 
Święta Pracownika Socjalnego w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
(MOPS) z  inicjatywy uczestniczących 
w  nim: burmistrza Mateusza Mikołaj-
czaka, przewodniczącej Rady Miasta 
Teresy Zygmanowskiej, dyrektor MOPS 
– Jolanty Pieprzyckiej, kierownik Sekcji 
Pomocy Społecznej i Stypendiów MOPS 
– Justyny Juskowiak, kierownika Wy-
działu Oświaty Zdrowia i Kultury UM 
– Romualdy Suchowiak i radnej Doroty 
Franek. Z roku, na rok coraz więcej lu-

bonian zasiada 
przy wspólnym, 
świątecznym stole.
W   n i e d z i e l ę , 
1 7   g r u d n i a , 
mieszkańcy 
(szczególnie ci 
potrzebujący 
wsparcia) zostali 
zaproszeni przez 
burmistrz Mał-
gorzatę Machal-
ską i przewodni-
czącą Rady Mia-
sta Teresę Zyg-

manowską na trze-
cią Wigilię Miejską. 
Podobnie jak przed 
rokiem, uroczyste 
sp otkanie  o dby-
ło się w gościnnych 
murach Szkoły Pod-
s t a w o w e j  n r   2 
(pierwszą wigilię 
z   u d z i a ł e m 
162  mieszkańców 
zorganizowano 
w  SP  1, natomiast 

przed rokiem zasia-
dło przy stole około 
3 0 0   l u b o n i a n ) . 

Wigilia Miejska
Przedsmak świąt Bożego Narodzenia w gościnnych 
murach „Cieszkowianki”

Organizatorzy dziękują za pomoc w przygotowaniu wigilii: Dyrekcji i Pracownikom 
MOPS-u, Kierownictwu i Pracownikom Ośrodka Kultury, Dyrekcji i Społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 2, Harcerzom ze szczepu ZHP Żabikowo, Radnym RML 
i MRM, Firmie „Vivace” Krzysztofa Brycha oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do zaistnienia tej pięknej uroczystości. Jednocześnie podziękowania kierują do 
Szefostwa i Pracowników �rm sponsorujących świąteczne spotkanie: Luboński 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji (LOSiR), Cukiernia Krzyżański z  ul.  Wschodniej, 
Restauracja „Czerwone Krzesło”, Hotel „Poznański”, Restauracja „Verona”, Ma-
rago Catering, Intermarchè w Luboniu, PPHU „Klimex”, Cukiernia „Malinka”, 
Wydawnictwo i Drukarnia „Uni-Druk”, Cukiernia – Piekarnia M.A. Liczbańscy, 
Piekarnia „Tosmak” oraz Duni Poland.

n
Przedstawiciele gospodarzy wigilii miejskiej, od lewej: Jolanta Pieprzycka, Małgo-
rzata Machalska, Teresa Zygmanowska, Hieronim Gawelski, ks. Roman Kubicki, 
Regina Górniaczyk i Andrzej Okupniak   fot. Władysław Szczepaniak

Uczestniczyło 
w  nim ponad 
350 mieszkań-
ców, którzy  się 
integrowali, nie 
ukrywając, że 
był to dla nich 
prawdziwy 
przedsmak zbli-
ż a j ą c y c h   s i ę 
świąt  B ożego 
Narodzenia. 
Najpier w ks . 
pr a ł .  R om an 
Kubicki odczy-
tał  Ewangelię 
wg. św. Łukasza 
i  nawiązał do 
Betlejem – domu chleba. Powiedział, 
że gdyby złączyć wszystkie opłatki, 
którymi  się podzielimy w  wieczór 
wigilijny i które są kawałkami jedne-
go chleba, mógłby powstać z  nich 
ogromny bochen. Zachęcał, żeby 
wraz z  opłatkiem zanieść życzenia 
świąteczne do domów rodzinnych. 
Następnie okolicznościowe życzenia 
złożyły Małgorzata Machalska i Te-
resa Zygmanowska, po czym – po 
wspólnej modlitwie – wszyscy zasie-
dli do stołów i w świątecznej atmos-

ferze raczyli się tradycyjnymi potra-
wami i wypiekami. W kuchni krzą-
tali  się i  do stołów podawali pra-
cownicy MOPS-u, Ośrodka Kultury, 
nauczyciele, uczniowie, harcerze 
oraz radni i  członkowie Młodzie-
żowej Rady Miasta. Śpiewano pięk-
ne, polskie kolędy, do których przy-
grywali nauczyciel z  SP  3 – Rafał 
Stępniewski i  Krzysztof Brych. Na 
koniec uczestnicy jedynego w swoim 
rodzaju wydarzenia otrzymali drob-
ne upominki.

PAW

n
U szczytu jednego ze stołów zasiadła burmistrz Małgorzata 
Machalska z mężem Adamem   fot. Władysław Szczepaniak

n
Uczestnikami miejskiej wigilii były też matki z dziećmi   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
W sali gimnastycznej SP 2 przy stołach zasiadło ponad 350 lubonian   fot. Paweł Wolniewicz
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Dostrzeż biedę!

 n Jak miasto widzi przyszłość „pawilo-
nów” handlowych przy ul. Żabikowskiej 
w okolicy skrzyżowania z ul. Powstańców 
Wielkopolskich? Z tego, co mi wiadomo, 
nie ma ich w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego dla tego 
terenu. Tymczasowy charakter tych mało 
estetycznych obiektów, na który miasto 
przed laty przystało, trwa już bardzo 
długo. Potencjalni inwestorzy mogliby 
zagospodarować ten reprezentacyjny 
dla miasta teren położony przy jednej 
z głównych dróg wjazdowych do Lubo-
nia, i nie mogą, a „pawilony”, których 
już od dawna nie powinno być w tym 
miejscu, wciąż stoją.   (lubonianin)

Odp.: Zapisy planu miejscowego są pra-
wem miejscowym, ale nie mają mocy 
„egzekucyjnej”, tzn. ich zapisy dotyczą 
przyszłych, nowych inwestycji lub zmian 
w sposobie zagospodarowania i użytko-
wania nieruchomości lub terenu. Dzia-
łalność gospodarcza, jak i sposób zago-
spodarowania lub użytkowania terenu, 
przed i w dniu uchwalenia planu miej-
scowego mogą istnieć aż do momentu 
decyzji o ich zaprzestaniu lub woli zmia-
ny i to dopiero wówczas inwestor musi 
podporządkować swoje zamierzenia pod 
wymagania lub ograniczenia wynikające 

z  zapisów planu miejscowego. Tereny 
(działki), na których są zlokalizowane 
kontrowersyjne „pawilony”, stanowią 
własność prywatną, a więc dopiero de-
cyzja każdego z dzisiejszych właścicieli 
lub „przejęcie terenów” przez jednego 
inwestora może spowodować likwidację 
„pawilonów” i  zrealizowanie nowego 
zagospodarowania tych terenów zgodnie 
z zapisami planu miejscowego, obowią-
zującego od maja 2009 r.
Jest jeszcze „druga droga likwidacji pa-
wilonów” będąca skutkiem, przewidzia-
nej w planie miejscowym, przebudowy 
ul. Żabikowskiej jako inwestycji miej-
skiej, która wiązałaby się z wykupieniem 
terenu pod rozbudowę układu komuni-
kacyjnego wraz z  jego wykonaniem. 
Takie rozwiązanie bardzo mocno obcią-
żyłoby budżet miasta bez równoczesnej 
gwarancji, iż w  miejsce „dzisiejszych 
pawilonów” powstaną nowe obiekty 
handlowo-usługowo-mieszkalne, zgod-
nie z planem miejscowym, ponieważ to 
nadal będą tereny prywatne kilku wła-
ścicieli. To rozwiązanie aktualnie nie jest 
możliwe ze względu na zdolność �nan-
sową miasta.

oprac. Hubert Prałat
Kierownik Wydziału Planowania,  

Rozwoju i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Przyszłość sklepików 
przy Żabikowskiej Jestem od 60 lat mieszkańcem Lubonia. 

Wielokrotnie korzystam z komunikacji 
miejskiej w naszym mieście. Jest dobra, 
z małym wyjątkiem. Mam na myśli linię 
690. Linia ta działa od poniedziałku do 
piątku. A co w weekendy? Brak połączeń!
Mieszkańcy Lubonia z ulic położonych 
na południe od ul. Armii Poznań (np. 
Rzeczna, 3 Maja) nie mogą się wydostać 
z tej części miasta. Nie myślę o zmoto-
ryzowanych, lecz są osoby w  starszym 
wieku, które chcą zrobić w  weekend 
zakupy w centrum „Pajo”, Intermarche 
bądź Auchan, i co wtedy? Jak mają do-
jechać – zrobić długi spacer? A jeżeli 
pragną odwiedzić groby bliskich na 
cmentarzu w Żabikowie? Nie mają moż-
liwości.
W imieniu tych mieszkańców Lubonia 
i swoim własnym uprzejmie proszę, aby 
Urząd Miasta i �rma „Translub” rozpa-
trzyli nasz sygnał i  uruchomili kursy 
linii 690 także w soboty i niedziele.

Czytelnik

Odpowiedź
W sprawie wprowadzenia kursów linii 
690 w soboty oraz niedziele informuję, 
że z  dniem 2 stycznia na linii zostały 
wprowadzone zmiany. Linia została wy-
dłużona, zintensy�kowano również licz-
bę kursów w  godzinach rannych oraz 
popołudniowych (zmiany wraz z rozkła-
dem są dostępne na stronie internetowej 

ZTM Poznań). Ilość wyko-
nywanych przez Spółkę 
Translub kilometrów tylko 
w obrębie tej linii wzrosła 
w stosunku do roku 2017 
o około 23 tysiące kilometrów. Taki stan 
rzeczy pociąga za sobą dodatkowe kosz-
ty, które w przypadku linii 690 zwięk-
szyły się w stosunku rocznym o około 
150 tys. zł.
Wprowadzone na linii 690 zmiany mają 
charakter tymczasowy (przynajmniej 
6-miesięczny). W tym okresie, na skutek 
wzmożonych obserwacji liczby pasaże-
rów oraz raportów ze sprzedaży biletów, 
zostanie podjęta decyzja o ostatecznym 
kształcie linii.
W przypadku zdefiniowania dużego 
zainteresowania kursami linii 690 (na 
podstawie twardych danych ze sprzeda-
ży biletów lub badania ilości pasażerów) 
Miasto nie wyklucza wprowadzenia ko-
lejnych kursów bądź uruchomienia linii, 
w tym, również w soboty.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że na 
skutek wprowadzonych zmian polega-
jących na zwiększeniu pracy przewozo-
wej, a więc intensywności kursów, bądź 
wydłużeniu tras, dotacja, czyli koszt 
Miasta przeznaczony na transport pu-
bliczny, wzrosła w ciągu roku z 3,3 mln 
(2017) do 3,7 mln zł (2018).

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

List do redakcji

Autobus w soboty i niedziele

Zaniepokojony i zdenerwowany miesz-
kaniec podszedł do redakcji „Wieści 
Lubońskich” z  informacją, że blok bu-
dowany w pobliżu – na rogu ul. Kocha-
nowskiego i A. Mizerki – pęka. Szpary 
są wielkie, sięgają 10 cm, a znajdujący się 
w samym narożniku wyłom może spaść 
i  spowodować, nie daj Boże, masakrę. 
Dopatrując się przesady w sensacyjnej 
informacji, trochę z  niedowierzaniem, 
podążyliśmy, zaprowadzeni przez spa-
cerowicza, we wskazane miejsce. Rze-
czywiście, żadnej przesady w  tym, co 
opowiadał, nie było. Narożnik budynku 

ostatniej – czwartej – 
kondygnacji był jakby 
wyrwany z bryły. Moż-
na było odnieść wra-
żenie, że nieregularnie 
spękane bloczki supo-
reksu, mocno odstają-
ce od reszty, zaraz ze-
ślizgną  się po stromo 
spękanej krawędzi 
i  z  impetem runą na 
ziemię. Mogący ważyć 
nawet kilkaset kilogra-
mów narożnik ścian 

Już się rozpada?

n
W piątek, 29 grudnia, około 
godziny 15.30 zostaliśmy zaalar-
mowani o usterce bryły budo-
wanego bloku mieszkalnego. 
Czarnym okręgiem zaznaczyli-
śmy newralgiczne miejsce – nie-
bezpiecznie pęknięte naroże 
budynku, pokazane na zbliżeniu   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Kilka dni później, 4 stycznia, po usterce 
prawie nie było śladu. Wymieniono 
uszkodzone bloczki gazobetonu w ścia-
nach nośnych narożnika budynku, 
wstawiono okna i domurowano ściankę 
nad stropem   fot. Piotr P. Ruszkowski

nośnych budynku (w zależności jaką 
część betonowego stropu oraz belki pro-
gowej okna zabierze ze sobą) mógłby 
zmiażdżyć przejeżdżające ulicą  Mizerki 
auto. Na szczęście nic  się nie stało, 
a usterkę szybko naprawiono.

(I)
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Z początkiem grudnia 1996 r., przy ul. 
Stefana Okrzei 65 rozpoczęła działalność 
pionierska w Luboniu Przychodnia Le-
karza Rodzinnego (PLR) nr 1 Andrzej 
Rudziński. Jako absolutna wówczas w na-
szym mieście nowość wzbudziła duże 
zainteresowanie wśród lubonian. Pod-
stawowe zasady jej funkcjonowania były 

podobne do tych, które obowiązywały 
wcześniej w lubońskich ośrodkach zdro-
wia. Początkowo przy ul. Okrzei mieści-
ła się tylko Poradnia dla dorosłych, na-
tomiast Poradnia dziecięca – przy ul. Cy-
ryla Ratajskiego 1, gdzie pełniono rów-
nież dyżury nocne. W tym czasie LPR 
Andrzeja Rudzińskiego miała 10  000 

podopiecznych 
i 12 osób personelu. 
Po czterech latach, 
w  roku 2000 czter-
nastoosobowy per-
sonel obsługiwał już 
11  800 podopiecz-
nych. W  związku 
z  błyskawicznym 
rozwojem placówki 
i  ciągłym wzrostem 
liczby rejestrują-
cych się osób, w lip-
cu 2007  r. przenie-
siono jej siedzibę na 
u l .  W s cho d n i ą 
(12  380 podopiecz-
nych, 20-osobowy 
personel). Ten ośro-

10 lat w NCL
W tym roku minęła dekada, od kiedy Przychodnia Lekarza Rodzinnego nr 1 An-
drzej Rudziński Sp.p. (spółka partnerska) funkcjonuje przy ul. Wschodniej 25/57 
w Nowym Centrum Lubonia. Jednak nie każdy wie, że działalność rozpoczęła już 
przed 21. laty, jako pierwsza placówka tego typu w naszym mieście

n
Początkowo Poradnia dla 
dzieci mieściła się w budynku 
na narożniku Armii Poznań 
i Cyryla Ratajskiego   fot. Pa-
weł Wolniewicz

n
Wnętrze przychodni przy ul Wschodniej 25/57, z lewej rejestracja pacjentów, z pra-
wej – skrzynka z komputerem, za pomocą którego, skanując kartonik z kodem 
otrzymany w punkcie poboru krwi do analizy, można wydrukować samodzielnie 
swoje wyniki   fot. Paweł Wolniewicz

dek zdrowia proponuje coraz 
szerszy zakres usług medycz-
nych, pomoc doświadczonego 
personelu medycznego oraz 
dostęp do nowoczesnych urzą-
dzeń diagnostycznych. Dziś 
w przychodni zarejestrowanych 
jest ponad 15  000 podopiecz-

nych (ich 
liczba stale 
wzrasta), 
których ob-
sługuje 
34-osobowy 
personel.

PAW

n
Część przyziemia przy ul. Wschodniej 25 od 
północnego szczytu zajmuje obecnie Przy-
chodnia Lekarza Rodzinnego Andrzeja Rudziń-
skiego   fot. Paweł Wolniewicz

W budynku przy ul. Stefana 
Okrzei, obecnie po komplekso-
wym wyremontowaniu przez 
prywatnego właściciela, przed 
21. laty dr Andrzej Rudziński 
uruchomił pionierską Przychod-
nię Lekarza Rodzinnego w Lu-
boniu   fot. Paweł Wolniewicz

n

Z okazji jubileuszu – Doktorowi Andrzejowi Rudzińskie-
mu, jego żonie Urszuli i Pracownikom LPR nr 1 życzymy 
pomyślności w  realizowaniu wytyczonych celów, by ich 
działania zmierzające do poprawy stanu służb medycznych 
przyniosły zamierzony efekt – chodzi przecież o największy 
skarb, jakim jest nasze zdrowie.

Odpowiedzi mieszkańców

32,8%
52,7%

Odmówiło 1,2%

TAK
NIE

Nie ma 
zdania 13,3%

Coraz więcej uwagi poświęca  się temu 
tematowi. Co prawda, szał dawno minął, 
ale problem pozostaje. Niektórzy pytanie 
rozumieli jako wprowadzanie administra-
cyjnych zakazów, nam jednak bardziej 
chodziło o świadomość i rozumienie pro-
blemu, który jeśli nawet nie jest mój, to 
istnieje. Czy wiedząc o  tym, zmienia to 
nasze zachowania i potrzeby? Czy liczby 
i uzyskane odpowiedzi spowodują re�ek-
sje oraz skutki na kolejny sylwester? Oto, 
jak lubonianie problem widzą i co myślą 
na tak postawiony temat:

 n Za ograniczaniem wystrzałów sylwe-
strowych była zdecydowana większość 
pytanych – 52,7%. Komentarze, jakie przy 
okazji dodawano: „Fatalnie dni te zno-
szą moje psy”, „Kupuję specjalne środki 
uspakajające i zabieram psy do domu”, 

„Nie mogę wtedy wychodzić, bo pies w sa-
motności dostałby pewnie zawału”, „W 
środkach masowego przekazu mówi się 
głównie o czworonogach, które mamy 
przy sobie (psy i koty), mniej zastanawia-
my się, jaki stres przechodzi zwierzyna 
dzika i ptactwo?”, „Ograniczyć, ale tylko 
do sylwestra i północy”, „Mając świado-
mość o strachu, jaki przeżywa zwierzyna”, 
„Teraz więcej  się mówi o  zwierzętach, 
a gdzie małe dzieci – niemowlaki?”, „Jest 
też problem ze śmieciami po sylwestro-
wych petardach i sztucznych ogniach”.

 n Mniejszość – 32,8% – jest przeciwna 
ograniczaniu wystrzałów sylwestrowych. 
Przy okazji podawano argumenty: „Mój 
pies nie panikuje”, „Przecież witamy Nowy 
Rok!”, „Zawsze w tradycji naszej tak było. 
Kiedyś trzeba było znać chemię, kombi-

Sondaż
Czy powinno się ograniczać wystrzały sylwestrowych petard powodujące 
panikę u zwierząt?

nowaliśmy preparując np. tzw. 
bengalskie ognie, a strzelaliśmy 
karbidem z puszek po farbach 
lub dla lepszego efektu (armat-
niego) z konwi do mleka. Dziś 
gotowe efekty można kupić, 
trzeba tylko przyłożyć zapałkę. Dawniej 
to były prawie zawody, kto wywoła cie-
kawsze efekty”, „Z tą paniką u zwierząt 
to przesada”, „Na całym świecie tak że-
gna się stary i wita nowy rok”, „To tylko 
raz w roku i nie ma powodu zabraniać”, 
„Są zastrzyki i pastylki uspokajające dla 
zwierzaków”, „To w końcu sylwester, a psa 
można zamknąć w domu”, „Zawsze tak 
było i będzie, a jedna noc tego nie zmieni”.

 n Nie miało zdania 13,3% pytanych. Za-
notowaliśmy ciekawe wyjaśnienie: „Te-
mat dyskusyjny, im bardziej się czegoś 
zabrania, tym bardziej jest to kuszące”.

 n Wśród Internautów wyniki zbliżone: 
54% – „tak”, 36% „nie”, 11% „nie miało 
zdania”.

Sondaż przeprowadzili: Sonia Klemińska, 
Kuba Szczepański, Maria Wieczorek, 
Rafał Wojtyniak (Internet) oraz Paweł 
Wolniewicz.

oprac. PPR
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Opłaty za śmieci w 2018 r.
Stawki opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w 2018 r. nie 
uległy zmianie. Nie zmieniły się tak-
że numery kont, na które należy re-
alizować płatności. Termin uregulo-
wania należności za 1. kwartał upły-
wa 15 kwietnia (2. rata – 15 lipca, 3. 
– 15 października, 4. – 15 grudnia). 
W  marcu klienci Kom-Lubu otrzy-
mają harmonogramy płatności z in-
formacją o wysokości opłat. Nie trze-
ba ponownie składać deklaracji, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy zmieniła się 
liczba zamieszkujących daną nieru-
chomość lub ilość wytwarzanych 
odpadów (w przypadku prowadzą-
cych działalność gospodarczą). 
W ciągu 14 dni należy wtedy złożyć 
deklarację zmieniającą. Osoby, które 
przestają zamieszkiwać na danej po-
sesji oraz te, które zamykają działal-
ność gospodarczą w dotychczasowych 
lokalach są zobowiązane złożyć de-
klarację „zerową”. Nowi lubonianie 
powinni oddać deklarację w ciągu 14 
dni od zamieszkania na danej nieru-
chomości pierwszego mieszkańca. 
Natomiast w  przypadku firm, obo-
wiązek złożenia deklaracji pojawia 
się, gdy na danej nieruchomości za-
czną powstawać odpady komunal-
ne.    (UML)

Izba wytrzeźwień dla Lubonia
Od 1 stycznia 2018 r. poznańska pla-
cówka znów będzie przyjmowała 
mieszkańców powiatu poznańskiego. 
To efekt porozumienia zawartego na 
wniosek gmin, m.in. Mosiny, Swarzę-
dza, Komornik i Lubonia. Od 1 stycz-
nia 2017 r. Ośrodek dla Osób Nietrzeź-
wych (ODON) był niedostępny dla 
mieszkańców 17 podpoznańskich 
gmin. Trafiali więc albo do placówek 
w innych powiatach, albo do SOR-ów. 
Liczba dowożonych do ODON z tere-
nu powiatu przed 2017  r. wahała  się 
między 1200 a  1300 osób. Ponieważ 
izby wytrzeźwień mogą prowadzić 
samorządy miast liczących powyżej 
50 000 mieszkańców oraz organy po-
wiatu, a żadna z gmin nie spełnia tego 
wymogu, organizatorem przedsięwzię-
cia został Poznań. Konkurs na prowa-
dzenie zadania wygrał ośrodek Mona-
ru, który prowadzi izbę wytrzeźwień 
dla Poznania. Sfinansowanych zostanie 
7 miejsc w poznańskim ODON. Sza-
cunkowy koszt wyniesie 450 tysięcy zł. 

Udział finansowy samorządów będzie 
uzależniony od liczby mieszkańców. 
Powiat poniesie koszty obsługi zadania 
i koszty egzekucji opłat administracyj-
nych za pobyt w izbie, jeśli „klient” nie 
uiści rachunku (250 zł).    (J.F.)

Wielkopolskie podwórka
Chorągiew Wielkopolska ZHP otrzyma 
ponad 5 mln zł na utworzenie i dzia-
łalność 120 świetlic podwórkowych, 
które powstaną w powiatach: złotow-
skim, pilskim, konińskim, leszczyń-
skim, ostrowskim, wrzesińskim, jaro-
cińskim, poznańskim, wolsztyńskim, 
kępińskim, śremskim, tureckim, ko-
ściańskim, ostrzeszowskim oraz w Po-
znaniu i będą koordynowane przez 12 
Centrów Wspierania Świetlic Podwór-
kowych. Działaniem świetlic zostanie 
objętych 1830 dzieci w wieku 6-18 lat, 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym z powodu uzależnień lub niewy-
dolności wychowawczej rodziny, oraz 
180 rodziców. Zajęcia będą prowadzo-
ne w  naturalnych miejscach przeby-
wania młodzieży, w  grupach 10-15 
osobowych. Doświadczona kadra za-
pewni aktywne formy wychowawcze, 
wspierające rozwój przedsiębiorczości, 
ekspresji artystycznej, umiejętności 
społecznych i integracji rodzin. Projekt 
będzie realizowany od stycznia 2018 
do grudnia 2019 r. 

  (A. Parzyńska-Paschke)

Śpiewający nauczyciel
W niedzielę, 17 grudnia o  godz.  19, 
w kościele seminaryjnym w Szczecinie, 
Radosław Jastak zaśpiewał solo pra-
premierowe wykonanie „Kantaty wy-
gnanych” Piotra Klimka. Towarzyszył 
mu Chór Akademicki im. prof. Jana 
Szyrockiego w Szczecinie i zespół in-
strumentów dawnych. Wydarzenie było 
transmitowane online. Można je teraz 
obejrzeć pod linkiem: https://www.
youtube.com/watch?v=0OD6cMli-
CQc&feature=youtu.be. Jarosław Jastak 
jest kierownikiem Zespołu Pieśni My-
śliwskiej „Nemrod” przy Zarządzie 
Okręgowym Polskiego Związku Ło-
wieckiego w  Poznaniu, dyrygentem 
Chóru Kameralnego „Pro Academica” 
przy Collegium Da Vinci w Poznaniu, 
twórcą wielu ciekawych projektów 
artystycznych i  edukacyjnych oraz 
nauczycielem muzyki, logopedą i dy-
rygentem chóru w SP 2 w Luboniu.    
 (S)

Krótko

 n Co miasto zamierza zrobić w sprawie 27-letniej już ul. Skowronkowej – dziu-
rawej, z kałużami od płotu do płotu, bez możliwości przejścia? Kiedy możemy się 
spodziewać poprawy w naszym codziennym trudzie docierania do domów? Ten 
lokalny problem „Wieści” przedstawiły krótko w poprzednim numerze na str. 31
     (mieszkaniec)

Odp.: Informuję, że na ww. ulicy przeprowadzane są cykliczne prace w  ramach 
bieżącego utrzymania. Z racji licznych zgłoszeń mieszkańców co do stanu ulicy, 
w miesiącach wiosenno-letnich spółka miejska dokona uzupełnienia nierówności 
w  nawierzchni (kruszywem). Przeprowadzenie prac przy obecnych warunkach 
atmosferycznych jest niestety niemożliwe.   oprac. Mateusz Olejniczak

Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Skowronkowa  
nie do przebycia

Święta, święta i  po świętach. Jako, że 
pogoda w święta sprzyjała przechadzkom 
wszelakim, Spacerek miał okazję wyjść 
dalej niż w swoje okolice. Tak też Spacerek 
udał  się w  okolice powszechnie znanej 
wszystkim restauracji z wielkimi złotymi 
łukami. Spacerek zauważył tam, że poza 
innymi ozdobami miasta, na słupkach 
oddzielających jezdnię od chodnika 
pojawiły się urocze czapeczki Mikołaja. 
Czapeczki, które przykuwają uwagę 
mieszkańców i, o  dziwo, wywołują 
uśmiech na ich twarzach – Spacerka 
też. Idąc dalej w stronę górki papieskiej, 
Spacerek zauważył uroczo przyozdo-
bione choinki, wykonania podobnego 
jak wcześniej wspomniane czapeczki. 
Spacerek chyli czoła rękom, które wy-
konały wyjątkowe ozdoby dla naszego 
miasta. Idąc pod górę, która zawsze 
przyprawia go o  zadyszkę, Spacerek 

miał okazję zobaczyć również (brawo 
dla władzy miasta) rozbudowę placu 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Już nie długo najmłodsi 
będą mogli dokazywać na większej 
części terenu przystosowanego specjal-
nie dla nich. Spacerek, spokojnie prze-
mierzając drogę, zmierzał w kierunku 
swojego domu, mógł jeszcze zauważyć, 
że mieszkańcy również nie pozostali 
obojętni na ozdabianie swoich posesji. 
Pięknie powieszone światełka, renifery, 
gwiazdki w  oknach, zawracają uwagę 
i sprawiają, że święta Bożego Narodze-
nia, pomimo pogody, nabierają klima-
tu, na który czeka się cały rok. Spacerek 
powrócił do domu, by odpoczywać, a za 
chwilę znów wyruszyć na przechadzkę 
i poruszyć kilka faktów z życia Lubo-
nia… Cdn.

Spacerek

Spacerek po Luboniu

Charakterystyczny 
dom z czerwonej ce-
gły na narożniku ul. 
Kościuszki i Norwida 
(do niedawna – ul. 
Skóry), od dłuższego 
czasu stoi pusty. Ten 
piętrowy budynek ze 
strychem, był kiedyś 
zamieszkały, a  w  lo-
kalu na parterze przez 
długie lata funkcjono-
wał handel różnych 
branż. Ostatnio był tu 
sklep spożywczo-wa-
rzywniczy, a  w  prze-
szłości sprzedawano 
m.in. artykuły pa-
smanteryjne. Cieka-
wostką jest, że wycho-
wał  się tu nieżyjący 
dziś burmistrz Wło-
dzimierz Kaczmarek.
Dziś dom straszy po-
wybijanymi oknami i niezbyt zadbanym 
obejściem. Do niedawna z niezabezpie-
czonej fasady na chodnik spadały odłam-
ki szkła i niszczejących ścian. Ostatnio 

został od strony ulicy ogrodzony. Wstę-
pu na podwórze od ul. Norwida strzeże 
brama zabezpieczona łańcuchem.

(S)

Ginący Luboń

Dominanta w rozsypce

n
Rudera przy ul. Kościuszki 30. Nowej generacji okna i za-
czątki ociepliny (styropian) na frontowej ścianie świadczą 
o tym, że budynek próbowano przystosować do współ-
czesnych potrzeb. Dziś stoi opuszczony   fot. Hanna Siatka

Informujemy, że niebieska skrzynka „Wieści Lubońskich”, zamontowana przy 
wejściu do Biblioteki Miejskiej, została przez gospodarza budynku zamieniona 
na brązową i oznaczona naszym logo.
Przy okazji przypominamy lokalizacje innych czynnych skrzynek „WL” roz-
mieszczonych na terenie miasta. Można do nich wrzucać rozwiązania konkursów 
i krzyżówek, listy do redakcji, pytania do władz itp.:

 n redakcja „WL”, ul. Wschodnia 23A/62,
 n pętla autobusowa w Żabikowie (przy pierogarni),
 n sklep „Społem”-„Spar”, ul. Sobieskiego.

Redakcja

Skrzynki „Wieści Lubońskich”
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To kryminał?
Przeczytałem (wyjątkowo) relację z sesji, 
bo zafrapował mnie tytuł „Zatrważające 
wyniki kontroli w LOSiR-ze”, o opłaka-
nym stanie spółki za poprzedniego kie-
rownictwa. Zadaję sobie pytanie, jak 
można było tolerować taki stan? Gdzie 
był przez trzy lata od założenia spółki 
bieżący nadzór, czyli Rada Nadzorcza 
(powoływana przez burmistrza)? Gdzie 
był sam Burmistrz (w imieniu Miasta 
– właściciel), wreszcie Komisja Rewizyj-
na Rady Miasta (organu władzy uchwa-
łodawczej w  Luboniu), a  także inni 
urzędnicy (księgowi), że doprowadzono 
do milionowego zadłużenia? Przecież 
nie stało się to w ciągu miesiąca? O ce-
głach, których nie można było się w LO-
SiR-ze doliczyć, pisał już dawno naczel-
ny „Wieści”. Na innej stronie, podczas 
lektury, dowiedziałem się, że jeden 
z  członków Rady Nadzorczej LOSiR-u 
awansował właśnie na szefa Kom-Lubu. 
Myślę, że wątpliwa jakościowo kandy-
datura. Nie słyszałem, by wcześniej 
czymś zabłysnął w doprowadzonym do 
bankructwa LOSiR-ze? Pani Burmistrz, 
która powołuje ludzi, może łaskawie 
przybliży mieszkańcom argumenty 
swych wyborów, zamiast zachęcać nas 
do działań antysmogowych? Może jed-
nak warto stawiać na nowych, młodych, 
pochodzących z otwartych konkursów 
ludzi, a nie otaczać się „kolesiami”? Nie 
wiem, czy puścicie to pytanie do władz, 
pozdrawiam.    (?)

Odpowiedź
Odnosząc się do zarzutów, co do nadzo-
ru nad działalnością LOSiR Sp. z  o.o., 
kolejny raz informuję, że zarówno Bur-
mistrz, jak i  Rada Nadzorcza Spółki 
podejmowała swe decyzje w  oparciu 
o  informacje przygotowywane przez 
poprzedniego Prezesa Zarządu Spółki. 

Informacje te, jak  się okazało już po 
zmianie Zarządu, były częstokroć nie-
prawdziwe.
Przedstawiając Państwu argumenty bra-
ne przez mnie pod uwagę, przy podej-
mowaniu decyzji personalnej związanej 
ze zmianą na stanowisku Dyrektora 
Spółki Kom-Lub Sp. z o.o., podkreślam, 
że zarówno Burmistrz jak i Rada Nad-
zorcza Komlub Sp. z o.o., powołując na 
stanowisko Prezesa tej spółki Pana Igo-
ra Szymkowiaka, kierowali się kompe-
tencjami zawodowymi i  ogromnym, 
pomimo stosunkowo młodego wieku 
(40 lat), doświadczeniem zawodowym 
kandydata. Oprócz dotychczasowej 
współpracy z Miastem Luboń, Pan Igor 
Szymkowiak posiada duże doświadcze-
nie zawodowe w branży ochrony środo-
wiska, a przede wszystkim gospodarki 
odpadami. W kontekście wielu nowych 
wyzwań stających przed miejską spółką, 
zajmującą się w dużej mierze komplek-
sową gospodarką odpadami, miało to 
decydujące znaczenie. O  czym niejed-
nokrotnie już pisałam, martwią mnie 
upubliczniane, anonimowe ataki perso-
nalne, które mogą, za pośrednictwem 
prasy dotyczyć każdej osoby w Luboniu. 
Ocenę merytorycznych kwali�kacji pana 
Szymkowiaka pozostawiam czytelnikom 
„Wieści Lubońskich”, publikując za jego 
zgodą w poniższej odpowiedzi, przebieg 
jego kariery zawodowej. 

Igor Szymkowiak
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Szczecińskiego w  Szczecinie; 
tryb stacjonarny; praca magisterska 
i obrona na ocenę bardzo dobrą. W latach 
2001-2010 był dyrektorem biura zarządu 
w  Fundacji Polskie Urządzenia Komu-
nalne. Do jego obowiązków należało 
przygotowywanie różnego rodzaju wnio-

sków o do�nansowanie organizacji szko-
leń z zakresu gospodarki odpadami oraz 
ochrony środowiska, ich organizacja, 
koordynacja prelegentów, a po ich prze-
prowadzeniu rozliczanie dotacji. Funda-
cja otrzymywała dotacje głównie z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu. Oprócz powyższego zajmował  się 
również bieżącą obsługą Fundacji oraz 
opracowywaniem raportów i sprawozdań 
na zlecenie podmiotów zewnętrznych 
z zakresu gospodarki odpadami i ochro-
ny środowiska. W latach 2006-2010 pra-
cował również jako dyrektor Działu 
Analiz i Projektów w ABRYS Sp. z o.o. 
w  Poznaniu. Pozyskiwał zlecenia, ko-
ordynował i kierował zespołem pracow-
ników i  współpracowników Działu 
Analiz i Projektów, był współautorem 
wielu dokumentacji planistycznych oraz 
projektowych z szeroko pojętej ochrony 
środowiska i  gospodarki odpadami. 
Opracowywał opinie prawne dla jed-
nostek samorządu terytorialnego, pro-
jekty uchwał, a także stanowiska z za-
kresu ochrony środowiska, gospodarki 
odpadami, planowania przestrzennego 
oraz szeroko rozumianego postępowania 
administracyjnego. Udzielał porad bran-
żowych dla jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz podmiotów gospodarczych. 
Prowadził szkolenia z  zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami. W la-
tach 2010-2017 był Dyrektorem ds. ko-
ordynacji projektów w  firmie HEKO 
w Poznaniu. Zajmował się przede wszyst-
kim pozyskiwaniem nowych zleceń, przy-
gotowywaniem ofert, zarówno przetar-
gowych, jak również tych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy „Prawo za-
mówień publicznych”. Ponadto koordy-
nował prace związane z opracowywaniem 
dokumentacji projektowych. Sprawował 
bezpośredni nadzór nad zespołem pra-
cowników. Zdecydowana większość opra-
cowywanych projektów dotyczyła szero-

ko rozumianej branży gospodarki odpa-
dami oraz ochrony środowiska, a w szcze-
gólności są to pełnobranżowe projekty 
budowlano-wykonawcze dla inwestycji 
polegających na budowie zakładów zago-
spodarowania odpadów, sortowni, kom-
postowni, budowy nowych składowisk 
odpadów, rekultywacji składowisk odpa-
dów, budowy oczyszczalni ścieków, a tak-
że wszelkiego rodzaju dokumentacje 
okołoprojektowe, m.in. takie, jak raporty 
o  oddziaływaniu przedsięwzięć na śro-
dowisko, koncepcje, operaty wodno-
-prawne, itp. Pan Igor Szymkowiak był 
w latach 2013-2017 członkiem zarządu 
w Kompoz Sp. z o.o. w Poznaniu, �rmie 
wykonawczej w  branży instalacyjnej, 
działającej w branży gospodarki odpa-
dami. Podmiot ten zajmuje się dostar-
czaniem instalacji technologicznych do 
biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych (kompostownie odpa-
dów). W tej �rmie Pan Igor Szymkowiak 
zajmował  się pozyskiwaniem nowych 
zleceń, klientów, przygotowywaniem 
ofert, umów, a  także całym procesem 
inwestycyjnym, tj. od momentu podpisa-
nia umowy aż do zakończenia realizacji 
inwestycji i  jej odbioru przez inwestora 
czy generalnego wykonawcę, tj. przygo-
towaniem harmonogramu rzeczowo-�-
nansowego, wyborem podwykonawców, 
nadzorem nad realizacją procesu inwe-
stycyjnego, przygotowaniem materiałów 
rozliczeniowych.
Pan Igor Szymkowiak zasiadał w radach 
nadzorczych następujących spółek: Aqu-
anet SA, LOSiR Sp. z o.o. , Wielkopol-
skiej Agencji Zarządzania Energią Sp. 
z  o.o. Od grudnia 2006  r. jest radcą 
prawnym. W swoim doświadczeniu za-
wodowym, oprócz obsługi prawnej Urzę-
du Miasta Luboń oraz Związku Międzyg-
minnego „Selekt”, może  się wykazać 
również pracą na rzecz jednoosobowych 
podmiotów gospodarczych, jak i spółek 
prawa handlowego.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Niebawem wielkopolskie samorzą-
dy oraz organizacje pozarządowe 
będą mogły starać się o do�nanso-
wanie budowy oraz rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej. Nabór wniosków w  ramach 
ministerialnego programu budowy 
Otwartych Stref Aktywności (OSA) 
jest planowany na początek 2018 r.

Miejsca aktywności pokoleń
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
to rozwiązanie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki mające służyć budowie 
ogólnodostępnych i wielofunkcyj-
nych miejsc rekreacji. Na ich obsza-
rze znajdą  się urządzenia siłowni 
zewnętrznej oraz tzw. strefa relaksu, 
w skład której wejdą urządzenia do 
gier planszowych oraz tenisa stoło-
wego. Wnioskodawcy będą mogli 
ubiegać się także o do�nansowanie 
na budowę sprawnościowego placu 
zabaw i  ogrodzenia terenu. Strefy 
będą się znajdować w pobliżu miej-

sca zamieszkania, promując aktyw-
ność �zyczną jako sposób spędzania 
wolnego czasu. Z urządzeń skorzy-
stają osoby w różnych przedziałach 
wiekowych.
Ministerstwo Sportu i  Turystyki 
w ciągu dwóch lat planuje przezna-
czyć na realizację programu 100 
milionów złotych. Szacuje się, że 
dzięki rządowej dotacji na terenie 
kraju powstanie nawet 3 tysiące stref 
aktywności. Część z nich ma szan-
sę pojawić się w Wielkopolsce. Sa-
morządy oraz organizacje pozarzą-
dowe (np. stowarzyszenia, fundacje, 
spółdzielnie mieszkaniowe) będą 
mogły wkrótce składać wnioski 
o  do�nansowanie budowy miejsc 
rekreacji.

Dwa warianty
W ramach wariantu podstawowe-
go, na który składa  się siłownia 
plenerowa i strefa relaksu, wnio-
skodawca otrzyma do 50% wydat-

ków kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 25 tys. zł, a w przypad-
ku realizacji zadania w mniej za-
możnych gminach – do 70% wy-
datków, lecz nie więcej niż 
35 tys. zł. W wariancie rozszerzo-
nym przewiduje  się dodatkowo 
wykonanie sprawnościowego pla-
cu zbaw, ogrodzenia terenu i za-
gospodarowania zieleni. W  tym 
przypadku podmioty otrzymają 
do 50 tys. złotych dofinansowania, 
co będzie stanowić do 50% wydat-
ków kwalifikowanych. Najmniej 
zamożne samorządy mogą liczyć 
na dotację w  wysokości do 
70  tys.  zł, czyli 70% wydatków 
objętych zadaniem.
Uproszczona procedura pozwoli 
wnioskodawcy ubiegać  się o do�-
nansowanie nawet dla kilku stref 
aktywności w  ramach jednego 
wniosku.

Mateusz Czaplicki
Asystent Wojewody Wielkopolskiego

Pieniądze na aktywność

Kalendarz
Tym razem do grudniowego wydania „WL” nie dołączyli-
śmy kalendarza na 2018 r., o czym poinformowaliśmy na 
str. 65. W związku z niespodziewaną ilością próśb i moni-
tów, by ten dodatek jednak publikować, obiecujemy, że do 
pomysłu wrócimy w następnym roku. Jest nam miło, że 
forma, którą od lat proponowaliśmy, przyjęła się w Państwa 
domach. Przepraszamy tych, którzy odczuwają jej brak.

Rozkłady jazdy
Przy okazji wyjaśniamy kwestię innego dodatku – kieszon-
kowego rozkładu jazdy autobusów – o który upominają się 
szczególnie starsi mieszkańcy. W związku z włączeniem 
komunikacji lubońskiej w system poznański, nie byliśmy 
w stanie reagować na liczne zmiany wprowadzane przez 
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), co sprawiało, że 
wydane przez nas rozkłady jazdy stawały się nieaktualne, 
a więc nierzetelne. Jeśli uda się nam uzyskać od ZTM-u 
obietnicę, że zmiany będą wprowadzane maksymalnie 
2 razy w roku, to i do tej sprawy wrócimy. Informujemy, 
że aktualne godziny przyjazdów i odjazdów autobusów 
znajdują się na stronie internetowej ZTM-u. Tym z Pań-
stwa, którzy nie obsługują komputerów, podpowiadamy, 
by poprosić o przysługę młodsze pokolenie.

Redakcja

Dodatki do „Wieści”
Wyjaśnienie
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Ruszył pierwszy w Polsce metropolitalny 
portal konsultacji społecznych. Prezentu-
je informacje na temat konsultacji organi-
zowanych przez samorządy należące do 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym 
Miasto Poznań i Powiat Poznański. Stwo-
rzenie portalu jest elementem projektu pt. 
„Aktywni obywatele Metropolii Poznań”, 
na realizację którego Stowarzyszenie Me-
tropolia Poznań uzyskało do�nansowanie 
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich (FIO).

Jak to działa
Każdy mieszkaniec metropolii będzie mógł 
odnaleźć ogłoszenia o konsultacjach do-
tyczących swojej gminy lub powiatu. Ogło-
szenia dotyczą zróżnicowanych dziedzin 

tematycznych, np. planowania przestrzen-
nego, rewitalizacji, transportu, ochrony 
środowiska, kultury, sportu, turystyki 
lub rozwoju lokalnego. Użytkownicy 
mogą zamówić newsletter na swój ad-
res e-mail z informacją o nowych kon-
sultacjach w obszarze swojego zainte-
resowania. Udostępniony został rów-
nież moduł ankietowy. Portal urucho-
miono także w  wersji na urządzenia 
mobilne. Już teraz dostępne są ankiety 
dotyczące turystyki i mobilności pieszej. 
Wkrótce ruszy innowacyjna geoankieta 
dotycząca reklam w przestrzeni Metropo-
lii Poznań.
Portal udostępniono pod adresem:  
www.konsultacje.metropoliapoznan.pl

D.D.

Portal Metropolii Poznań Kochane Babcie  
i Kochani Dziadkowie

Z okazji Waszego święta życzymy Wam samych pogodnych 
i radosnych dni, zdrowia i dobrej kondycji, opieki medycz-
nej w razie potrzeby, realizacji planów i marzeń, na które 
nigdy nie było czasu, godnej emerytury, miłości bliskich, 
zrozumienia oraz wspaniałych wnuków, dla których war-
to jak najdłużej i najpełniej żyć. Także, choć ich nie widać, 
a niektórzy w nie nie wierzą, opieki Waszych aniołów stró-
żów i świętych patronów.

Spotykamy  się oczywiście w  Cukierni 
Pawlova przy ul. Ks. Streicha, która na-
leży do lubonianina Pawła Mieszały, 
Mistrza Polski i Świata w cukiernictwie, 
kiedyś pracującego z Wojciechem Kan-
dulskim. Mariusz jest młody, uśmiech-
nięty, bardzo sympatyczny i bezpośred-
ni. Nie jest lubonianinem, ale przez 
krótki czas mieszkał w naszym mieście. 
Dojeżdża do pracy z  Poznania. Żeby 
znaleźć się w pół�nale bardzo prestiżo-
wego konkursu Vairhona – Chocolate 
Chef Competition C3, musiał przejść 
przez eliminacje, w czasie których spe-
cjalna komisja wery�kowała zgłoszone 
do konkursu wyroby i technologie pro-
dukcji, jak sam nazywa te słodkie pro-
jekty. Europejscy cukiernicy biorący 
udział w tym czekoladowym konkursie, 
są podzieleni na dwie grupy. Z każdej do 
półfinału zakwalifikowano sześciu 
uczestników. Mariusz znalazł się w takiej 
szóstce, a  28 stycznia rozegra pół�nał 
konkursu w Paryżu. Wykona tam i za-
serwuje 10 deserów na talerzu i 20 pra-
lin z formy. Zwycięzca pół�nału pojedzie 
do Nowego Jorku, na zmagania �nałowe. 
Sam udział w paryskiej części konkursu 
to sukces Mariusza Góreckiego. Gdyby 
zaś dotarł do �nału, to miałoby wielkie 
znaczenie dla jego kariery zawodowej 
i polskiego cukiernictwa także. Dziś nie 
myśli o  własnej �rmie. Pracuje w  Cu-
kierni Pawlova i  jest mu tutaj dobrze. 
Zwłaszcza, że właściciel ceni pracowni-

ków ambitnych. Gdy rozmawialiśmy 
z panem Mariuszem, jego szef przebywał 
na szkoleniu w Holandii, przykład więc 
idzie z  góry. Gratulujemy i  trzymamy 
kciuki za światowe podboje pana Mariu-
sza.
Cukiernia Pawlova będzie miała wkrót-
ce w Luboniu dwa lokale. Większy już 
niedługo zostanie otwarty naprzeciw 
sklepu „Skrzat”. O  właścicielu – Pawle 
Mieszale – pisaliśmy w kwietniu 2014 r. 
w artykule „Mistrz i wanilia” na str. 5.

JN

Światowy cukiernik
Mariusz Górecki, zastępca szefa kuchni w lubońskiej Cukierni Pawlova, 
jako pierwszy Polak, znalazł się w pół�nale bardzo prestiżowego 
konkursu Valrhona – Chocolate Chef Competition C3. Czeka go 
współzawodnictwo z cukiernikami w Stanach Zjednoczonych

n
Mariusz Górecki z lubońskiej Cukierni 
Pawlova podbija smakami podniebie-
nia łasuchów na świecie   fot. Jerzy 
Nowacki

10 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze 
posiedzenie Kapituły Konkursu „Siewca 
Roku” 8. edycji. Gremium w  składzie: 
Małgorzata Machalska – Burmistrz Mia-
sta Luboń (przewodnicząca), Teresa 
Zygmanowska – Przewodnicząca Rady 
Miasta Luboń, Łukasz Kołcz – Związek 
Strzelecki Strzelec (laureat nagrody Siew-
ca 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”), �rma „Marago Fit” 
reprezentowana przez Agnieszkę i Jaku-
ba Mączkowiaków (laureat w kategorii 
„Biznes” za 2016), Romualda Suchowiak 
– kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia 
i Kultury, Angelika Stefaniak – inspektor 
ds. promocji i  Dorota Franek – radna 
Rady Miasta Luboń, przewodnicząca 
Komisji Sfery Społecznej wyłoniło no-
minowanych do nagrody, którymi zo-
stały następujące osoby i instytucje:

 n w kategorii „sport” – Andrzej Chy-
liński (zgłoszony przez Lidię Kałwińską),

 n w kategorii „biznes” – P.H.U. „Olstal” 
Mirosław Rygus zgłoszony przez Marię 
Chaber w imieniu Rady Gospodarczej 
Miasta Luboń),

 n w kategorii „życie publiczne” – Ochot-
nicza Straż Pożarna w Luboniu (zgłosze-
nie: Sylwester Keruger, Marika Karuzel 
i Mikołaj Zbanyszek), Lubońskie Bractwo 

Kurkowe (Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe „Forum Lubońskie”); Ro-
bert Świerczyński (Paweł Dybczyński),

 n w kategorii „kultura” – Zespół Śpie-
waczy „Szarotki” (Ośrodek Kultury 
w Luboniu); Sergiusz Myszograj (Mi-
chał Szwacki i Paweł Antoni Wolniewicz)

W kategorii „sport” zgłoszono również 
Marka Ratajskiego (zgłaszający: Dawid 
Paprocki). Kandydatura została jednak 
odrzucona z przyczyn formalnych, gdyż 
zgodnie z paragrafem 9 regulaminu kon-
kursu, „kandydatem nie może być oso-
ba zatrudniona w  instytucji miejskiej, 
zgłoszona do konkursu za swoje działa-
nia w ramach wykonywania obowiązków 
służbowych”. W tej samej kategorii wpły-
nęła również kandydatura Stanisława 
Wojskiego, która została jednak wyco-
fana przez zgłaszającego, Marka Giese.
Drugie posiedzenie, podczas którego 
zostaną wyłonieni laureaci konkursu, 
odbędzie  się w  środę, 17 stycznia br. 
Zwycięzców poznamy podczas gali 
„Siewca Roku 2017”, która odbędzie się 
9 lutego o godzinie 19 w hali LOSiR.
Dla przypomnienia, w tabeli, podajemy 
laureatów dwóch poprzednich edycji 
plebiscytu (edycje: 6. i 7.)

Na podstawie informacji z Urzędu Miasta
(S)

Siewca Roku 2017

Siewcy roku za rok katgoria
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"
życie 

publiczne
Agata, Wiesław i Adam Strączkowscy - 

właściciele Centrum Ogrodniczego biznes

Zespół wokalno-Instrumentalny "Ton" kultura
Mariusz Pyśk - trener LKTS sport

Jednostka Strzelecka Luboń im. Orląt 
Lwowskich Związek Strzelecki „Strzelec”

życie 
publiczne

"Marago Fit" -
 firma Jakuba i Agnieszki Mączkowiaków biznes

Ks. Jacek Zjawin kultura
Grzegorz Rychel - "Zgrupka Luboń" sport

2016

Laureaci konkursu "Siewca Roku" 

2015

14 stycznia 2018 r. po raz 26. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Tym razem dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Sztab lubońskiej 
orkiestry tradycyjnie pracował w Outlet Factory. Jego organizatorem był Ośro-
dek Kultury.
Orkiestra zagrała także dla najmłodszych i ich rodziców w Galerii „Trakcja” przy 
ul. Słonecznej. Zebrano 45 669,54 zł oraz walutę obcą i precjoza. Kwestowało 
ponad 70 wolontariuszy. Najwięcej pieniędzy do puszek zebrali: Przemysław 
Wajman – 2 057,55 zł, Julia Chodorowska – 2 026,56 zł i Mateusz Niećkowiak 
– 1 978,07 zł.
Do 26. Finału WOŚP w Luboniu wrócimy w lutowym numerze „WL”.

JN

WOŚP w Luboniu
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Dzień Babci na polskim gruncie to dość 
młode święto, powstałe w 1964 r. z ini-
cjatywy tygodnika „Kobieta i  Życie”. 
Tradycja obchodzenia Dnia Dziadka 
powstała nieco później. Ich święto przy-
pada w mroźne styczniowe dni, tak bar-
dzo różniące się temperaturą od uczuć, 
którymi nas darzą. Jakich dziadków 
mieli nasi rozmówcy? W jaki sposób 
dziadkowie wpłynęli na ich osobowość, 
rozwój emocjonalny, dojrzałość we-
wnętrzną, światopogląd...?
Na wspominki o babciach i dziadkach 
namówiliśmy kilka znanych w Luboniu 
osób: Małgorzatę Machalską (Burmistrz 
Lubonia), Roberta Mizerkę (ze znanej 
rodziny żabikowskich gospodarzy, dzia-
dek Andrzej, który patronuje ulicy w No-
wym Centrum Lubonia, podarował 
ziemię na cmentarz żabikowski), Jana 

Panka (działacz ruchu Anonimowych 
Alkoholików; ojciec, Jan senior, był do 
niedawna patronem ulicy w Lasku; roz-
poznawalny), Hannę Siatkę (zastępca 
redaktora naczelnego „WL”), Adama 
i  Ewę Ruszkowskich (on – potomek 
gospodarzy lubońskich – Michalskich, 
mistrz nalewek; ona – z rodziny Melle-
rów, w której było aż czterech powstań-
ców wielkopolskich), Jakuba Bielawskie-
go (radny), Marię Klimas (z lubońskie-
go rodu Pawlickich, żona kardiologa 
Romana Klimasa) oraz ks. Bartosza 
Federowicza (młody duchowny z para-
�i św. Jana Bosko).

Dziadkowie nauczycielami życia
W wielu opowieściach przewija się wą-
tek zapracowanych rodziców i mających 
czas dla swoich wnucząt dziadków. Siłą 

rzeczy to oni pokazywali im 
świat. Tak było w  przypadku 
Ewy Ruszkowskiej. Jej ukocha-
ny dziadek, Józef Meller (ur. 
1900  r. dziadek od strony 
mamy), był, jak sama mówi, 
swoistą encyklopedią świata 
i  przyrody. To on nauczył ją 
rozróżniać gatunki roślin, to 
z nim obcinała gałęzie drzew, 
zbierała stonkę, pilnowała go-
tującej się smoły, którą później 
razem z  dziadkiem smoliła 
dach, to z nim sadziła roślinki 
w  ogrodzie. Była jego prawą 
ręką, a on cierpliwie uczył ją 
miłości do świata, sztuki ob-
serwowania przyrody i życia, 
zgodnie z jej zasadami. I cho-
ciaż dziadek już nie żyje, pani 

O roli dziadków w życiu wnucząt
Ewa wierzy, że on cały czas patrzy na nią 
z  góry. Wierzy, że dziadek jest z  niej 
dumny.
Natomiast Adam Ruszkowski (mąż Ewy 
Ruszkowskiej) mówi o swoim dziadku 
„dziadko-tata”. W  życiu rodziny Rusz-
kowskich w 1951 r. rozegrał się dramat. 
Tata pana Adama, Leon, został zamor-
dowany przez nieznanego sprawcę w cza-
sie, gdy jego żona nosiła pod sercem 
małego Adasia. Zatem już od chwili 
narodzin, Adam wychowywał  się bez 
taty. Jego rolę przejął, mieszkający wraz 
z nim ukochany dziadek – Antoni Mi-
chalski (ur. 1890  r. tata mamy). To on 
nauczył go, czym jest praca. Wpoił ma-
łemu Adamowi, że praca jest w  życiu 
bardzo ważna. Sam nie lubił obiboków, 
nygusów i  pijaków. Cenił tylko tych, 
którzy swoją pracę wykonywali dobrze 
i sumiennie. I choć teraz z gospodarstwa, 
które zbudował dziadek Antoni, nie 
zostało nic, to jednak idea pracy sprawi-
ła, że pan Adam wyrósł na człowieka 
z solidnymi podstawami, który tak jak 
dziadek dochodzi w życiu do wszystkie-
go własną pracą. Czego jeszcze nauczył 
go dziadek Antoni? Z  tym wiąże  się 
pewna historia, zakończona solidnym 
laniem, za które teraz jest dziadkowi 
bardzo wdzięczny. Zdarzyło się pewne-
go razu, że jako kilkulatek Adam wy-
brał się z kolegami na całodzienną wy-
cieczkę do Poznania. Dziadek i  mama 
strasznie  się o  niego martwili, a  on, 
wiedząc, że źle zrobił, postanowił wrócić 
do domu, kiedy dziadek już zaśnie. Tego 
wieczoru jednak nie zasnął... Odtąd mały 
Adam już wiedział, że nie można ot tak 
sobie znikać bez śladu i narażać bliskich 
na zmartwienie. Posłuszeństwo wobec 
starszych nad wszelkie pokusy świata.
Wartości pracy nauczyła się też od swo-
ich dziadków Małgorzata Machalska. 
W wakacje pomagała babci Joannie pie-
lęgnować ogród, wspólnie przygotowy-
wały warzywa do sprzedaży, by nazajutrz 
razem z dziadkiem Szczepanem mogła 
jechać na Dębiec. Tam dziadek sadzał ją 
na stole, a ona zachęcała przechodniów 
do zakupów.

Babcia jak z bajki
Tak swoją babcię, Mariannę Blachnierek 
(babcia od strony mamy) nazwał Jakub 
Bielawski. Do dziś pamięta, jak przyjeż-
dżał do niej na wakacje. Jej dom był 
zawsze ciepły, otwarty i pełen pysznego 
jedzenia. Podobne wspomnienia o swo-
jej babci, Teresie Meller (ur. 1896 r.) ma 
Ewa Ruszkowska. Smak wyśmienitego 
ciasta drożdżowego czuje do dziś. Pa-
mięta, jak na jedno posiedzenie babcia 
wyrabiała, a później piekła sześć blach 
placka, którym później częstowała 
z kawą zbożową. Ponadto z sentymentem 
wspomina zupę ogórkową, którą babcia 
robiła tylko dla niej. Gotowała ją w du-
żym kamiennym garnku, z najlepszych 
kwaszonych ogórków pod słońcem. Mała 
Ewa jadła ją później przez trzy dni, 
czując  się wyróżniona i  kochana. Jak 
sama twierdzi, dom dziadków Mellerów 
był przepełniony mnóstwem zapachów, 
które pamięta do dziś.
Natomiast babcia Małgorzaty Machal-
skiej, Hildegarda (mama mamy), prze-

kazała wnuczce ideę dbania o dom. Pani 
Małgorzata wspomina, że babcia piekła 
pyszne ciastka maślane, które sprawie-
dliwie dzieliła. Poza tym, to właśnie ona 
kultywowała spotkania rodzinne przy 
wspólnym stole. Natomiast babcia Joan-
na (mama taty) nauczyła ją pierwszych 
modlitw i pieśni religijnych, które wspól-
nie śpiewały na cały głos, siedząc w cie-
płe wakacyjne dni na miedzy.

Babcia edukująca
Żeby obraz babci nie był tak jednostron-
ny, to trzeba zaznaczyć, że miały też 
wielkie znaczenie dla edukacji swoich 
wnucząt. Babcią, która w sposób szcze-
gólny pilnowała postępów w nauce swo-
jego wnuka, była Genowefa Bielawska 
(z d. Balcerek, obecnie, po drugim mężu 
– Kaczmarek; babcia Jakuba Bielawskie-
go). Być może z  racji swego zawodu, 
a pracowała w nieistniejącym już przed-
szkolu przy ul. Jagiełły, przywiązywała 
dużą dbałość do edukacji małego Kuby.
Z pewnością pani Genowefa bardzo 
dobrze rozumiałaby babcię Hanki Siatki, 
Halinę Stachowiak (z d. Hubert, po dru-
gim mężu Baranowska, mama mamy) 
– przedwojennej absolwentki poznań-
skiej romanistyki. Jej mężem był znany 

n
Jakub Bielawski z babcią Marianną i dziadkiem 
Stanisławem Blachnierkami

n
Maciej Bielawski (ojciec Jakuba), Jakub Bielawski, Agata Gracz (siostra Jakuba), 
babcia Genowefa Kaczmarek (Bielawska), Anita Bielawska (siostra Jakuba), Iwona 
Bielawska (mama), babcia Marianna Blachnierek i dziadek Stanisław Blachnierek 
(zdjęcie wykonano w 50. rocznicę ślubu)

n
Robert Mizerka na kolanach u babci 
Moniki Galantowicz

n
Roczny Adam Ruszkowski z dziadkiem 
Antonim Michalskim (1952 r.) na scho-
dach rodzinnego domu przy ul. 3 Maja, 
rozebranego przed około 10 laty przez 
dewelopera
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i ceniony w Luboniu lekarz, Aleksander 
Stachowiak (syn powstańca wielkopol-
skiego zastrzelonego na rynku w Śmi-
glu). Hanka jest dumna z dziadka, któ-
remu, jak przekonuje  się do dziś, 
wdzięcznych jest wielu lubonian. Przed 
wojną dziadkowie prowadzili spokojne 
i dostatnie życie, cieszyli się poważaniem 
lubonian, jednak na krótko przed koń-
cem okupacji dziadek zmarł zaraziw-
szy się od pacjentów, a babcię zdegrado-
wał społecznie nowy ustrój polityczny. 
Najpierw była sanitariuszką w Zakładach 
Ziemniaczanych, gdzie założyła ambu-
latorium (fachu nauczyła się przy mężu), 

a  później zajmowała  się sprawami so-
cjalnymi pracowników, m.in. organizo-
waniem kolonii dla ich dzieci, na które 
zabierała też małą Hanię. Wnuczka 
wspomina do dziś, jak babcia budziła ją 
wcześnie rano i kazała biegać boso po 
kamieniach wzdłuż plaży, mówiąc „Bie-
gaj, biegaj, będziesz miała zgrabne nogi”. 
Babcia była surowa i wymagająca. Bardzo 
pilnowała, by Hania była w szkole pry-
muską. Musztrowała ją w lekcjach, każ-
dy szlaczek musiał być staranny i wypra-
cowany. Jeśli taki nie był, to trzeba było 
mazać i robić od początku, czasem nawet 
po kilka razy. Babcia Halina była też 
ławnikiem i kuratorem sadowym. Często 
zabierała wnuczkę do domów podopiecz-
nych. Hanka przypuszcza, że gen spo-
łecznika może mieć właśnie po babci. 
Jaki jeszcze wpływ miała babcia na życie 
wnuczki? Paradoksalnie taki, że swoje 
dzieci chciała wychowywać zupełnie 
odwrotnie. I  tak też na początku było. 
Niekonsekwencja jednak nie zdała eg-
zaminu i teraz zauważa, że podświado-
mie stawała się bardziej rygorystyczna 
i stanowcza wobec córek, niż wcześniej. 
Babcia Halina nie była typem ciepłej, 
stereotypowej babci. Była surowa, kon-
sekwentna w wychowaniu i zdystanso-
wana. O rozpieszczaniu nie było mowy, 
o przytulaniu też raczej nie, jednak nie 
można jej odmówić tego, że nie kochała 
wnuczki. Miała też Hania drugą babcię, 
Eleonorę Bazyli (z  d. Mocek). Była to 
niska, okrąglutka kobieta, którą dziew-
czynka zapamiętała siedzącą na skrzyni 

z węglem przy kuchennym piecu z no-
gami nad podłogą, bo do niej nie dosię-
gały. Była mistrzynią w gotowaniu bruk-
selki na wędzonej, polskiej kiełbasie – 
nigdy później tego smaku już nikt nie 
potra�ł odtworzyć. Niestety, ani ona, ani 
dziadek Franciszek, który lubił stawać 
z założonymi do tyłu rękoma przy ka-
�owym piecu, nie mieli tak dużego wpły-
wu na życie małej, a później dużej Hani, 
gdyż wnuczka mieszkała z nimi tylko do 
5. roku życia.

Na własnym przykładzie
Życie dziadków, o których mowa, przy-

padło na trudny hi-
storycznie czas. Wie-
lu z nich doświadczy-
ło piekła II  wojny 
światowej, niektórzy 
stracili w  niej bli-
skich. Byli więc na-
ocznymi świadkami 
wydarzeń, o których 
my uczymy się z ksią-
żek. Te doświadcze-
nia z pewnością moc-
no zaważyły na ich 
życiu oraz na poglą-
dach politycznych, 
które później przeka-
zywali swoim wnu-
kom. Tak było cho-
ciażby w  rodzinie 
Romana Mizerki. 
Jego dziadek, Andrzej 
Mizerka, został aresz-
towany na początku 
1940  r., najpierw 
przetrzymywany 
w  obozie żabikow-
skim,  następnie 
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w  Forcie  VII, pracował w  kamie-
niołomach, aż w  końcu zmarł 
16.05.1941 r. w obozie koncentra-
cyjnym w Guzen. Jego żona, babcia 
Stanisława Mizerka (z d. Hossa, zm. 
14.10.1948  r.), również nie miała 
lekkiego życia. Niemcy zawłaszczy-
li sobie gospodarstwo Mizerków, 
w którym mieszkała i stała się pa-
robkiem na własnej ziemi. Rodzina 
ze strony mamy pana Romana tak-
że została doświadczona przez woj-
nę. Dziadek, Józef Galantowicz, 
zginął w 1939 r. w obronie Warsza-
wy. Babcia, Monika Galantowicz 
(z d. Nowak, po drugim mężu Żo-
łądkiewicz, zm. 1997 r.), długo nie 
wierzyła, że on nie żyje, ponieważ 
ciała dziadka nie odnaleziono (naj-
prawdopodobniej zostało rozerwa-
ne podczas jednego z wybuchów). 
Mieszkając pod jednym dachem 
z panem Romanem, często opowia-
dała o  swoim bracie, który zginął 
w Katyniu, o komunizmie, o zaborze 
pruskim. To ukształtowało poglądy po-
lityczne młodego Romana. Babcia zawsze 
powtarzała, że wróg nie gnębił nas tak 
mocno, jak Polak Polaka w okresie ko-
munizmu. Mimo iż tak wiele doświad-
czyła, sama była dobra, ciepła i wyzna-
wała zasadę „zgoda buduje, niezgoda 
rujnuje”. Zawsze mówiła wnukom, że nie 
wolno oceniać człowieka przez pryzmat 
tego, jakie idee wyznaje, tylko przez 
pryzmat człowieczeństwa. A  gdy jest 
ciężko, to swoje problemy trzeba „prze-
modlić”, co sama często robiła z różań-
cem w ręku. Pan Roman pamięta, że jak 
na owe czasy, babcia była wykształcona, 
znała język niemiecki i francuski, dzięki 
czemu mogły z mamą Romana omawiać 
kwestię prezentów gwiazdkowych wła-
śnie w niezrozumiały dla dzieci sposób.
Patriotyzmu przez własny przykład uczył 
swojego wnuka, Jakuba Bielawskiego, 
Stanisław Blachnierek. Sam występował 
przeciw władzy komunistycznej, np. 
wieszając wcześniej ściągnięte krzyże 
w  szkole w  Opalenicy. Został przez to 
aresztowany. Brał także udział w strajku 
robotniczym w  1956  r. w  Poznaniu, 
a przed czołgami schował się w kościele 
pw. NMP przy ul. Głogowskiej, bo po-
dobno tej świątyni diabeł nie sięgał, co 
okazało się prawdą. Dziadek Stasiu był 
nieustępliwy i uparty, ale w dobrym celu. 
Wnukowi przekazał też umiłowanie do 
Pana Boga. Natomiast drugi dziadek, 
Sylwester Bielawski, lubił działalność 
społeczną, pomagał ludziom, był preze-
sem „Lubonianki”. Gdy Jakub obejmował 
stanowisko radnego, ci, którzy znali jego 
dziadka, życzyli mu, aby był takim rad-
nym, jak dziadek (którego niestety sam 
nie zdążył poznać, ponieważ zmarł przed 
jego urodzeniem).

Wesoły dziadek
Jan Panek nie zna dziadków ze strony 
ojca. Wie tylko, że mieszkali pod Kra-
kowem, byli dość bogaci i mieli ziemię. 
Mama mamy, czyli babcia Marianna 
Witkowska zmarła po wojnie. Za to 
godzinami może rozmawiać o  swoim 
ukochanym dziadku Stanisławie Wit-
kowskim, który mieszkał w Niepruszewie 
koło Buku. Kiedy tylko Janek do niego 
przyjeżdżał, brał go za rękę i  chodził 
z nim po wsi, aby pochwalić się sąsia-
dom. Jak on się cieszył! Często zabierał 

wnuka na ryby. Kiedy się śmiał, to tak, 
jak samochód, który nie chciał odpalić. 
Pan Jan podkreśla, że dziadek cieszył się 
poważaniem we wsi, czym bardzo mu 
imponował. Sąsiedzi często pytali, kiedy 
i gdzie siać, znał się też na krowach. Był 
to dziadek do 
kochania i... ca-
łowania, cho-
ciaż z tym cało-
waniem to był 
mały problem, 
bo dziadek był 
właścicielem 
ogromnego wą-
siska, którego 
mały Janek bar-
dzo  się bał. 
I  jak tylko 
dziadek mówił: 
„dawaj gąbki”, 
czekając na bu-
ziaka, Janek 

strasznie  się krzywił. Kochał dziadka 
bardzo, tak samo, jak dziadek jego. Na-
uczył  się od niego, że ludziom trzeba 
pomagać, wrażliwości, uczci-
wości i tolerancji.
Wiele radości wprowadzał 
w życie Jakuba Bielawskiego, 
dziadek Stasiu, który przez 

n
Adam Ruszkowski z dziadkami: Antonim Michalskim (z 
lewej) i Wincentym Ruszkowskim (z prawej) – I Komunia 
św., 21 maja 1961 r. Z tyłu – ojciec chrzestny Adama –  
Julian Senenko

n
Stanisław Witkowski – dziadek Jana 
Panka w mundurze pruskim, potem 
powstaniec wielkopolski

n
Dziadkowie Ewy Ruszkowskiej – państwo 
Teresa (z d. Betkowska z Lasku) i Józef Melle-
rowie na posesji przy ul. 3 Maja

n
Dziadek Hanny Siatki 
– przedwojenny lu-
boński lekarz Aleksan-
der Stachowiak

n
3-tygodniowa Hania Siatka z babcią 
Haliną Baranowską (po 1. mężu Stacho-
wiak)
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Do Szkoły Podstawowej nr 4, wówczas 
im. Małgorzaty Fornalskiej, której kie-
rownikiem był Edward Rutkowski, 
uczęszczali w  latach 1963-1971. Po-
czątkowo, w klasach I-VI ich wycho-
wawczynią była Janina Kerber, nato-
miast później w klasach VII i VIII – 
Aleksandra Kaczmarek. Po 46 latach, 

które minęły od ukończenia Czwórki 
postanowili  się spotkać. Inicjatorem 
i głównym aranżerem wydarzenia był 
Paweł Samol mieszkający przy ul. Krę-
tej. Pomysł podchwycili była wycho-
wawczyni oraz koleżanki i  koledzy 
z klasy. Spotkali się po południu 24 li-
stopada w  restauracji „Sól i  pieprz” 
w Puszczykowie. Nie ukrywając wzru-
szenia i  radości, zasiedli przy wspól-
nym stole. Cieszyli  się każdą chwilą, 
wracali wspomnieniami do szkolnych 

lat, opowiadali anegdoty o pierwszych 
miłostkach i  sympatiach, poznawali 
siebie i  odkrywali na nowo. Odżyły 
wspomnienia wspólnego losu uczniów 
Czwórki. Każdy miał coś do powie-
dzenia, chłonąc jednocześnie słowa 
koleżanek i kolegów. Po wstępnej inte-
gracji ruszyli w  tany, bawiąc  się przy 
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swoje roztrzepanie kiedyś 
zamiast czapki, założyłby 
wnukowi skarpetę na głowę. 
Na szczęście babcia czuwała...

Inne czasy...
Rozmawiając na temat roli babć i dziad-
ków w życiu młodych, Maria Klimas (któ-
ra teraz sama jest babcią) podkreśliła, że 
realia bardzo się zmieniły. Gdy ona była 
mała, nie było nadopiekuńczości takiej, 
jak teraz. Jedyny dziadek, którego pamię-
ta – Marcin Biały, ojciec mamy (Stanisław 

Pawlicki zmarł przed wojną, a babcie He-
lena Biały i Anna Pawlicka odeszły w od-
stępnie 3 tygodni od siebie, gdy Maria 
miała 5 lat), który mieszkał razem z nią, 
nie rozpieszczał swoich wnuków. Miał 
swoje obowiązki, w wolnej chwili czytał 
gazetę, a gdy trzeba było, wyszedł z wnucz-
ką na spacer, zerknął, gdy ta bawiła  się 
z rówieśnikami w pajaca, w linkę czy cho-
wanego. Dziadek po prostu był. Pani Ma-
ria oczywiście kochała swojego dziadka, 
ale nie uważa, żeby wywarł on znaczący 
wpływ na kształtowanie jej osobowości.

O roli dziadków w życiu wnucząt
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muzyce z  przyniesionych 
przez pana Pawła płyt. 
Zdawało się, że nadal 
uczęszczają do tej samej 
klasy pod skrzydłami do-
brze im znanej, wspania-
łej wychowawczyni, któ-
rej wręczyli bukiet kwia-
tów. Przednia zabawa 
trwała do późnych godzin 
nocnych. W grudniu mia-
łem przyjemność spo-
tkać  się z  trojgiem spośród nich, 
w mieszkaniu pani Lidii Cieślewicz z d. 
Tonder przy ul. Armii Poznań. Oprócz 
gospodyni w rozmowie uczestniczyli: 
jej mąż Henryk, Maria Zawala z  d. 
Walkowiak i Paweł Samol. Byli pełni 
wrażeń i nie zdążyli jeszcze ochłonąć 
po bardzo ważnym dla nich i udanym 
spotkaniu. Cieszyli się, że w Puszczy-
kowie pojawiło się 17 osób z 31, które 
przed 46  laty ukończyło klasę VIII  b. 
Niektórzy z  nich wyjechali za granicę 

inni, niestety, już nie żyją. Wspólnie 
oglądaliśmy zdjęcia i świadectwa szkol-
ne, doskonale zachowane przez panią 
Lidię. Inicjator spotkania wyznał, że 
koleżanki i koledzy ze szkolnej ławy, ze 
względu na ograniczony czas, mieli nie-
dosyt nie mogąc się podzielić 
wszystkim, co odczuwali 
w głębi serca. Dlatego planu-
ją już wspólną majówkę.

PAW

Spotkanie po 46 latach
Gdy późna jesień smutek nam niesie, my się razem spotykamy i o przeszłości opowiadamy. Radość 
nasza jest tym większa, że nam wszystko upiększa – tymi słowy przywitała swoich byłych uczniów, 
absolwen tów Szkoły Podstawowej nr 4, ich wychowawczyni Aleksandra Kaczmarek na spotkaniu 
po latach

n
Podczas spotkania po 46 latach, od 
lewej: Włodzimierz Stucki, Roman 
Jaszyk, Grzegorz Poprawka, Maria 
Walkowiak-Zawala, Halina Wajman, 
Lidia Tonder-Cieślewicz, Aleksandra 
Kaczmarek, Paweł Samol, Małgorzata 
Vokt, Barbara Kaczmarek, Małgorzata 
Kasztelan, Mirosław Wiśniewski, Ewa 
Menka, Zenon Gorzyński, Irena Menka, 
Hieronim Skompski i Krzysztof Woźniak

n
Aleksandra Kaczmarek ze swoimi uczniami – Włodzi-
mierzem Suckim (z lewej) i Grzegorzem Poprawką

A gdyby bez dziadków...?
Babcia i  dziadek – niezwykle ważne 
ogniwa rodzinnej historii. Ci, którym 
dane było żyć obok nich, wiedzą, jakie 
to szczęście. Niestety, wielu dziadków 
i wiele babć zmarło przed narodzinami 
wnucząt. Na przykład ks. Bartosz Fe-
derowicz nie zdążył poznać nikogo 
z czworga dziadków. Mimo to, nie ma 
poczucia, żeby odbiło się to negatywnie 
na jego dzieciństwie. A żeby małemu 
Bartkowi nie było przykro podczas 
przedszkolnych występów z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, przychodziła na nie 
mama, która godnie zastępowała nie-
żyjących dziadków.

Miłość do Boga, ludzi i  przyrody, 
patriotyzm, wrażliwość, uczciwość, 
rodzina, praca i poczucie bezpieczeń-
stwa – te wartości przekazują nam 
dziadkowie. Wartości, które kształ-
tują człowieka na całe życie. Dziad-
kowie – bezpieczna przystań z nasze-
go dzieciństwa. Mający czas i  nie-
skończone pokłady cierpliwości dla 
swoich wnucząt. Teraz bywa, że scho-
rowani, wymagają naszej opieki i pra-
gną towarzystwa. Pamiętajmy o nich 
nie tylko od święta. Wiele im przecież 
zawdzięczamy.

B.S.

Tablo absolwentów 
klasy 8b SP 4 z roku 

1971 

cd.  
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Klasa III b 
w roku 1965 ze 
swoją pierwszą 
wychowawczy-
nią – Janiną 
Kerber; I rząd 

od lewej: Małgorzata 
Kasztelan, Mirosława 
Sobierajewicz, ??, Halina 
Wajman, Ewa Kaczmarek, 
Małgorzata Fogt, Ewa 
Menka, Irena Menka, 
Lidia Tonder, Maria Hofa, 
Grażyna Hirsch i Mirosła-
wa Klaus; II rząd od lewej: 
Zenon Gorzyński, Krzysz-
tof Woźniak, Alicja Mol-
ska, Barbara Gościmska, 
Róża Kłos, Tadeusz Sosiń-
ski, Włodzimierz Stucki, 
Ryszard Kubacki, Walde-
mar Franica i Jerzy Mądry; 
III rząd od lewej: Tadeusz 
Plenzler, Jacek Szulc, 
Grzegorz Poprawka, ??, 
Marek Nowakowski, Ro-
man Frankowski, Andrzej 
Danielak, Mirosław Wi-
śniewski, Paweł Samol, 
Roman Jaszyk i Zygmunt 
Poprawka

LUDZIE

Na 43. posiedzeniu posłowie zdecydo-
wali, że patronami roku 2018 będą: Ire-
na Sendlerowa (10. rocznica śmierci), 
św. Józef Kaliski, abp Ignacy Tokarczuk 
(100. rocznica urodzin), Zbigniew Her-
bert (20. rocznica śmierci). Ponadto 
będzie to Rok Powstania Wielkopolskie-
go, Rok Jubileuszu Konfederacji Barskiej 
(250. rocznica zawiązania Konfederacji). 
Będzie to także Rok Praw Kobiet (100. 
rocznica przyznania Polkom praw wy-
borczych) oraz Rok Harcerstwa (100. 
rocznica założenia Związku Harcerstwa 
Polskiego). Jednak nade wszystko będzie 
to Rok Jubileuszu 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści – W wyniku trzeciego rozbioru 
w1795  r. Polska na 123 lata zniknęła 
z  mapy Europy. Jednak Polacy, mimo 
silnych represji, nie dali wykorzenić ze 
swoich serc polskości i walczyli o nie-
podległość. Odzyskanie jej było proce-
sem stopniowym. Wybór 11  listopada 
można uzasadnić zbiegiem wydarzeń 
w Polsce z zakończeniem I wojny świa-
towej dzięki zawarciu rozejmu w Com-
piegne 11 listopada 1918, pieczętującego 
ostateczną klęskę Niemiec. Święto zo-
stało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 
1937 r., zniesione ustawą Krajowej Rady 
Narodowej 22 lipca 1945 r., przywróco-
no je ustawą w  okresie transformacji 
systemowej w 1989 r.

Irena Sendlerowa – z domu Krzyża-
nowska, ps. „Jolanta”. Polska działacz-
ka społeczna i charytatywna, członki-
ni Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) 
i  kierowniczka referatu dziecięcego 
Rady Pomocy Żydom („Żegoty”). Spra-
wiedliwa wśród Narodów Świata, dama 
Orderu Orła Białego i Orderu Uśmie-
chu. W  czasie II  wojny światowej 
współtworzona przez nią sieć ludzi 

i organizacji podjęła próbę uratowania 
ok. 2500 żydowskich dzieci. W  paź-
dzierniku 1943 r. została aresztowana 
przez Gestapo, jednak „Żegocie” uda-
ło się ją uwolnić. W czasie Powstania 
Warszawskiego była sanitariuszką. Po 
wojnie pracowała w opiece społecznej 
i  średnim szkolnictwie medycznym. 
Do końca życia twierdziła, że mogła 
zrobić więcej.

Abp Ignacy Tokarczuk – metropolita 
przemyski, nieustępliwy obrońca praw 
wiernych Kościoła i jeden z duchowych 
przywódców pokojowych zmagań naro-
du polskiego o niepodległość Ojczyzny. 
„W latach 70. XX wieku kuria biskupia 
w  Przemyślu była miejscem spotkań 
opozycji demokratycznej i niepodległo-
ściowej, w tym szczególnie niezależnego 
ruchu chłopskiego. W latach stanu wo-
jennego pomagała rodzinom internowa-
nych i była enklawą niepodległej Polski, 
kultury niezależnej oraz ośrodkiem 
wsparcia Polaków zaangażowanych 
w  działalność antykomunistyczną” – 
podkreślono w uchwale.

Zbigniew Herbert – jeden z najwybit-
niejszych poetów polskich i europejskich 
XX wieku; eseista, dramatopisarz i autor 
słuchowisk. W  latach 80. był jednym 
z głównych poetów związanych z polską 
opozycją antykomunistyczną. „W epoce 
kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia 
zawsze stał po stronie zasad: w  sztuce 
– kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, 
w  życiu – kodeksów etycznych, jasno 
rozróżniających pojęcia dobra i  zła.” – 
z uchwały. Autor tomów poezji: „Struna 
światła”, „Studium przedmiotu” i  „Pan 
Cogito”, a  także książek eseistycznych: 
„Barbarzyńca w  ogrodzie” i  „Martwa 
natura z  wędzidłem”. Kawaler Orderu 
Orła Białego, laureat Nagrody Fundacji 
im. Kościelskich, Nagrody im. Herdera, 
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Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana 
Parandowskiego, Nagrody Jerozolimskiej 
i nagrody Złotego Mikrofonu.

Św. Józef Kaliski – jest opiekunem 
rodzin chrześcijańskich, małżonków, 
ojców i  sierot oraz wszystkich ludzi 
pracy. Od 8 grudnia 1970 r. jest także 
patronem Kościoła. Według tradycji, 
początki Sanktuarium Świętego Józefa 
w  Kaliszu sięgają 1670  r. Wtedy, bo-
wiem został uzdrowiony za przyczyną 
świętego Józefa mieszkaniec wsi Szulec, 
który jako wotum ufundował obraz 
Świętej Rodziny i umieścił go w Kali-
skiej Kolegiacie w podarowanym przez 
siebie ołtarzu. Do szczególnego rozwi-
nięcia i znaczenia kultu Świętego Jó-
zefa Kaliskiego po II wojnie światowej 
przyczyniło się cudowne wyzwolenie 
księży – więźniów z obozu w Dachau 
(29 kwietnia 1945 r.), utworzenie w Ka-
liszu Polskiego Studium Józefologicz-
nego (24 września 1969 r.) oraz wizy-
ta Papieża Jana Pawła  II w  Kaliskim 
Sanktuarium (4 czerwca 1997 r.).

Prawa Kobiet – 28 listopada 1918  r. 
Józef Piłsudski podpisał dekret o ordy-
nacji wyborczej do Sejmu Ustawodaw-
czego, określający, że wyborcą jest każdy 
obywatel państwa, bez względu na płeć. 
Ponadto do Sejmu mogli być wybierani 
wszyscy obywatele i obywatelki państwa 
posiadający czynne prawo wyborcze. 
Pierwszymi parlamentarzystkami były: 
Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, 
Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, 
Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, 
Zo�a Sokolnicka i Franciszka Wilczko-
wiakowa.

Konfederacja barska – zbrojny związek 
szlachty polskiej, utworzony w Barze na 
Podolu 29 lutego 1768 r. pod przywódz-
twem M. H. Krasińskiego i J. Pułaskiego 

w obronie wiary katolickiej i niepodle-
głości. Posłowie przypomnieli, że celem 
Konfederacji było zniesienie narzucone-
go przez Rosję traktatu, mocą którego 
Rzeczpospolita stawała się protektoratem 
rosyjskim oraz uchwalonych – przez 
sterroryzowany przez rosyjskie wojska 
Sejm – ustaw, które dawały równoupraw-
nienie innowiercom.

Powstanie wielkopolskie – Senat odda-
je też hołd powstańcom wielkopolskim, 
którzy w  1918  r. wystąpili przeciwko 
Rzeszy Niemieckiej. Powstanie wielko-
polskie jest jednym z czterech zwycię-
skich powstań w historii Polski i miało 
decydujący wpływ na kształt polskiej 
granicy zachodniej. Jak podkreślono 
w uchwale, „powstała w jego wyniku siła 
zbrojna i jej udział w walkach o granice 
Rzeczypospolitej to przepiękny wzorzec 
poświęcenia dla wspólnej sprawy, jaką 
była suwerenność całej ojczyzny”. Rów-
nież władza stanowiąca Lubonia – Rada 
Miasta – na wniosek Jakuba Bielawskie-
go podjęła uchwałę ogłaszającą lokalnie 
2018  r. Rokiem Powstania Wielkopol-
skiego.

Rok Harcerstwa – Ustanowienie przez 
Senat roku 2018 Rokiem Harcerstwa jest 
podkreśleniem uznania zasług polskiego 
harcerstwa, a  także przyszłej jego roli 
w wychowaniu młodego pokolenia. Przy-
pomniano, że w latach 1918-22 w pro-
cesie odrodzenia i zjednoczenia Rzeczy-
pospolitej brało udział także harcerstwo 
polskie, tworzone od 1910  r. na wzór 
skautingu Roberta Baden-Powella. Do 
tradycji tej i powołanego 1-2 listopada 
1918  r. Związku Harcerstwa Polskiego 
nawiązują wszystkie działające w Polsce 
i na obczyźnie organizacje harcerskie.

Episkopat Polski ogłosił rok 2018 Ro-
kiem św. Stanisława Kostki – patrona 
dzieci i młodzieży. Mija 450 lat od jego 
śmierci.

oprac. B.S.

Rok ważnych rocznic i wielkich ludzi

n
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Rankiem władze województwa, miasta 
i powiatu złożyły wiązanki kwiatów na 
mogile pierwszego dowódcy Powstania 
Wielkopolskiego, generała Stanisława 
Taczaka, na Cmentarzu Zasłużonych 
Wielkopolan w  Poznaniu. Centralne 
uroczystości rozpoczęły się przy Pomni-
ku Powstańców Wielkopolskich 
o godz. 11. Wzięli w nich udział przed-
stawiciele władz, zaproszeni goście, a tak-
że reprezentacje licznych stowarzyszeń 
i organizacji z pocztami sztandarowymi, 
harcerze, uczniowie szkół i oczywiście 
licznie przybyli Wielkopolanie. W prze-
mówieniu marszałek Marek Woźniak 
przypomniał o zwycięskim powstaniu, 
w wyniku którego znaczna część Wiel-
kopolski powróciła do Polski. Stwierdził: 
Nasi przodkowie nie urodzili się bohate-
rami, ale w godzinie prawdy nie zawaha-
li się, poszli do walki i  zwyciężyli. Szef 
kancelarii prezydenta RP – Andrzej Dera 

– odczytał list Andrzeja Dudy, w którym 
prezydent napisał: Składam hołd uczest-
nikom zrywu i dziękuję, że kultywujecie 
państwo pamięć o wielkopolskim patrio-
tyzmie i tradycji pracy organicznej. Niech 
narodowe świętowanie będzie inspiracją 
dla dalszych wysiłków na rzecz Ojczyzny. 
Przedstawiciele władz i delegacje złoży-
ły wieńce i wiązanki kwiatów pod po-
mnikiem Powstańców Wielkopolskich. 
Następnie odbył się apel poległych, ale 
bez salwy honorowej. Po uroczystościach 
zebrani goście przeszli w pochodzie na 
Mszę św. w  intencji powstańców do 
poznańskiej fary. W  trakcie pochodu 
złożono kwiaty pod tablicami: Francisz-

ka Ratajczaka; Dowódców Powstania 
Wielkopolskiego; Ignacego Jana Pade-
rewskiego oraz przy Pomniku 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich. Wiele atrakcji było 
na poznańskim placu Wolności. W hi-
storycznym namiocie można było spo-
tkać Powstańców Wielkopolskich – 
członków grupy rekonstrukcyjnej – oraz 
stworzyć własną pamiątkową fotogra�ę. 
Były też naturalnej wielkości, podświe-
tlane �gury, przedstawiające postacie 
Stanisława Taczaka, Józefa Dowbora-
-Muśnickiego i Jana Ignacego Paderew-
skiego, z  którymi można było zrobić 
sobie zdjęcie. Podobnie jak w  latach 
ubiegłych, kuchnie polowe wydawały 
powstańczą grochówkę. O godz. 19 wy-
startował Bieg Powstania Wielkopolskie-
go na dystansie 10 km, w którym wzię-
ło udział ponad 1500 osób.
28 grudnia, tradycyjnie już, hołd boha-
terom Powstania Wielkopolskiego od-

dano również w Warszawie. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą św. w kościele o.o. 
Dominikanów, a  następnie na Grobie 
Nieznanego Żołnierza na placu Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego z udziałem przed-
stawicieli władz, zaproszonych gości, 
harcerzy oraz pocztów sztandarowych 
złożono kwiaty. Po uroczystościach go-
ście przejechali na Wojskowe Powązki, 
by tam złożyć wiązanki pod pomnikiem 
upamiętniającym Powstańców Wielko-
polskich oraz na ich mogiłach.
Organizatorem uroczystych obchodów 
był Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego.

Jan Błaszczak

Pamiętamy o powstańcach
27 grudnia w Poznaniu odbyły się uroczystości poświęcone 99. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w których uczestniczyli również 
lubonianie

n
Uroczystość przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu z udziałem 
lubonian   fot. Jan Błaszczak

205 lat temu
 n 6 stycznia 1813 r. w Ławkach koło 

Trzemeszna przyszedł na świat Hipolit 
Cegielski – organicznik wielkopolski, 
autorytet i od 1865 r.prezes zarządu Cen-
tralnego Towarzystwa Gospodarczego 
założonego w 1861 r. przez ziemiań-
stwo wielkopolskie, współpracownik 
hr. Augusta Cieszkowskiego w utwo-
rzeniu szkoły rolniczej w Żabikowie.   
(11, s. 166)

150 lat temu
 n 20 stycznia 1868 r. hr. August Ciesz-

kowski w  piśmie przesłanym z  Can-
nes nie tylko wyraził zgodę na projekt 
Władysława Niegolewskiego mówiący 
o  założeniu w  Żabikowie „stacji do-
świadczalnej chemicznej ogrodowej”, 
ale wręcz zachęcał i ponaglał do roz-
poczęcia dzieła, zamierzając przekazać 
na ten cel w 12-letnią dzierżawę swój 
folwark.   (11, s. 139-140)

115 lat temu
 n 5 stycznia 1903 r. zakupioną od Jó-

zefa Mateckiego działkę przekazano 
Katolickiej Gminie Szkolnej w Lasku 
w  celu postawienia palcówki eduka-
cyjnej dla polskich dzieci. Członkami 
komitetu budowy szkoły mianowano: 
Jana Megera, Antoniego Kubalę i An-
toniego Waltera.   (13, s. 90)

110 lat temu
 n 29 stycznia 1908  r. na stanowisko 

pastora w para�i ewangelickiej w Ża-
bikowie Kolonii został mianowany Teo-
bald Schatz.   (13, s. 266)

95 lat temu
 n 11 stycznia 1923 r. inspektor szkol-

ny Degórski skierował do starosty po-
wiatu zachodnio-poznańskiego pismo 
w sprawie sporu między Żabikowem 
Starym a Żabikowem Kolonią o dopłaty 
do szkół (te struktury terytorialne były 
samodzielnymi związkami komunalny-
mi, ale należały do wspólnego związku 
szkolnego – Żabikowo Stare nie chcia-
ło ponosić kosztów inwestycji w szko-
le w Żabikowie Kolonii).   (13, s. 160)

80 lat temu
 n Po trudnej sytuacji ekonomicznej, 

29 stycznia 1938 r. spółka chemiczna 
w Luboniu wznowiła umowę dzierżaw-
ną z Bankiem Polskim do 1943 r. Od 
tej chwili koncern nazywał się „Wiel-
kopolska Spółka Dzierżawna Fabryk 
Chemicznych Spółki Akcyjnej dr Roman 
May. Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością”. Dyrektorem został Jakub 
Gładysz.   (6, s. 48)

70 lat temu
 n 7 stycznia 1948 r. w para�i św. Jana 

Bosko we wsi Luboń założono Chór 
Chłopięcy. Skupiał 12 chłopców. Ist-
niał tylko rok i został rozwiązany ra-

zem z Chórem Męskim św. Kazimierza 
24.01.1949.   (3, s. 195)

 n W styczniu 1948 r. całe grono pe-
dagogiczne Szkoły nr 1 w Żabikowie 
wstąpiło w szeregi Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej. W dużej mierze 
stało się tak na skutek nacisku władz.   
(13, s. 38)

60 lat temu
 n W styczniu 1958 r. odznaczono Wiel-

kopolskim Krzyżem Powstańczym trzy 
osoby związane z Luboniem. 21.01 – Mi-
chała Roszyka, 24.01 – Wacława Skórę, 
a 25.01 – Józefa Gawałka.   (16, s. 245 
i 260; 17, s. 112)

55 lat temu
 n 1 stycznia 1963 r. oddano do użytku 

pierwszy blok Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka” z adresem: ul. Żabikowska 
62C.   („WL” 03-2004 – „Wademekum 
lubońskie”, cz. 2, s. 3)

45 lat temu
 n Do 31 stycznia 1973 r. dyrektorem 

Szkoły Podstawowej nr 1 była Irena Ula-
nowska. Pełniła tę funkcję od 1 września 
1968 r.   (13, s. 278)

25 lat temu
 n Od stycznia 1993 r. Ośrodek Kul-

tury w  Luboniu posiadał osobowość 
prawną i prowadził gospodarkę �nan-
sową na zasadach zakładu budżetowe-
go.   („Raport o stanie miasta” – „WL” 
06-1994, s. 18)

 n 1 stycznia 1993 r. powstała spółka 
miejska „Kom-Lub”.   („WL” 08-2004 – 
„Wademekum lubońskie”, cz. 6, s. 23)

20 lat temu
 n 1 stycznia 1998  r. na bazie ośrodka 

zdrowia Poznań-Wilda, w budynku na-
leżącym do miasta przy placu Wolno-
ści (dziś pl. Edmunda Bojanowskiego) 
powstał Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Spółka Cywilna (Jerzy Krzy-
żaniak, Bernadetta Sobiło).   („WL” 09-
2004 – „Wademekum lubońskie”, cz. 7, 
s. 26)

15 lat temu
 n 1 stycznia 2013 r., po 9-letniej prze-

rwie, odbył się 13. w historii lubońskiej 
piłki, mecz noworoczny pomiędzy lu-
bońskimi drużynami piłkarskimi – LKS 
(wówczas LKS Fogo) i Stellą.   („WL” 
01-2013, s. 6)

 n 1 stycznia 2013  r. zmarła Mał-
gorzata Kowalkiewicz – zasłużona 
dla sportu w  Luboniu i  wspólnie 
z mężem – Januszem Kowalkiewi-
czem – sponsor Lubońskiego Klubu 
Sportowego.   („WL” 01-2013, s. 32)

 n 4 stycznia 2013 r. odby-
ły się wybory do Młodzieżo-
wej Rady Miasta II kadencji.   
(„WL” 01-2013, s. 21)
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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
styczeń – okrągłe rocznice
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Polskie powstania narodowe
W grudniu zakończył się cykl spotkań 
poświęcony polskim zrywom narodo-
wym. 5 grudnia poruszono temat Po-
wstania Wielkopolskiego. O  wydarze-
niach z  tamtego okresu opowiadał hi-
storyk, Michał Szwacki oraz Sergiusz 
Myszograj z  Grupy Rekonstrukcji Cy-
wilno Militarnej „Semper Fidelis”. Nie 
zabrakło więc prawdziwego powstańcze-
go munduru i  ciekawostek zza rekon-
strukcyjnych kulis.

Kiermasz świąteczny
Już na początku grudnia w Galerii Kul-
turteki można było poczuć klimat nad-

chodzących świąt, a to wszystko za spra-
wą bożonarodzeniowego kiermaszu. 8 
grudnia eksponowano tu piękne deko-
racje, biżuterie, kosmetyki i inne wyjąt-
kowe pomysły oraz inspiracje na prezen-
ty i drobne upominki.

Teatrzyk mikołajkowy
Czy warto być dobrym i szlachetnym? 
O tym, że warto i to nie tylko od święta, 
przekonywali nas aktorzy, którzy 9 grud-
nia zaprezentowali spektakl pt. „Dziadek 
do orzechów”. Przedstawienie wprowa-
dziło nas w prawdziwy magiczny klimat 
świąt Bożego Narodzenia. Najmłodsi 
mogli wspólnie z  rodzicami śpiewać 
kolędy i rozpakowali pierwsze gwiazd-
kowe prezenty.

Wigilia w Promyku
Zasiadanie do wspólnego wigilijnego 
stołu to moment magiczny, na który 
czekamy cały rok, to czas przepełniony 
rodzinnym ciepłem, zapachem piernika 
i  pomarańczy. 12 grudnia na opłatko-
wym spotkaniu Klubu „Promyk”, pano-
wała iście domowa i rodzinna atmosfe-
ra. Na stole ustawiono mnóstwo pysz-
ności, były kolędy, nie zabrakło też 
świątecznych upominków i  szczerych, 
płynących ze serca życzeń. Tradycyjnie 
wspólnie z  członkami do wigilijnego 
stołu zasiadł ksiądz Paweł Dąbrowski, 
który obdarzył wszystkich ciepłym sło-

wem i  duszpasterskim przesłaniem, 
a świąteczny nastrój na dobre zagościł 
nie tylko w nas, ale także w całej biblio-
tece.

„Warto żyć!”
Dobra muzyka sprawia, że chcemy chwy-
tać chwile wyjątkowe, a gdy słowa pio-
senki nakreślają piękne historie, to życie 
nagle smakuje lepiej. Tak było 12 grud-
nia, podczas autorskiego recitalu Janusza 
Waścińskiego. Gitarzysta i  tekściarz 
sprawił, że czas na chwilę stanął, a mi-
jające sekundy przepełnione były dobrą 
muzyką i  pozytywną energią. „Warto 
żyć” to główne przesłanie twórczości 
pana Janusza: zawsze i w każdej sytuacji 
warto żyć i  wybierać najlepszą wersję 

swojego życia, żyć 
w zgodzie z sobą, słu-
chać swoich uczuć 
i serca, bo one są dla 
nas najlepszym dorad-
cą. Pan Janusz pozwo-
lił oderwać się słucha-
czom od codziennych 
trosk i  problemów, 
a  kolejna okazja do 
zrelaksowania się przy 
muzyce będzie 31 
stycznia o  godz.  18, 
kiedy będziemy gościć 
Kubę Michalskiego 
z  recitalem pt. „Ach 
poezja!”.

Z Biblioteki Miejskiej

Finał zajęć teatral-
nych
W grudniu zakoń-
czyły  się zajęcia te-
atralne z  Januszem 
Andrzejewskim 
w  ramach projektu 
„Kultura na oku”, 
organizowanym 
przez Fundację 
APJA. Uczestniczki 
zajęć zagłębiały taj-
niki poprawnej wy-
mowy, intonacji 

i dykcji. Tematyka 
zajęć skupiała się 
na mówieniu po-
ezji, na przekazy-
waniu emocji 
i uczuć przez sło-
wo. 13 grudnia 
odbył  się finał, 
podczas którego 
uczestniczki pro-
jektu zaprezento-
wały wybrane 
przez siebie utwo-
ry, m.in. Zbigniewa Herberta i  Juliana 
Tuwima. Podczas spotkania słowo mó-

wione przeplatało się z poezją śpiewaną, 
a panie biorące udział pokazały, że po-
ezja jest obecna wszędzie i stanowi istot-
ny element ich życia.

Płynie Wisła, płynie...
Istnieje wiele ludowych mądrości, wie-
rzeń, podań i legend. 14 grudnia, w desz-
czowe przedpołudnie, uczniowie jednej 
z  lubońskich szkół zostali zaproszeni 
przez Janusza Andrzejewskiego do 
wspólnej przeprawy przez Wisłę. Naszą 
przygodę rozpoczęliśmy u  źródeł naj-
dłuższej, polskiej rzeki, następnie zawi-
taliśmy do Krakowa, w którym straszył 

ogromny smok, jednak to nie był koniec 
niebezpiecznych przygód, bowiem na 

naszej drodze stanął bazyliszek! 
Następnie razem z Wisłą przepły-
nęliśmy przez Toruń i poznaliśmy 
legendę o wieży, która runęła w po-
rywające wody rzeki. Spotkanie 
zakończyliśmy w Morzu Bałtyckim, 
jak na Wisłę przystało. Podczas tej 
niesamowitej wycieczki śpiewaliśmy 
„Płynie Wisła, płynie”, w której zna-
lazły  się autorskie zwrotki pana 
Janusza. Na zakończenie uczestni-
cy otrzymali książki z  pamiątko-
wym wpisem. Spotkanie odbyło się 
dzięki fundacji APJA.

Biblioteka Miejska już teraz zapra-
sza na kolejny sezon wydarzeń kul-
turalnych, który w marcu rozpocz-
niemy niespodzianką, a na nadcho-
dzące ferie życzymy pogodnego 
wypoczynku.

Klaudia Janusz

n
 Wigilia w Klubie „Promyk”

n
Kiermasz świąteczny w Bibliotece Miejskiej

n
O polskich powstaniach narodowych w Bibliotece – pre-
zentacja umundurowania powstańca wielkopolskiego

n
Oryginalna wycieczka wzdłuż królowej polskich rzek – „Płynie 
Wisła, płynie…”

n
Recital „Warto żyć!” Janusza Waścińskiego
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Warsztaty ozdób świątecznych
Kolorowe choinki, bombki, wesołe 
gwiazdorki i świąteczne kartki przygo-
towywały dzieci wraz z rodzicami pod-

czas warsztatów 
ozdób świątecz-
nych, które od-
były się 3 grud-
nia w  Ośrodku 
Kultury. Wszy-
scy uczestnicy 
mile spędzili 
niedzielne popo-
łudnie, a wyko-
nane ozdoby 
dzieci zabrały do 
domu, aby ude-
korować nimi 
świąteczne 
drzewko.

Spotkanie 
z gwiazdorem
W piątkowe po-
południe,  15 
grudnia do Ośrodka Kultury zawitały 
elfy ze świątecznym przedstawieniem. 
Było sporo zabawy i radości, gdyż dzie-

ci, aby przywołać Mikołaja musiały 
wykonać kilka muzycznych zadań. 
Animacje i zabawy przeprowadził Ani-
mator Polska Dj Polska. Na zakończe-

nie wszystkie maluchy otrzymały z rąk 
Mikołaja słodkie upominki.

Warsztaty stroików
Świąteczną atmosferę 
mogliśmy poczuć 
w  Ośrodku Kultury 
w  piątek, 8 grudnia, 
bowiem jak co roku 
przed Bożym Narodze-
niem odbyły się warsz-
taty stroików świątecz-
nych. Z gałązek świer-
ku, bombek, szyszek 
i aniołków, uczestnicy 
wyczarowali piękne 
dekoracje, które za-
pewne były potem 
ozdobą ich wigilijnych 
stołów.

Magda Baranowska

Z Ośrodka Kultury

n
Zajęcia z wykonywania ozdób świątecznych przez dzieci i rodziców

n
Efekty warsztatów stroikowych w Ośrodku Kultury

n
Spotkanie z gwiazdorem w Ośrodku Kultury

W mniejszym niż zazwyczaj gronie, 
w  czwartkowy wieczór, 4 stycznia, 
w Bibliotece Miejskiej odbyło się spo-
tkanie opłatkowe Stowarzyszenia Kul-
turalno-Oświatowego „Forum Luboń-
skie”. Prowadził je prezes – Tadeusz 
Waliczak. Na początek tradycyjnie 
połamano  się opłatkami, a  potem, 
przeplatając śpiew rozmowami o spra-
wach organizacji i o mieście, wspólnie 

i  głośno kolędowano. Spóźnieni mu-
sieli wkupić się do towarzystwa wyko-
naniem kolędy solo. Redaktor naczel-
ny, pytany o proces sądowy z powódz-
twa Zbigniewa Trawki, zreferował 
krótko temat. Z sali padały głosy po-
parcia i sygnały, że wielu mieszkańców 
kibicuje „Wieściom Lubońskim”, które 
jako jedyne podejmują trudne tematy 
Lubonia.  (S)

Świąteczna tradycja

n
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” 
– podczas łamania się opłatkiem   fot. Paweł Wolniewicz

 n Pytałem przed miesiącem o  sta-
tus filii Biblioteki Miejskiej świeżo 
ulokowanej w Centrum Handlowym 
„Venus” przy ul. Sobieskiego. Z wy-
mijającej odpowiedzi Dyrektor Bi-
blioteki, którą znalazłem w grudnio-
wym wydaniu „WL”, niewiele wynika. 
Jako mieszkaniec tego miasta jestem 
po prostu ciekawy, komu i ile Urząd 
płaci z publicznych pieniędzy za po-
wierzchnię zajmowaną przez filię? Czy 
tę powierzchnię wynajął, czy zaku-
pił, i  ile ona ma metrów kwadrato-
wych?          (czytelnik)

Odp.: Pani/Pana poprzednie pytanie 
brzmiało: „Na jakich zasadach współ-
istnieją nowy Fit Klub i filia Biblioteki 
Miejskiej, otwarte w centrum handlo-
wym „Venus” przy ul. Sobieskiego? Jak 
miasto rozlicza się z Fit Klubem, w któ-
rego pomieszczeniach uruchomiono 
miejską placówkę? Ile te koszty wyno-
szą?”. Na łamach poprzedniego nume-
ru „WL” udzieliłam na nie wyczerpu-

jącej odpowiedzi o treści: „Filia biblio-
teki nr 4 i Fit Klub mają swe siedziby 
w  jednym budynku w  centrum han-
dlowym „Venus”, ul. Jana III Sobieskie-
go 55A. Miasto Luboń nie wynajmuje 
pomieszczenia od Fit Klubu i  z  tego 
tytułu nie ponosi na jego rzecz żadnych 
kosztów”. Wobec powyższego posta-
wiony mi zarzut dotyczący „wymijają-
cej odpowiedzi” trudno uznać za uza-
sadniony. Odpowiadając na Pani/Pana 
nowe pytania uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje: Filia nr  4 Biblioteki Miej-
skiej w Luboniu prowadzi działalność 
na wynajętej w tym celu przez Biblio-
tekę Miejską w Luboniu na wyłączność 
powierzchni 43 m.kw. oraz w dwóch 
pomieszczeniach o powierzchni 6,5 m.
kw i 79,88 m.kw., z których Filia ko-
rzysta wspólnie z  Fit Klubem. Mie-
sięczny czynsz najmu, płatny właści-
cielowi Centrum Handlowego „Venus”, 
wynosi 2 364,06 zł brutto.

oprac. Agnieszka Begier
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Mieszkańcy pytają

Filia Biblioteki w Lasku

Siewcy 2017 – gala
9 lutego o godz. 19 w hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR) 
przy ul. Kołłątaja  2 odbędzie  się uroczysta gala wręczenia statuetek Siewca 
Roku 2017. Dopiero wówczas poznamy zwycięzców, których spośród nomino-
wanych do nagrody (patrz str. 27) wybierze kapituła konkursu.

(red)
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Ostatni w 2017 r.
21 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 2 
odbył  się ostatni w  roku 2017 wykład 
ogólny dla studentów Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (LUTW). 
Przed wykładem burmistrz Małgorzata 
Machalska i  prezes Stowarzyszenia 
ULTW, Zbigniew Jankowski, wręczyli 
zwycięzcom III  Olimpiady Seniorów 
w punktacji ogólnej, puchary i dyplomy 
(Elżbieta Królikiewicz 1. miejsce w ka-
tegorii kobiet, Maria Zabawa – 2. i Irena 
Czerwińska – 3. oraz Lucjan Kuźniak 
– 1. m. wśród mężczyzn, Grzegorz Zie-
liński – 2. i  Stanisław Kędziora – 3.). 
Wszyscy zwycięzcy otrzymali słodki 
upominek w postaci słoików z miodem. 
Pani Burmistrz złożyła zebranym życze-

nia świąteczne i noworoczne. Następ-
nie studenci wysłuchali prelekcji dr 
Agnieszki Knopik-Skrockiej z Zakła-
du Biologii Komórki Instytutu Biolo-
gii Eksperymentalnej Wydziału Bio-
logii UAM w Poznaniu pod tytułem 
„Biologia nowotworów – co wiemy, 
dokąd zmierzamy?”. Z wielkim zain-
teresowaniem wysłuchaliśmy wykładu 
o statystyce zachorowań na raka, róż-
norodności komórek nowotworowych 
i metodach ich oznaczania oraz walki 
z chorobą.

Rajd do Kątnika
W pieszej imprezie w  niedzielę, 17 
grudnia, zorganizowanej przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury (GOK) w Komor-

Z Uniwersytetu III Wieku

n
Zwycięzcy III Olimpiady Seniorów uhonorowani podczas ostatniego wykładu 
w 2017 r.   fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy rajdu do Kątnika na trasie   fot. GOK

nikach i Klub Seniora Komorniki. Uda-
ła się tam również spora grupa z LUTW. 
Przy Domu Kultury „Nad Wirynką” 
w Łęczycy spotkało się około 60 osób. 
Przechodząc nowym tunelem pod tora-
mi modernizowanej linii kolejowej tra-
sy Poznań-Wrocław na drogę pożarową, 
wyruszyli w kierunku Kątnika. Znaleź-
li się na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Doszli nad Wartę w miej-
sce, gdzie do lat 70. XX wieku kursował 
prom śródlądowy do leżącej na przeciw-
ległym brzegu wsi Czapury. Po krótkim 
odpoczynku wyruszyli w  dalszą drogę 
wzdłuż malowniczego brzegu Warty na 
terenie obszaru ochrony ścisłej „Zalewy 

Nadwarciańskie”. Podziwiając zmienia-
jący się krajobraz i przejściu prawie 9 km 
powrócili do punktu wyjściowego. Na 
mecie w Domu Kultury czekał na nich 
gorący, pyszny krupnik i kawa, przygo-
towane przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Łęczycy. Następnie Dyrektor GOK, 
Antoni Pawlik, przeprowadził losowanie 
upominków dla osób, które wzięły udział 
w największej liczbie rajdów w 2017 r. 
Kolejny rajd – „Po Morenie” odbędzie się 
21  stycznia. Zbiórka przed Domem 
Kultury w Wirach o godz. 10. W imieniu 
GOK Komorniki serdecznie zapraszam.
Na podstawie relacji uczestników

Jan Błaszczak

W piątkowy wieczór, 15  grudnia, 
w siedzibie Ochotniczej Straży Po-
żarnej przy ul. Żabikowskiej odby-
ło  się trzecie spotkanie opłatkowe 
Lubońskiego Bractwa Kurkowego 
(LBK), w którym wzięli udział za-

proszeni goście: Przewodnicząca 
Rady Miasta Luboń – Teresa Zyg-
manowska,  przedstawiciele KBS 
Mosina oraz lubońscy bracia i  ich 
sympatycy. Na wstępie Starszy Brac-

twa – Robert Świerczyński – przy-
witał zebranych, po czym po wspól-
nej modlitwie prowadzonej przez 
kapelana LBK – ks.  kan. Karola 
Biniasia – podzielono się opłatkiem, 
składając sobie życzenia. Przy od-

świętnie udekorowanym stole śpie-
wano piękne, polskie kolędy i inte-
growano się.

PAW

Bracia świętowali

n
Podczas wspólnej modlitwy na spotkaniu opłatkowym Lubońskiego Bractwa Kur-
kowego  fot. Paweł Wolniewicz

Członkowie oraz sympatycy Kowboj-
skiego Miasteczka w Luboniu obchodzi-
li 9 grudnia wigilię klubową. W  tym 
ważnym dla nas dniu wszyscy przyjacie-
le i znajomi ze świata country mogą się 
spotkać, podzielić się opłatkiem i złożyć 
sobie bożonarodzeniowe życzenia.
Gospodarze ozdobili świecidełkami i pa-
ciorkami przydzielone budynki wester-
nowe oraz choinkę w  saloonie, przy 
której gwiazdor delikatnie karał rózgą 
przybyłych gości, wręczając im prezenty 
przy pomocy urokliwego aniołka. Zgod-
nie z tradycją przybyli kowboje zdawali 

broń na ręce Sheri�a Cordella, który swój 
rewolwer przekazał burmistrzowi mia-
steczka. Następnie wszyscy śpiewali 
pastorałki odwiedzając opiekunów 
w  ich drewnianych domkach, w  któ-
rych częstowani byli winem i słodko-
ściami. W  westernowym kościele „pa-
stor” wygłosił przemówienie z podzię-
kowaniem za wspólną przyjaźń i działa-
nie na rzecz miasteczka. Później przy-
stąpiliśmy do wspólnej biesiady przy 
stole wigilijnym.

Zbigniew Henciel
Sheri�

Wigilia w miasteczku country

n
Uczestnicy wigilii klubowej – kowboje, countrowcy i miłośnicy miasteczka    
Zbigniew Henciel
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W dwóch ostatnich miesiącach minio-
nego roku nie zabrakło ciekawych wy-
darzeń w naszej senioralnej społeczności.

 n W połowie listopada udaliśmy się do 
Rogalowego Muzeum w Poznaniu, połą-
czonego z krótkim spacerem po Starym 
Rynku. W muzeum poznaliśmy tajniki 
przyrządzania naszego świętomarcińskiego 
przysmaku. Prowadzący zajęcia młodzi 
piekarze w ciekawy, humorystyczny spo-
sób przybliżyli nam historię powstania 
Rogala Świętomarcińskiego, opowiadaną 
naszą poznańską gwarą.

 n W dniach 27-28 listopada oraz 11-12 
grudnia w naszym Domu odbyły się kursy 
pamięci i koncentracji dla studentów Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Podczas zajęć wykonywano ćwiczenia, 
które wpływają na poprawę pamięci i kon-
centracji, funkcji językowych, orientacji 
w przestrzeni, itp. Wszystko odbyło się 

w  bardzo mi-
łej atmosferze. 
Na zakończenie 
każdy student 
otrzymał certy-
�kat.

 n W ostatni 
dzień listopada 
świętowaliśmy 
tanecznie imie-
niny Andrzeja. 
Co prawda nie 
ma u nas akurat 
seniora o tym 
imieniu, ale nie 
przeszkodziło to 
nam świetnie się 
bawić przy mu-
zyce i wróżbach.

 n Od końca października odbywają się 
u nas cyklicznie (raz w miesiącu) zaję-

Z Dziennego Domu „Senior-Wigor”

n
Spotkanie wigilijne w Domu „Senior-Wigor”   fot. Krzysztof Brych

2. urodziny Domu „Senior-Wigor”   fot. Krzysztof Brych

cia z biblioterapii, pro-
wadzone przez Hannę 
Wabiszewską z Biblio-
teki Miejskiej. Seniorzy 
mają okazję zapoznać się 
w niekonwencjonalny 
sposób z literaturą.

 n Cały grudzień był 
czasem przygotowań do 
świąt Bożego Narodze-
nia. Wykonaliśmy od-
świętny wystrój nasze-
go Domu i świąteczne 
wypieki, odkurzyliśmy 
z zakamarków naszej 
pamięci przepiękne 
polskie kolędy.

 n 20 grudnia spotkali-
śmy się przy wigilijnym 
stole. Dzieliliśmy się opłatkiem, składa-
jąc sobie życzenia. Nie zabrakło kolęd. 
Przy okazji poznaliśmy historię powsta-
nia tych pieśni, liczących niekiedy ponad 
sześć wieków.

n
Andrzejki w Wigorze   fot. Krzysztof Brych

 n Na koniec grudnia, tuż przed sylwe-
strem świętowaliśmy 2. rocznicę powsta-
nia Dziennego Domu „Senior-Wigor”. 
Przy okazji tanecznym krokiem żegna-
liśmy rok 2017.

Jagienka Niewiejska

18 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia 
„Solidarni w  Prawdzie i  Miłosierdziu” 
przy ul. Leśmiana odbyło się spotkanie 
opłatkowe członków i  sympatyków tej 

organizacji. Licznych gości powitał pre-
zes Edmund Kostrzewski. Pierwszą część 
uroczystości poświęcono omówieniu 
działalności Stowarzyszenia w roku 2017. 

Święta darów serca Następnie zebrani zło-
żyli sobie świąteczne 
życzenia i wspólnie za-
siedli do przygotowa-
nego z  tej okazji po-
częstunku.  Święta 
Bożego Narodzenia 
kojarzą się prezentami. 
Niestety, ze względu 
na trudną sytuację ma-
terialną czy samot-
n o ś ć ,  n i e k t ó r z y 
z mieszkańców nasze-
go miasta nie mogą 
liczyć na podarunki. 
Jak co roku, tak i teraz 
pamięta l i  o   nich 
członkowie Stowarzy-
szenia, którzy przygo-
towal i  świąteczne 
paczki dla seniorów 
oraz potrzebujących pomocy dzieci. 
Wręczając podarunki, dzieląc  się 
opłatkiem i  składając sobie życzenia 
pamiętaliśmy o  tym, że te święta są 
pamiątką przyjścia na świat Bożego 
Syna.
To spotkanie, tak jak i  inne przedsię-
wzięcia prowadzone z inicjatywy Stowa-
rzyszenia, nie byłoby możliwe bez po-
mocy ludzi dobrego serca. Serdecznie 

dziękujemy naszym darczyńcom, którzy 
bezinteresownie nas wspierają, abyśmy 
mogli pomagać innym. Do grona tego 
należą m.in.: „Kos-Dom”, „Libra Deve-
loper” Piotr Cieślewicz, Sklep Instalacyj-
ny Mariusz Osiński, „Siatkoland” Jolan-
ta Krupińska, „Bramy” Wieczorek, „Bear 
Lock” Centrum Zabezpieczeń Robert 
Puk, IWC Transport.

Paweł Kowalczyk

n
Goście spotkania opłatkowego Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”

n
Jedni z obdarowanych na święta przez Stowarzyszenie 
„Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”, w towarzystwie 
założyciela organizacji – Edmunda Kostrzewskiego

n
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ganizująca wszystko, co jest potrzebne, 
byśmy mogli oglądać to wspaniałe wi-
dowisko. Zatroszczyła się o piękne stro-
je dla Magów ze Wschodu, zaprosiła 
naszych para�an do aktywnego zaanga-
żowania się, powierzając panom Krzysz-
tofowi, Tomaszowi i  Piotrowi główne 
role Mędrców. Świętą Rodzinę pięknie 
odegrali Karolina i Marcin ze swoją có-
reczką, także para�anie z Lasku. Zasłu-
gą pani Doroty było także to, że w betle-
jemskiej stajence nie zabrakło żywych 
zwierząt (koza i kuce), które zawsze są 
ogromną atrakcją, zwłaszcza dla dzie-
cięcej widowni. Za żywy inwentarz na-
leżą się podziękowania Państwu Szymań-
skim i Maćkowiakom, także para�anom 

z  Lasku. Uczestnicy 
Orszaku zostali powi-
tani przed stajenką 
przez ks. Krystiana 
Gramzę i wysłuchali 
fragmentu Ewangelii 
o   Mędrcach ze 
Wschodu. Królowie 
oddali pokłon i  zło-

żyli przyniesione 
dary. Potem dzie-
ci uczestniczące 
w Orszaku zosta-
ły obdarowane 
przez Burmi-
strzów Miasta 
i   D y r e k t o r a 

Ośrodka Kultury smacz-
n y m i  k r ó w k a m i , 
a uczestnicy kolorowego 
korowodu chętnie po-
krzepili  się ciepłą gro-
chówką z kuchni LOSiR-
-u, ufundowaną przez 
Urząd Miasta. To Pani 
Dorota wraz z  panem 
Andrzejem Okupnia-
kiem, drugą niezastąpio-
ną osobą w  organizacji 
Orszaku, na czas zupkę 
zorganizowali i w „mini 
barze” na placu bł. Ed-
munda, w  piękne sło-

neczne popołudnie, z  uśmiechem ser-
wowali. To wspaniale, że tak wielu 
mieszkańców naszego miasta włączy-
ło  się w  piękny korowód i  żywimy 
nadzieję na następne spotkanie, w przy-
szłym roku, może na terenie laskowskiej 
para�i?    

Anna Kaźmierczak

KULTURA

n
Andrzejki w Wigorze   fot. Krzysztof Brych

W uroczystość Trzech Króli, ulicami 
Lubonia po raz trzeci (w Polsce po raz 
dziesiąty) przeszedł orszak Trzech Króli 
zorganizowany przez miasto i lubońskie 
para�e. Przed kościołem św. Jana Paw-
ła II każdy otrzymał naklejkę i koronę. 
Niektórzy nawet przygotowali własne 
stroje na wzór szat mędrców ze Wscho-
du. Na przedzie poruszały się chorągwie, 
następnie królowie, a  za nimi wszyscy 
zgromadzeni. Po drodze śpiewano kolę-
dy. Orszak poruszający się połową jezd-
ni i  chodnikiem ul. Poniatowskiego 

rozciągał się pomiędzy ul. Szkolną a Ko-
ściuszki i  liczył ok. 1100 uczestników. 
Trasę orszaku zabezpieczała Straż Miej-
ska.    Rafał Wojtyniak

Lasek w orszaku
Mimo że trasa Orszaku nie przebiega 
ulicami para�i św. Maksymiliana Kolbe-
go, to jednak w  tym roku Lasek miał 
w pochodzie Trzech Króli swój szczegól-
ny udział. Jednym ze współorganizatorów 
przedsięwzięcia, już po raz trzeci, jest 
pani Dorota Franek, koordynująca i or-

Orszak Trzech Króli

n
Korowód Trzech Króli liczył ok. 1100 osób – przemarsz ulicą Unijną z para�i św. Jana Pawła II w kierunku placu Edmunda Bojanowskiego   fot. Rafał Wojtyniak

n
Tłum oblegający stajenkę na placu 
Edmunda Bojanowskiego widziany 
z wieży kościoła św. Barbary   fot. Rafał 
Wojtyniak

n
Karolina i Marcin z córeczką – para�anie 
z Lasku – w roli Świętej Rodziny    
fot. Anna Kaźmierczak

n
Trzej Królowie – Mędrcy ze Wschodu – przed żłóbkiem 
na placu w Żabikowie   fot. Anna Kaźmierczak

Ks. Krystian Gramza z para�i św. Jana 
Pawła II, burmistrz Małgorzata Machal-
ska (z prawej) i Dorota Franek (w środ-
ku) u stóp betlejemskiej szopki   fot. 
Anna Kaźmierczak

n
Przy lubońskiej stajence, 6 stycznia atrakcją były żywe 
zwierzęta   fot. Rafał Wojtyniak 

n
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kołajowej i elfów, którzy przez ostatnie 
miesiące z  dużym zaangażowaniem 
i wysiłkiem przygotowywali to wspania-
łe przedstawienie pod okiem terapeutów 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) 
i nauczycieli z SP 2. Uroczystość w wy-
pełnionej publicznością świetlicy trady-
cyjnie prowadzili prezes Beata Krystko-
wiak-Grycza i  Ireneusz Zygmanowski, 
którzy na wstępie powitali wszystkich 
przybyłych, wśród nich: zaprzyjaźnio-
nego z naszym miastem Po-
sła na Sejm RP – Bartłomie-
ja Wróblewskiego z małżon-
ką Martą, Burmistrz Małgo-
rzatę Machalską z mężem – 
Adamem, Przewodniczącą 
Rady Miasta – Teresę Zyg-
manowską, Radnego Powia-
towego – Zbigniewa Jankow-
skiego, Radnych RML, Mat-
kę Generalną Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Naj-
świętszej Maryi Panny – s. 
Rafałę Kisiel oraz przedsta-
wicieli �rm, instytucji, dar-
czyńców, sponsorów, rodzin, 
przyjaciół i  znajomych. 
Wspólnie śpiewano kolędy. 

Po przedstawieniu wzbudzającym wie-
lokrotnie aplauz widzów, podziękowano 
wspaniałym aktorom i terapeutom WTZ, 
którzy ich do występu przygotowali, oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w przy-
gotowanie spektaklu. Oprawę audiowi-
zualną zapewniła profesjonalna �rma 
„Waldek i  Jacek – Światło i  Dźwięk”, 
a nad całością przedsięwzięcia czuwała, 
jak zwykle, Teresa Zygmanowska. Na 
zakończenie Małgorzata Machalska 
i Bartłomiej Wróblewski wręczyli kwia-
ty wszystkim aktorom występującym 

w  jasełkach, nato-
miast uczestników 
imprezy zaproszono 
na przygotowane 
przez Stowarzyszenie 
słodkości. Goście mo-
gli również zakupić 
na przygotowanym 
stoisku symboliczne 
cegiełki, przyspiesza-
jąc w ten sposób po-
wstanie przy WTZ 
ogrodu sensoryczne-
go (zmysłów). Zapy-
tany o wrażenia Bar-
tłomiej Wróblewski 

nie ukrywał miłego zaskoczenia z pory-
wającego spektaklu. Podkreślił wspania-
łą pracę wykonaną przez Stowarzyszenie 
„Wspólna Droga”. Określił ją jako bardzo 
ważną i cenną, integrującą lokalną spo-
łeczność. Przed powrotem do domu, 
z zainteresowaniem zwiedził wraz z mał-
żonką pomieszczenia Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej

PAW

KULTURA

Jasełka są szczególnym wydarzeniem, 
które na stałe wpisało  się w kalendarz 
imprez obchodzonych przez Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Wspólna Droga”. Podczas tego-
rocznych, Mikołajowa – Anita Grycza 

– z płomiennym uśmiechem i wdziękiem 
zwróciła  się do ich uczestników tymi 
słowy: Wszyscy razem zaśpiewajmy, nie-
chaj w  niebie nas usłyszą. Ja od siebie 

życzę wszystkim – niech te dźwięki nas 
kołyszą. I  niech cały rok nie przyniesie 
żadnych trosk, a  ta Miłość narodzona, 
w sercach będzie uwielbiona.

W sobotnie popołudnie święta Trzech 
Króli, 6  stycznia, w świe-
tlicy �rmy Luvena S. Sto-
warzyszenie „Wspólna 
Droga” zaprezentowało 
kolejne piękne jasełka. 
Była to historia betlejem-
skiej stajenki przedstawio-
na w nietypowy sposób – 
za pomocą pantomimy 
z udziałem Mikołaja, Mi-

Jasełka „Wspólnej Drogi”

Przedstawiając jasełka w formie pantomimy, akto-
rzy dawali cząstkę siebie po obu stronach ekranu    
fot. Rafał Wojtyniak

n

n
We wszystkie role niepełnosprawni 
aktorzy wcielili się z pełnym zaangażo-
waniem   fot. Rafał Wojtyniak

n
Mile zaskoczony rozmachem i doniosłością wyda-
rzenia Bartłomiej Wróblewski w towarzystwie Mał-
gorzaty Machalskiej, Teresy Zygmanowskiej i jej 
męża – Ireneusza   fot. Rafał Wojtyniak

n
Jasełka Wspólnej Drogi jak zwykle zgromadziły dużą publiczność   fot. Rafał Wojtyniak

W poniedziałkowe przedpołudnie, 
18  grudnia, załoga �rmy „Kom-Lub” 
uczestniczyła w  krótkim spotkaniu 
opłatkowym. W przededniu przejścia 

na emeryturę, od ćwierćwiecza dyrek-
tor miejskiej spółki – Tadeusz Urban 
– podziękował pracownikom za współ-
pracę i  zapewnił, że o  �rmie, którą 

traktuje jak swoje 
dziecko, nigdy nie za-
pomni, a w razie po-
trzeby będzie służył 
radą i  doświadcze-
niem. Następnie złożył 
im świąteczno-nowo-
roczne życzenia i po-
dzielił  się z  każdym 
opłatkiem. Po tych 
uroczystych i  wznio-
słych chwilach wszy-
scy powrócili do swo-
ich obowiązków.

PAW

Świątecznie w Kom-Lubie

n
Tadeusz Urban i jego następca Igor Szymkowiak łama-
li się opłatkiem i składali życzenia załodze Kom-Lubu   
fot. Paweł Wolniewicz
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Tydzień przed wigilią, w  niedzielę, 
17 grudnia, dzięki życzliwości właścicie-
li supermarketu Intermarché Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Wspólna Droga” zorganizowało 
tam kiermasz świąteczny. Można było 
zaopatrzyć się na nim m.in. w świątecz-
ne stroiki, ozdoby choinkowe, torby na 

prezenty, kartki świąteczne oraz gadżety 
wykonane przez podopiecznych „Wspól-
nej Drogi”. Był to trzeci świąteczny kier-
masz Stowarzyszenia. Podobne odby-
ły  się 3 grudnia przy kościele św. Jana 
Pawła II oraz 10 grudnia przy kościele 
św. Barbary.

PAW

Świąteczny kiermasz

n
Podczas kiermaszu w Intermarché, od lewej: prezes Stowarzyszenia – Beata Kryst-
kowiak-Grycza, Maciej Zygmanowski i skarbnik w zarządzie Stowarzyszenia – Da-
nuta Nawrocka   fot. Paweł Wolniewicz

Zarządzaniem nr 103/2017 Burmistrz 
Lubonia ogłosiła 15 grudnia otwarte 
konkursy ofert na wykonywanie w 2018 
roku miejskich zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz inne okre-
ślone w ustawie podmioty.

 n „Działania społeczne oraz działalność 
gospodarcza i techniczna”: obejmujący 
następujące obszary:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc ro-

dzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób;

2) ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w  rozumieniu 
ustawy o działalności leczniczej;

3). działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych;

4). działalność na rzecz osób w  wieku 
emerytalnym;

5). działalność na rzecz rodziny, macie-
rzyństwa, rodzicielstwa, upowszech-
niania i ochrony praw dziecka;

6). przeciwdziałanie uzależnieniom i pa-
tologiom społecznym;

7). działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w  tym rozwój przed-
siębiorczości;

8). działalność wspomagająca rozwój 
techniki, wynalazczości i innowacyj-
ności oraz rozpowszechnianie i wdra-
żanie nowych rozwiązań technicznych 
w praktyce gospodarczej.

- W 2018  r. na realizację tych zadań 
miasto przeznacza 100 000 zł (w 2017 r. 
na 13 zadań wydano 106 700 zł, w 2016 r. 
na 14 zadań przekazano 96 990 zł).

 n „Kultura i patriotyzm lokalny”:
1). działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych;
2). kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego.

- 2018 r. – 50 000 zł (w 2017 r. na 15 
zadań wydano 51 900 zł, w 2016 r. na 7 
zadań – 24 270 zł).

 n „Edukacja, wypoczynek, turystyka 
i integracja europejska”:
1). nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie;
2). działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 

w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
3). ekologia i  ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
4). turystyka i krajoznawstwo;
5). działalność na rzecz integracji euro-

pejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami.

- 2018  r. – 50  000  zł (w 2017  r na 15 
zadań wydano 51 800 zł, w 2016 r. na 17 
zadań – 49 700 zł).

 n „Sport” – wspieranie i upowszechnia-
nie kultury �zycznej.
- 2018 r. – 200 000 zł (w 2017 r. na 25 
zadań przeznaczono 217 700 zł, w 2016 r. 
na 23 zadania wydano 163 130 zł).

 n „2018 – Rok obchodów 100. Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości RP 
oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego”:
1). podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i  kulturo-
wej, ze szczególnym uwzględnieniem 
obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości RP oraz 100. Rocznicy 
Wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go. Punkt w  tym roku przeniesiono 
z „Kultury i patriotyzmu lokalnego” 

- 2018 r. – 100 000 zł

Ostateczny termin składania ofert w kon-
kursach minął 5 stycznia 2018 r.

(NZ)

Granty miejskie 2018

Na spotkanie w  świetlicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka”, gdzie 
Koło ma swoją siedzibę, przybyło 61 
z 87 członków. Po przyjęciu sprawoz-
dania za okres 2012 – 2017 r. (5-letnia 
kadencja), przystąpiono do wyłonienia 
nowych władz. Z uwagi na stan zdro-
wia, z kierowania Kołem zrezygnowa-
ła Zofia Skok-Łukomska, która szefo-
wała organizacji przez 10 lat. Jej miej-
sce zajęła dotychczasowa zastępczyni 
– Bożenia Paczkowska-Gajdzińska. 
Pozostałe role w 6-osobowym zarządzie 
spoczęły w rękach tych samych osób, 
które sprawowały je w  minionej ka-
dencji. Sekretarzem jest nadal Adam 
Gabler, skarbnikiem – Gerard Matu-
szewski, a członkami – Stefania Glabus 
i Jadwiga Cichecka.
Na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu 
Koła PZERiI gościli: burmistrz Małgo-
rzata Machalska, wiceprzewodnicząca 
Zarządu Okręgu Poznań PZERiI – Ma-
ria Wichrowska, prezes SM „Lubonian-
ka” – Piotr Konik, radny Marek Samul-
czyk, komendant Ośrodka ZHP w Lu-
boniu – Aleksandra Lorenc oraz prze-
wodniczący lubońskiej Rady Seniorów 
– Włodzimierz Sroczyński.

Działalność
Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów 
funkcjonuje w Luboniu od 65 lat. Orga-
nizując życie kulturalno-rekreacyjne 
seniorów współdziała z lubońskim Sto-
warzyszeniem Społeczny Fundusz Ludzi 
Dobrej Woli. Przygotowuje dla nich 

okolicznościowe spotkania, wycieczki, 
wakacje i zabawy. W minionym 5-leciu 
oferowano jednodniowe wycieczki do 
Wrocławia, Uniejowa, Lichenia, Rogali-
na, Szlakiem Piastowskim, do Lednogó-
ry, Torunia i  mającej siedzibę w  Bara-
nówku – Fundacji Pana Smolenia, gdzie 
jeżdżono konno i bryczkami. Oglądano 
też monumentalną �gurę Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata w Świebodzi-
nie, zwiedzano kopalnię soli w Kłodawie, 
obóz zagłady Żydów w Chełmnie oraz 
Sanktuarium Maryjne w  Górce Klasz-
tornej. Członkowie Koła wyjeżdżali rów-
nież na wczasy – do Brennej, Zakopane-
go, Dźwirzyny, Sarbinowa, Darłówka, 
Rewala, na Pojezierze Mazurskie, nad 
Solinę i do Jastrzębiej Góry. Zarząd Koła 
przygotowywał dla podopiecznych pik-
niki – w Osowej Górze, w Wypalankach 
i w leśniczówce w Konstantynowie (15 
razy), z tańcami, kawą, słodyczami i pie-
czonymi kiełbasami. Odbywały  się też 
bale karnawałowe w strażnicy OSP, za-
bawy andrzejkowe, świętowano Dzień 
Kobiet, Dni Babci i Dziadka, urządzano 
spotkania wigilijne i  wielkanocne. Or-
ganizowano spotkania okazjonalne, 
świętując Dni Seniora i jubileusze człon-
ków. Znaczącym wydarzeniem była uro-
czystość 60-lecia Koła, która zgromadzi-
ła w Ośrodku Kultury 150 osób. Śpie-
wał dla nich chór „Bard” 
i  zespół „Szarotki”. Z  tej 
okazji, za szczególne zasłu-
gi dla PZERiI Zarząd Głów-
ny w  Warszawie nagrodził 

Zamiana u steru
28 listopada 2017 r., podczas walnego zebrania sprawozdawczo-
wyborczego Koła nr 61 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów (PZERiI) w Luboniu doszło do zmiany przewodniczącej. Koło 
poprowadzi dotychczasowa zastępczyni – Bożena Paczkowska-
Gajdzińska, a wieloletnia szefowa – Zo�a Skok-Łukomska – będzie 
wiceprzewodniczącą
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 n 25 stycznia, godz. 17 – Bal Seniora – świetlica OSP
 n 8 marca, godz. 15 – Dzień Kobiet – świetlica SM Lubonianka
 n 25-31 maja – wakacje w Międzyzdrojach (w tym wycieczka po wyspie Wolin)
 n maj – piknik wiosenny w Wypalankach – impreza darmowa
 n 28 kwietnia – wycieczka do Uniejowa i Lichenia – cena 75 zł
 n 8-18 czerwca – wakacje w Sarbinowie
 n lipiec – wakacje w Zakopanem (spływ Dunajcem, Wieliczka, Wrocław)
 n lipiec – letni piknik w Osowej Górze – impreza darmowa
 n 29 sierpnia-8 września – wakacje w Darłówku
 n wrzesień – wakacje w Krynicy Morskiej (wycieczki na Warmię-Mazury, 

rejs po kanale, Trójmiasto, Malbork, Frombork albo Kaliningrad)
 n wrzesień – wycieczka Uniejów-Licheń
 n październik – jesienny piknik w Konstantynowie – impreza darmowa

Koszty imprez i ich dokładne terminy zostaną podane później (wakacje moż-
na opłacić w ratach).
Kontakt: Bożena Paczkowska – 701 334 036; Adam Gabler – 501 525 485

Plan imprez na 2018
Koło PZERiI nr 61 i Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI / Z PARAFII

Złotą Odznaką Honorową 
wiceprzewodniczącą Bożenę 
Paczkowską-Gajdzińską 
i skarbnika, nieżyjącego dziś 
Antoniego Przybylskiego. 
W minionej kadencji Zarząd 

Główny nagrodził też – Małą i Dużą 
Odznakę Honorową – przewodniczą-
cą lubońskiego Koła – Zofię Skok-
-Łukomską. Zarząd lubońskiej orga-
nizacji wystąpił również do Okręgu 

z wnioskiem o nadanie jej godności 
Honorowego Przewodniczącego. 
Z okazji przypadającego w paździer-
niku Narodowego Dnia Inwalidów 
dwukrotnie – w latach 2014 i 2015 
– urządzono w  Sali Bankietowej 
„Lacerta” spotkania na 120 i  150 
osób. Członkowie Koła brali udział 
w  Wigilii Miejskiej zorganizowanej 
w  2016 i  2017 roku i  brali udział 
w imprezach organizowanych przez 

Zamiana u steru
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Ma 74 lata. W  Luboniu, w  Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka”, mieszka 
i działa od 10 lat. Sprowadziła się tu z Po-
znania, za synem, i od razu włączyła w pra-
cę lokalnych organizacji. Za namową 
nieżyjącego dziś Antoniego Przybylskiego, 
wówczas skarbnika w Kole PZERiI, roz-
poczęła pracę w zarządzie i została wice-
przewodniczącą. Zapisała się też do chóru 
„Bard”, kontynuując wcześniejsze zaanga-
żowanie śpiewacze w poznańskich zespo-
łach. Występuje z nim do dziś. Pełni też 
funkcję wiceprezesa w  Stowarzyszeniu 
Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli 
i należy do Lubońskiej Rady Seniorów.

Z zawodu jest technikiem budowlanym. 
Jak sama przyznaje, z  uwagi na swoje 
predyspozycje (kontaktowość i umiejęt-
ności organizacyjne), zawsze piastowała 
stanowiska kierownicze. Przez 9 lat pro-
wadziła sekcję ds. administracyjnych 
w  Wojewódzkim Związku Gminnych 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Poznaniu, zarządzając pracą 50 pra-
cowników gospodarczych (kierowców 
i sprzątaczek). Potem kierowała ludźmi 
w Spółdzielni Rejonowej tego związku. 
Następnych 25 lat przepracowała w Wy-
dziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu jako inspektor wojewódzki 

Kto jest kim w Luboniu      

Bożena Paczkowska-Gajdzińska
Nowa przewodnicząca Koła nr 61 Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów (PZERiI) w Luboniu

n
Bożena Paczkowska-Gajdzińska – nowa 
przewodnicząca Koła Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubo-
niu   fot. Hanna Siatka

W styczniu tradycyjnie już przedstawia-
my dane o  udzielonych w  minionym 
roku sakramentach świętych oraz po-
grzebach w  lubońskich para�ach. Dla 
porównań i analizy, przypominamy licz-
by z roku wcześniejszego – 2016 – oraz 
zmiany procentowe dla poszczególnych 
para�i i całego Lubonia (ostatnia szara 
kolumna w tabeli para�i).

Dane zawarte w tabeli z para�i mówią 
m.in. o  tym, że oprócz I Komunii św., 
gdzie odnotowujemy wzrost o  ponad 
57%, w  2017  r. w  Luboniu zmniejszy-
ły  się w  porównaniu do poprzedniego 
(2016  r.) wszystkie inne „parametry”: 
chrzty, bierzmowania, śluby oraz pogrze-
by. Liczby dotyczące bierzmowania wy-
nikają też z tego, że nie każdego roku we 
wszystkich para�ach udziela się sakra-

mentu dojrzałości chrześcijańskiej. Dla 
pełnej statystyki należy dodać też kilka-
naście osób z  para�i św. Jana Bosko, 
które sakrament ten przyjęły w Katedrze 
Poznańskiej. Dobrym sygnałem jest ko-
lejny już spadek, tym razem o 41 (przed 
rokiem 18), liczby pogrzebów. Z  284, 
jakie notowaliśmy w  2016  r., do 243 
w 2017 r. (w 2015 r. – 302).

Ze statystyki parafii

Statystyka parafialna 
ostatnich dwóch lat

lata 2016 2017 Stosunek% 
2017/16 2016 2017 Stosunek% 

2017/16 2016 2017 Stosunek% 
2017/16 2016 2017 Stosunek% 

2017/16 2016 2017 Stosunek% 
2017/16

ochrzczeni 111 98 88,3% 98 106 108,2% 54 43 79,6% 88 81 92,0% 351 328 93,4%
I Komunia św. 124 151 121,8% 73 156 213,7% 60 81 135,0% 60 110 183,3% 317 498 157,1%
bierzmowani 64 57 89,1% 46 43 93,5% 46  - 105  - 261 100 38,3%

śluby 25 25 100,0% 13 13 100,0% 11 11 100,0% 12 11 91,7% 61 60 98,4%
pogrzeby 94 87 92,6% 73 56 76,7% 58 51 87,9% 59 49 83,1% 284 243 85,6%

dane zebrane w parafiach: Hanna Siatka; Paweł Wolniewicz, Władysław Szczepaniak, Anna Kaźmierczak

Luboń razemparafia pw.
św. Jana Pawła II

parafia pw.
św. Barbary

parafia pw.
św. Jana Bosko

parafia pw.
św. Maksymiliana Marii 

Kolbego

rok
Rodzaj ślubu liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

cywilny 73 41,5% 61 46,2% 47 38,2% 59 45,7% 73 46,8% 83 55,0% 93 56,4%
wyznaniowy 99 56,3% 63 47,7% 69 56,1% 64 49,6% 61 39,1% 54 35,8% 57 34,5%

transkrypcje aktów 
zagranicznych 4 2,3% 8 6,1% 7 5,7% 6 4,7% 22 14,1% 14 9,3% 15 9,1%

Razem ślubów 176 100% 132 100% 123 100% 129 100% 156 100% 151 100% 165 100%
różnica ślubów wyznaniowych

do cywilnych 26 14,8% 2 1,5% 22 17,9% 5 3,9% -12 -7,7% -29 -19,2% -36 -21,8%

dane USC Luboń

Rodzaje zawieranych małżeństw w Luboniu w ostatnich latach
201720162011 2012 2013 2014 2015

inne lubońskie placówki i  organi-
zacje, m.in. Radę Seniorów, Dom 
Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” 
oraz Stowarzyszenie  „Sol idarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu”. Odwie-
dzano w domach wiekowe seniorki 
(blisko i  ponad 100-letnie) oraz 
uczestniczono w  uroczystościach 
pogrzebowych zmarłych członków 
Koła.

(S)

ds. inwestycji i remontów (szpitale, 
żłobki, przychodnie). Była też spe-
cjalistą i wykładowcą w DOMAR-ze 
(sieć handlowa) i  kierownikiem 
sekcji ds. bhp i w Zakładach Pracy 
Chronionej.
Jest pełna werwy, nie boi  się wy-
zwań i posiada poczucie humoru.
Oprócz syna ma też mieszkającą 
w Warszawie córkę. Będąc wdo-
wą, w 2008 r. wyszła po raz dru-
gi za mąż za lubonianina, Hen-
ryka Gajdzińskiego – legendę 
sportu żużlowego w  latach 50. 
ub. wieku. Ich ślub konkordato-
wy w  kościele św. Barbary był 
nie lada wydarzeniem. Samo-
chód z parą młodą eskortowało 
20 motocyklistów z golęcińskie-
go klubu żużlowego (Poznań), 
z którym pan Henryk jest zwią-
zany od kilkudziesięciu lat.

HS

 n Z  tabeli przedstawiającej typy za-
wieranych związków, na przestrzeni 
ostatnich siedmiu lat wyraźnie widać 
trend wzrostu małżeństw cywilnych do 
ilości sakramentalnych (ciemne komór-
ki ostatniego wiersza). Przełomowym 
w Luboniu był rok 2015. Jeszcze w 2011 r. 
była przewaga ślubów wyznaniowych 
(prawie 15%). W minionym, 2017 r., 
wzrost ślubów cywilnych w stosunku 
do wyznaniowych wynosi prawie 22% 
(patrz ostatni wiersz).

 n Inny godnym odnotowania faktem 
jest wzrost stosunku chrztów do po-
chówków. W  ostatnim roku różnica 
ta wynosiła aż 85 (przed rokiem 67), 
co stanowiło ponad 1/3 – 35% więcej 
chrztów niż pochówków (przed rokiem 
23,6%). Szczegółowe dane i proporcje 
z  poszczególnych parafii i  miasta są 
zamieszczone w tabelkach. Z tych da-
nych parafialnych kolejny raz płynie 
optymistyczny wniosek, że jako miasto 
Luboń mamy dodatni wskaźnik demo-
graficzny – więcej urodzeń (chrztów) 

niż zgonów (pogrzebów).

Dane przedstawiane 
w tabelach opracowa-
nych przez „Wieści 
Lubońskie” mają zna-
miona danych socjo-
logicznych i mogą sta-
nowić przyczynek do 
odrębnego opisu lokal-
nych zjawisk.

oprac. PPR

Zarząd Koła PZERiI nr 61 w Luboniu 
ma cotygodniowe dyżury – we wtorki, 
w godz. 12-14 – w świetlicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Żabikowskiej 62.

Tematem zajęliśmy się w związku z sy-
gnałami od członków Koła PZERiI 
o trudnościach z dotarciem na walne 
zebranie na skutek braku informacji 
o spotkaniu.
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Arkadiusza Klemczaka, „uraczy-
ły” uczestników Eucharystii od-
prawianej o godz. 9.30, pięknym 
śpiewem starożytnego hymnu 
liturgicznego, zwanego Akaty-
stem. Greckie akathistos oznacza 
uwielbić Matkę Bożą. Chórzyści, 
stojący przed ikoną MB Nieusta-
jącej Pomocy oraz u stóp żłóbka, 
w przepiękny sposób, wyśpiewa-
li uwielbienie dla Bożej Matki, 
pochylając się nad scenami z ży-
cia Maryi – od momentu zwia-
stowania do ofiarowania Pana 
Jezusa w  świątyni, by potem, 
w dalszej części utworu wyśpie-

wać opis bo-
skiej i  ludz-
kiej  natury 
Chrystusa 
oraz dziewic-
two Mar yi, 
a także nadprzyro-
dzone skutki przyj-
ścia Jezusa na zie-
mię. Przepiękny 
hymn w bożonaro-
dzeniowej scenerii 
i atmosferze modli-
twy był wspania-
ł y m  a kc e nt e m 
przeżywanych 
świąt. Choć rozum 
ludzki, bez wiary, 
nie jest w stanie do 
końca zgłębić tych 
tajemnic, to prze-
p i ę k n y  ś p i e w 
w wykonaniu chó-
rów spotęgował 
modlitewne sku-
pienie i  kontem-
plowanie przez 
wszystkich wier-
nych.

Kilka godzin później, na zakończenie 
roku 2017 została odprawiona dzięk-
czynna Eucharystia za przeżyty czas, 
a po niej nabożeństwo przebłagalne. 
Podczas tego nabożeństwa zabrzmiał 
wyśpiewany przez całą wspólnotę 
hymn uwielbienia człowieka dla 
Stwórcy – „Ciebie Boga wysławiamy”.

Ze Świętą Rodziną przez życie
31 grudnia obchodziliśmy niedzielę 
Świętej Rodziny. W tym dniu zapro-
siliśmy na Eucharystię małżonków, 
by wraz ze wspólnotą świętowali 
swoje rocznice sakramentu małżeń-
stwa. Obecne na mszy św. pary od-
nowiły przyrzeczenia małżeńskie. 
Oprawę liturgiczną przygotowały 
rodziny Domowego Kościoła. Po Eu-
charystii odbyło się spotkanie opłat-
kowe rodzin z  kręgów Domowego 
Kościoła.

Anna Kaźmierczak

Z PARAFII

Modlitewne czuwanie
8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP, w Godzinie Łaski, pona-
gleni wezwaniem Matki Bożej para�anie 
czuwali na modlitwie, prosząc o potrzeb-
ne łaski dla bliskich, para�i, ojczyzny 
i świata.

Akcje charytatywne
W czasie adwentu Parafialny Zespół 
Caritas (PZC) już po raz kolejny zorga-
nizował akcję „Świąteczny Anioł”, dzię-
ki której para�anie obdarowali pięknymi 
prezentami 77 dzieci. Oprócz tego PZC 
przygotował na czas świąt kilkadziesiąt 
większych i mniejszych paczek żywno-
ściowych oraz upominków dla chorych, 
osób samotnych uboższych, rodzin wie-
lodzietnych oraz uczestników rorat.

Bóg się rodzi
Boże Narodzenie – czas, gdy w Najświęt-
szą Noc przyjmowaliśmy blask prawdzi-
wej światłości. Witaliśmy narodziny Syna 

Bożego, by potem, w święta i każdy na-
stępny dzień nowego roku, na nowo 
zaczynać historię przyjaźni człowieka 
z Bogiem, odkrywać w sobie Boże życie. 
Jak zwykle na Pasterce zabrzmiał grom-
ki śpiew „Bóg się rodzi”, a serca wiernych 
napełniła radość, bo przyszedł na świat 
Zbawiciel.

Hymny uwielbienia
W ostatni dzień 2017 roku chóry 
„Francesco” i „Bard”, pod dyrygenturą 

Z parafii św. Maksymiliana

n
Podczas pasterki ks. proboszcz Józef Maj-
chrzak kładzie �gurę Jezuska w żłóbku   fot. 
Anna Kaźmierczak

Święto Świętej 
Rodziny przypa-
dło w tym roku 
w niedzielę 31 
grudnia – msza 
św. koncelebro-
wana w para�i 
laskowskiej połą-
czona jest z od-
nowieniem przy-
rzeczeń małżeń-
skich    fot. Anna 
Kaźmierczak

n

 n Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata zakończyła rok liturgiczny 2016-
2017. Wraz z pierwszą niedzielą adwentu, 
3 grudnia, zaczął się nowy (2017-2018), 
który przeżywamy od grudnia pod hasłem: 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. 
Pierwsza niedziela adwentu rozpoczęła 
też czas oczekiwania i przygotowania na 
narodziny naszego Zbawiciela – Jezusa. 
Najbardziej widocznym znakiem zbliża-

Z parafii św. Jana Pawła II
jących się świąt były roraty. Jak co roku, 
były one odprawiane od poniedziałku 
do piątku o godz. 18. Podczas krótkich 
homilii głoszonych przez celebrujących 
Msze św. kapłanów, obecne na nich dzie-
ci poznawały w tym roku życie Świętej 
Rodziny, którą opiekował się św. Józef, 
nazwany Strażnikiem Skarbów – Jezusa 
i Maryi. Na zakończenie każdej Mszy św. 
losowano trzy serduszka (z wypisanymi 
dobrymi uczynkami spełnionymi przez 
dzieci w danym dniu). Ich właściciele na 
jeden dzień zabierali do domu �gurki 

Matki Bożej. 6 grudnia uczestniczące 
w roratach dzieci odwiedził św. Miko-
łaj, obdarowując je słodkim upominkiem.

 n Początek adwentu to też intensywna 
praca dla Para�alnego Zespołu Caritas 
(PZC): sprzedaż świec „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom” i ręcznie robionych 
ozdób choinkowych, akcje: 
„Serduszko”, „Tytki Chary-
tatywne”, zbiórka żywności 
w „Biedronce” przy ul. Żabi-
kowskiej 8 i 9 grudnia. Pod-
czas tej ostatniej akcji, która 
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Pasterka w para�i św. Jana Pawła II   fot. Włodzimierz Wasilewski
n
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osób, które wzięły udział w prowadzo-
nych w tym szczególnym czasie przed-
sięwzięciach, wydano 90 pakunków ze 
słodyczami i 70 z żywnością. Wolonta-
riuszki PZC bardzo dziękują wszystkim 
osobom, dzięki którym nasi parafianie 
mogli ze spokojem i radością przeżyć 
Boże Narodzenie.

 n Uroczystą pasterkę w wigilię Boże-
go Narodzenia odprawiono o godz. 24. 
Przewodniczył jej ks. proboszcz, a przy 

ołtarzu byli obecni również: wikariusz, 
ks. Krystian, i o. Piotr OMI. W dni świą-
teczne naszym duszpasterzom pomagał 
o. Tomasz SDB.

 n W drugi dzień świąt o godz. 16 przy 
żłóbku spotkały się dzieci, aby wspólnie 
śpiewać kolędy. Na zakończenie otrzyma-
ły nagrody za czynny udział w roratach.

 n 31 grudnia Mszą św. o godz. 18 pa-
ra�anie żegnali stary, 2017 rok.

H.G.

Z PARAFII

przebiegała pod hasłem „Tak. 
Pomagam”, dzięki o�arności 
klientów i personelu, wolonta-
riuszki zebrały 800 kg żywności.

 n 2 grudnia, podczas uroczystej 
Mszy św., troje naszych para�an 

otrzymało z rąk arcybiskupa St. Gądec-
kiego „Misję Kanoniczną” do głoszenia 
katechezy dla dorosłych.

 n 8 grudnia w Uroczystość Niepokala-
nego poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, na Mszy św. o godz. 18 poświęcono 
książeczki i medaliki dzieci, które w maju 
2018 r. przystąpią do Pierwszej Komunii 

Świętej, oraz o�cjalnie przyjęto nowych 
członków para�alnej scholki. Dzięki o�ar-
ności anonimowego darczyńcy wszyscy 
z dziecięcego chórku otrzymali niebieskie 
pelerynki – znak przynależności do tej 
grupy para�alnej.

 n W niedzielę, 10 grudnia, pomagali-
śmy Kościołowi na Wschodzie, zbierając 
o�ary pieniężne do puszek.

 n 19 grudnia wolontariuszki PZC fi-
nalizowały adwentowe akcje, wydając 
paczki ze słodyczami dla dzieci i żywno-
ściowe parafianom, którzy są w trudnej 
sytuacji finansowej. Dzięki ofiarności 

n
Poświęcenie książeczek i medalików dzieci, które w 2018 r. przystąpią do I Komu-
nii Św.   fot. Włodzimierz Wasilewski

n
Scholka wzbogaciła się w pelerynki   fot. Władysław Szczepaniak
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„Tytka” od Caritasu
- Niech Chrystus przyniesie Wam 
szczęście i niech ono trwa przez cały 
rok – tymi słowy przywitał ks. pro-
boszcz Roman Kubicki podopiecz-
nych „Caritasu”. Jednocześnie po-
dziękował Zespołowi za całoroczną, 
wydajną pracę. 19  grudnia człon-
kowie Caritasu rozdali dary naszych 
serc pod hasłem „Tytka Charyta-
tywna – miłosierdzie jest jedno”. 
W ramach przedświątecznej akcji, 
po wspólnej modlitwie, którą pro-
wadził ks. proboszcz Roman Kubic-
ki, w kościele, a następnie w domu 
parafialnym, po przełamaniu  się 
opłatkiem, przedstawiciele 100. naj-
bardziej potrzebujących rodzin z na-
szej para�i, otrzymali paczki z arty-
kułami spożywczymi. Caritas ser-
decznie dziękuje wszystkim Sponso-

Z parafii św. Jana Bosko

 
Zespół „Caritas” i ks. prał. Roman Kubicki z opłatkami i przygotowanymi paczkami 
świątecznymi czekali na najbardziej potrzebujących para�an, od lewej: Barbara 
Sitarz, Krystyna Zielińska, Janina Kaczmarek, Janina Pawlęty, ks. Roman Kubicki, 
Maria Grześkowiak (prezes) i Maria Stryszak   fot. Paweł Wolniewicz

n
Małgorzata Błaszkiewicz przy pracy – w Domu Para�alnym na poszczególne ele-
menty ołtarza nanosiła warstwami odpowiednie barwy i odcienie   fot. Paweł Wol-
niewicz

rom i Dobrodziejom za dar serca. Byli 
wśród nich liczni parafianie, Stowarzy-
szenie „Solidarni w Prawdzie i Miło-
sierdziu”, Cukiernia Pawlova, która 
współpracuje z  Zespołem przez cały 
rok, oraz sponsorzy pragnący pozostać 
anonimowymi. Wyraża również głę-
boką wdzięczność duszpasterzom – ks. 
prał. Romanowi Kubickiemu i  ks. 
Krzysztofowi Twardowskiemu za 
udzieloną pomoc, przychylność i zro-
zumienie. Parafialny Zespół Caritas 
życzy wszystkim w  nowym roku bo-
gactwa Bożego miłosierdzia, obfitości 
łask Bożych i błogosławieństwa, które 
przyniesie radość, pokój, nadzieję i mi-
łość.

Odrestaurowany ołtarz
Po pracochłonnej, żmudnej pracy, jaką 
wykonali zaprzyjaźniony z naszą para�ą 

Wojciech Hoehne oraz artysta plastyk 
Małgorzata Błaszkiewicz, przed święta-
mi Bożego Narodzenia wrócił na swoje 
miejsce w świątyni wzmocniony, zakon-
serwowany i  odmalowany ołtarz. Wy-
gląda obecnie jak nowy.

Żłóbek
Wspaniale prezentuje się w naszym ko-
ściele zaprojektowany i  zaaranżowany 
przez Małgorzatę Błaszkiewicz żłóbek. 
Stajenka i  znajdujące  się w  niej �gury 
cieszą oko odwiedzających świątynię.

PAW

Ksiądz proboszcz Roman Kubicki dzię-
kuje para�anom za o�ary składane na 
remont kościoła św. Jana Bosko.

n
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 n Na początku grudnia dzieci z niepu-
blicznego przedszkola przy ul. Szkolnej 
ubrały choinki oraz wykonały dekora-
cje, którymi pięknie przystroiły przed-
szkolne sale. W dniu świętego Mikołaja 
dzieci zostały obdarowane kalendarzami 
adwentowymi.

 n Tradycją przedszkola są warsztaty 
gwiazdkowe, podczas których rodzice 
aktywnie i twórczo spędzają czas ze swo-
imi pociechami, przygotowując wspólnie 
ozdoby świąteczne, dekorując pierniczki. 
Gagatki przedstawiły jasełka, a Chochli-

ki zimową inscenizację. El�ki i Liliputki 
wraz z rodzicami uczestniczyły w świą-
tecznych zabawach i konkursach.

 n W grudniu odwiedziły nas trzy teatrzy-
ki, prezentując niezwykłe przedstawienia. 
Tomek Wszędobylski, główny bohater cy-
klu teatrzyków kukiełkowych, tym razem 
zmierzył się ze złą postacią diabła Kusego. 
„Legenda o świętym Mikołaju” przybli-
żyła dzieciom postać biskupa Mikołaja 
z Myry. Filharmonia Pomysłów przybyła 
z Monią Kakofonią, która szukała najstar-
szego instrumentu świata. Okazało się, 

Z Chatki Skrzatka

n
Warsztaty naukowe w Chatce Skrzatka

n
Świąteczne zabawy w Chatce Skrzatka

że jest to nasz głos. Wszystkim przed-
stawieniom towarzyszyły wspólne tańce 
i śpiewy oraz ogromne zainteresowanie 
dzieci, które entuzjastycznie reagują na 
takie artystyczne widowiska.

 n Ulubionym i ciekawym wydarzeniem 
każdego miesiąca są warsztaty nauko-
we. Tym razem tematem spotkania był 
suchy lód i odpowiedź na pytanie: jak 
dotknąć gazu? Gagatki i Chochliki eks-
perymentowały, co wywołało wśród nich 
wiele pozytywnych emocji. Zajęcia te na 
pewno długo pozostaną w ich pamięci.

 n W ostatni dzień przed świętami od-
wiedzili nas specjalni goście, którzy byli 
bardzo wyczekiwani przez nasze grzeczne 
skrzaty. Swoją obecnością zaszczycił nas 
gwiazdor ze swoim pomocnikiem – we-
sołym i psotnym Elfem. Każde dziecko 
dostało prezent i pamiątkowe zdjęcie. Po 
emocjonującej wizycie przyszedł czas na 
wigilijny obiad.

Natalia Kaczmarek

Zainteresował mnie artykuł w Internecie 
na temat przekształcenia przedszkola 
„Czarodziejski Ogród” z  ul. Koperni-
ka  10A w  placówkę publiczną. Mam 
wątpliwości, czy budynek tego przed-
szkola jest w  pełni przystosowany do 
pobytu dzieci? To przecież obiekt miesz-
kalny, jedynie przysposobiony na po-
trzeby przedszkola. Posiada m.in. wąskie 
klatki schodowe, co z uwagi na przepisy 
pożarowe i bezpieczeństwo dzieci może 
budzić zastrzeżenia.
Takich obiektów – domków jednoro-
dzinnych przekształconych w placówki 
publiczne (szczególnie żłobki i  przed-
szkola) – jest w  Luboniu dużo więcej. 
Jakich norm miasto używa w przypad-
kach wydawania zgód na zamianę dom-
ku w placówkę publiczną? Jak sprawdza 
rzeczywiste przystosowanie takich obiek-
tów?

M.

Odpowiedź
Odpowiadając na pytanie dot. „norm 
wydawania zgód na zamianę domku na 
placówkę publiczną”, uprzejmie wyja-
śniam, co następuje:

 n osoba wnioskującą o zgodę na pro-
wadzenie przedszkola publicznego musi 
przedstawić następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego i  kopię statutu lub innego 
dokumentu stanowiącego podstawę 
funkcjonowania osoby prawnej, 
a w przypadku osoby �zycznej – wypis 
z  dowodu osobistego potwierdzający 

imię i nazwisko oraz miejsce zamiesz-
kania.
2. Projekt aktu założycielskiego szkoły 

lub placówki publicznej.
3. Projekt statutu szkoły lub placówki.
4. Opinie straży pożarnej i stacji sanitar-

no-epidemiologicznej o  warunkach 
bezpieczeństwa i higieny w budynku, 
w którym będzie się mieścić szkoła lub 
placówka i najbliższym jego otoczeniu.

5. Wykaz nauczycieli przewidzianych do 
zatrudnienia w  szkole lub placówce 
publicznej, wraz z  informacją o  ich 
kwali�kacjach.

6. Zobowiązanie do zapewnienia warun-
ków działania szkoły lub placówki, 
w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki 
oraz zobowiązanie do przestrzegania 
przepisów dotyczących szkół i placó-
wek publicznych.

Prowadzenie przedszkola publicznego 
wiąże się z obowiązkiem uzyskania w od-
niesieniu do lokalu, w którym będzie się 
ono mieścić, pozytywnych opinii Sane-
pidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten 
musi być wyposażony w  odpowiedni 
sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Przedszkole powinno być zlokalizowane:
1. w  samodzielnym budynku wolno-

stojącym,
2. w wydzielonej części parteru budynku 

mieszkalnego lub mieszkalno-usłu-
gowego (z niezależnym 
wejściem z  zewnątrz do 
przedszkola),

3. w wydzielonej części budyn-
ku użyteczności publicznej 

Z listu do redakcji
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Świąteczna sztuka
W niedzielę, 10 grudnia, przed budynkiem 
kościoła para�alnego odbywał się kiermasz 
świąteczny Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”. 
Członkowie organizacji sprzedawali pie-
czołowicie wykonane podczas zajęć w pra-

cowniach – ozdoby świąteczne i  przed-
mioty mogące służyć jako prezenty pod 
choinkę. Ich sprzedaż, za symboliczną 
cenę, cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Zebrano 2 210 zł.

Od serca
Parafianie złożyli przed świętami 
Bożego Narodzenia wiele darów, np. 
ofiary do skarbony „Dar ołtarza”, 

paczki „z serduszkiem” (z artykułami 
spożywczymi i  słodyczami dla po-
trzebujących rodzin) oraz zakupili 
świece wigilijne. Środki z ich sprze-
daży spożytkuje Caritas. Na pomoc 
Kościołowi na Wschodzie zebrano 
2 340 zł.

Prace remontowe
Całkowity koszt zakończonego niedawno 
remontu placu przed kościołem św. Bar-
bary (czytaj „WL” 12-2017, str. 13) wyniósł 
w przybliżeniu 247 000 zł. W kwocie tej 
mieści się udział miasta – 42 000 zł – za 
część chodnika, który nie jest własnością 
para�i. Trwają prace remontowe w budyn-
ku wikariatu przy ul. Poniatowskiego.

HS

Z parafii św. Barbary

n
Oblegane przez zainteresowanych kupnem i niecodziennym wydarzeniem – stoły 
z wyrobami świątecznymi Stowarzyszenia „Wspólna Droga”   fot. Hanna Siatka
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– w wydzielonej części 
szkoły (z osobnymi 
wejściami i oddzie-
leniem całkowitym 
funkcji obu placówek).
Wysokość pomiesz-

czeń powinna wynosić 3  m. 
Poziom podłogi w pomieszcze-
niach powinien znajdować się 
co najmniej 0,3 m powyżej te-
renu urządzonego przy budyn-
ku. W pomieszczeniach powin-
no być zapewnione oświetlenie 
naturalne i sztuczne oraz wen-
tylacja stosowna do potrzeb 
użytkowych i funkcji pomiesz-
czeń.
Powierzchnia przypadająca na 
każde dziecko w  salach zajęć 
powinna wynosić 2,4  m2, po-
wierzchnia szatni 0,5  m2 na 
dziecko. Łazienki dla dzieci 
winny być dostępne z sal zajęć 
i  zabaw i powinny realizować 
normy – 1 miska ustępowa i 1 
umywalka na max 15 dzieci.
Podłoga oraz ściany (do wyso-
kości min. 2 m) pomieszczeń 
sanitarno-higienicznych oraz 
należących do bloku żywienio-
wego powinny być pokryte 
materiałami zmywalnymi, nie-
nasiąkliwymi i odpornymi na 
działanie wilgoci i  środków 
dezynfekcyjnych. W salach za-
jęć podłoga powinna być gład-
ka, łatwo zmywalna (dopusz-
czony jest parkiet), natomiast 
w  miejscach zabaw dzieci 
młodszych wskazana jest wy-
kładzina typu dywanowego.
Należy przewidzieć również 
możliwość korzystania z placu 
zabaw dla dzieci – może to być 
własny plac zabaw przy przed-

szkolu lub inny dostępny w po-
bliżu.
Przedszkola powinny też speł-
niać dodatkowe wymagania 
przeciwpożarowe. Obejmują 
one:

 n budowę, wymiary i położenie 
miejsc ewakuacyjnych,

 n dostępność klatek schodowych,
 n posiadanie hydrantów we-

wnętrznych,
 n zapewnienie dojazdu drogą 

pożarową.
Projekt budowlany lub pro-
jekt adaptacji obiektu albo 
lokalu przedszkola należy 
uzgodnić pod względem 
ochrony przeciwpożarowej 
z rzeczoznawcą do spraw za-
bezpieczeń ppoż.
Aby uzyskać pozytywną opi-
nię Straży Pożarnej, lokal, 
w którym mają być prowadzo-
ne zajęcia, musi znajdować się 
w  budynku lub jego części 
spełniających wymagania 
określone w przepisach tech-
niczno-budowlanych oraz 
przepisach o  ochronie prze-
ciwpożarowej dla kategorii 
zagrożenia ludzi ZL  II lub 
wymagania wskazane w eks-
pertyzie technicznej rzeczo-
znawcy budowlanego oraz do 
spraw zabezpieczeń przeciw-
pożarowych.
Do sprawdzenia rzeczywistego 
przygotowania obiektu upraw-
nione są odpowiednie służby, 
takie jak Straż Pożarna, Sanepid 
czy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego.

oprac. Romualda Suchowiak
Kierownik Wydziału Oświaty  

Zdrowia i Kultury
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 n Listopad pożegnał, a  grudzień 
przywitał w publicznym przedszko-
lu przy ul. Osiedlowej nowoprzyjęte 
dzieci uroczystością pasowania na 
przedszkolaka. 20 listopada dzieci 
ze starszych grup: 3, 4, 5 i 6 złoży-

ły ślubowanie. Pasowanie poprze-
dziło wiele prób, nie obyło się bez 
konkurencji sportowych. 7 grudnia 
maluchy razem ze swoimi rodzicami 
zostały oficjalnie przyjęte do gro-
na Wesołych Sportowców. Wszyst-

U Wesołych Sportowców kie dzieci zostały obdarowane z tej 
okazji pamiątkowymi pluszakami.

 n 6 grudnia całe przedszkole wybrało się 
na spotkanie mikołajkowe do hali LO-
SIR, gdzie na dzieci czekało wiele atrak-
cji m.in.: zimowy tor przeszkód, wyścig 
elfowych zaprzęgów, gonitwa reniferów. 
Na zakończenie każde dziecko otrzyma-
ło upominek.

 n 14 grudnia w  naszym przedszkolu 
odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. 
Tematem przewodnim były Święta Bożego 
Narodzenia. Głównym celem tych zajęć 
było stworzenie rodzicom możliwości 
zobaczenia jak ich dziecko funkcjonuje 
w grupie przedszkolnej.

 n 15 grudnia grupa „Artandmusic” 
zaprosiła naszych przedszkolaków na 
koncert pt. „Pierwsza gwiazdka”.

 n Gwiazdka w naszym przedszkolu 
odbyła się 19 grudnia. Świętowanie 
rozpoczęła wizyta gwiazdora, który 
obdarował każde dziecko prezen-
tem. Następnie do przedszkola za-
witali goście z  Klubu Honorowych 
Dawców Krwi. Ten uroczysty dzień 
zakończył  się wigilijnym obiadem, 
życzeniami z opłatkiem oraz wspól-
nym kolędowaniem.

Lidwina Antkowiak n
 Wigilia w przedszkolu „Weseli 
Sportowcy”

n
Wizyta gwiazdora u Wesołych Sportowców

„To niespodzianek czas…” pod takim hasłem grudzień 
upłynął dzieciom z niepublicznego przedszkola przy ul. 
Kopernika 4. Szóstego grudnia przedszkolaki wzięły udział 
w  spotkaniu mikołajkowym „W poszukiwaniu magii 
Świąt” i mimo iż na dworze śniegu nie było, to podczas 
imprezy dzieci uczestniczyły w śnieżnych konkurencjach. 
Oczywiście święty Mikołaj w  tym dniu nie zapomniał 
o przedszkolakach i zostawił im upominki, które dzieci 
odnalazły po powrocie z imprezy. Grudzień to wyjątkowy 
czas, kiedy rodzice razem z dziećmi uczestniczą w pie-
czeniu i  dekorowaniu pierników oraz w  warsztatach 
świątecznych. W cudownej i twórczej atmosferze powsta-
ły oryginalne ozdoby, które ozdobiły choinki przedszkol-
ne. Natomiast atrakcyjne bombki wykonane przez dzie-
ci w  ramach konkursu przedszkolnego „Świąteczna 
bombka”, ozdobiły hol przedszkola. Jasełka w wykonaniu 
dzieci, wigilijny obiad, dzielenie się opłatkiem i składanie 
sobie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd i wizyta gwiazdo-
ra, który obdarował dzieci prezentami, wprowadziły 
wszystkich w magiczną, cudowną atmosferę świąt Boże-
go Narodzenia.    Beata Zimlińska

W Tajemniczej Wyspie

n
Jasełka w Tajemniczej Wyspie
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 n W grudniu w niepublicznym przed-
szkolu przy ul. Kopernika 10 było dużo 
emocji i atrakcji. W pierwszym tygodniu 
odbył się pokaz eksperymentów. Pod wpły-
wem słońca lód stopniał i zamienił się 
w wodę, a piasek zrobił się ciepły. Niezły 
wulkan powstał z sody oczyszczonej oraz 
kwasku cytrynowego. 

 n W kolejnym dniu odwiedziła nas Fil-
harmonia Pomysłów z koncertem. Muzycy 
przybliżyli dzieciom nowe instrumenty, 
na których wykonywali zróżnicowane me-
trum, a zadaniem naszych przedszkola-
ków było jego powtórzenie.

 n Dzieci od wielu dni przygotowywały się na 
przyjście Mikołaja, pilnie ucząc się piosenek, 
tańców i wierszy. Od rana rozbrzmiewała 

muzyka świąteczna w naszym przedszkolu. 
Sale zmieniły swoją szatę na świąteczną. 
Wreszcie przyszedł Mikołaj, który miał 
worek z  prezentami. Wcześniej dzieci 
musiały wykonać zadania: zaśpiewać 
piosenkę i  rozwiązać zagadki. Potem 
była zabawa z Mikołajem.

 n W kolejnym tygodniu zawędrowa-
liśmy do krainy śniegu i lodu. Zapo-
znaliśmy się z wyglądem i zwyczajami 
Eskimosów oraz zwierzętami, które tam 
występują. 

 n Z okazji nadchodzących świąt zro-
biliśmy niespodziankę naszym dzie-
ciom i pojechaliśmy do kina na �lm 
pt. „Pierwsza Gwiazdka”. Przybliżyli-
śmy tradycję Świąt Bożego Narodze-
nia. W ramach zajęć kulinarnych dzieci 
upiekły i ozdobiły pierniczki. Ich za-
pach unosił się w całym przedszkolu. 

 n Dzielenie się opłatkiem oraz wspól-
ne kolędowanie to symbole wzajemnej 
miłości, jedności i pokoju. 20 grudnia 
odbyło się spotkanie wigilijne. Krót-

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Gwiazdor w przedszkolu „Czarodziejski 
Ogród”

Grudzień to miesiąc wielu atrakcji i oka-
zji do świętowania w  Niepublicznym 
Przedszkolu przy ul. Wschodniej.

 n Już na początku miesiąca, tj. 6 grud-
nia, dzieci wraz z nauczycielkami, uda-
ły się do Lubońskiego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji, gdzie zorganizowano imprezę 
mikołajkową dla dzieci. Podopieczni ak-
tywnie uczestniczyli w przygotowanych 

przez organizatorów atrakcjach oraz do-
stali w prezencie od Świętego Mikoła-
ja upominki w postaci udekorowanych 
pierników. Dziękujemy.

 n Już 12 grudnia nasze przedszkole 
odwiedził gwiazdor wraz z  pomoc-
nikiem, psotnym Elfem. Spotkanie 
przebiegało w zabawnej atmosferze. 
Elf z  powodzeniem rozbawiał dzie-
ci, zapowiadając przyjście główne-

go gościa. Spotkanie zakończyło się 
rozdaniem prezentów oraz wspólną, 
pamiątkową fotografią.

 n 14 grudnia, w sali Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, odbyły się jasełka. Dzieci 
zostały przygotowane do występu o te-
matyce bożonarodzeniowej przez na-
uczycielki, panie: Paulinę, Martę oraz 
Izabelę. Występ wzbogaciły tańce, które 

przygotowała pani Mariola oraz opraco-
wane przez panią Martę piosenki świą-
teczne w języku angielskim. Gościnnie 
wystąpił również Bartek Wrona, który 
wspólnie z  dziećmi zaśpiewał autor-
ską, świąteczną piosenkę „W blasku 
gwiazd”. Uroczystość dopełnił słodki 
poczęstunek. Serdecznie dziękujemy 
OSP za udostępnienie pięknej sali.

I.W.

U Domisiów

n
Jasełka u Domisiów

n
Gwiazdor z elfem w przedszkolu „Domisie”

 n W publicznym przedszkolu przy ul. 
Klonowej już od początku grudnia było 
czuć świąteczną atmosferę. Rodzice zostali 
zaproszeni na zajęcia otwarte, na których 
wspólnie z dziećmi wykonywali ozdoby 
na przedszkolne choinki. Dzieci wspólnie 
z nauczycielami wykonały ozdoby, takie 
jak skarpety Mikołaja czy śnieżynki, które 
ozdobiły wnętrze przedszkola. Ponadto 
piekły i ozdabiały pierniki.

 n 15 grudnia odwiedził nas gość specjal-
ny – piosenkarz Bartek Wrona. Wspólnie 
z dziećmi nagrał �lm, na którym śpiewa 
piosenkę „W blasku gwiazd” (�lmik do-
stępny na facebooku przedszkola).

 n Jak co roku odbyły  się także ja-
sełka w każdej z grup, po których na 
wszystkich czekał słodki poczęstunek. 
Kilka dni później, kiedy opadły już 
emocje związane z występami dzie-
ci, odbyła  się wigilia przedszkolna, 
po której przyjechał do nas wozem 
gwiazdor ze swoimi pomocnikami.

 n W ostatnich dniach przed święta-
mi wybraliśmy  się na wycieczkę do 
Szreniawy, gdzie dzieci uczestniczyły 
w przedstawieniu bożonarodzeniowym 
i wykonywały podczas warsztatów eko-
choinki.

Anna Ławniczak

W Małych Talentach

n
Gwiazdor ze swoimi pomocnikami w przedszkolu „Małe Talenty”

ki montaż słowno-muzyczny w oprawie 
świątecznej urozmaicił wspólnie spędzony 
przez dzieci i rodziców czas. Dekoracjami 
sali w Straży Pożarnej zajęły się panie, bo 
właśnie to miejsce wybraliśmy. Zabawy 
z Mikołajem dostarczyły wszystkim dużo 
radości, tak jak i wycieczka na warszta-
ty świąteczne do Ogrodu Botanicznego. 
Nasi milusińscy poznali tradycje i zwy-
czaje związane ze świętami oraz wyko-
nali renifery z szyszek, gałązek świerku 
i plasteliny.

 n W ostatnim tygodniu pracowni-
cy zasiedli do wieczerzy wigilijnej. 
Każda z pań przygotowała wybraną 
przez siebie potrawę postną, która 
dobrze smakowała i pięknie wyglą-
dała na białym obrusie. W tle słucha-
liśmy kolęd w wykonaniu Mazowsza. 
Podzieliliśmy się opłatkiem i złoży-
liśmy sobie życzenia. Kolędowanie 
przy muzyce na żywo sprawiło, że 
poczuliśmy magię Świąt. 

Małgorzata Perlińska-Baraniak
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W ramach ogólnopolskiej akcji „Mały 
Ratownik”, 5 stycznia, w Szkole Podsta-
wowej nr 1, już po raz czwarty zorgani-
zowano bardzo pożyteczne warsztaty. 
Uczestniczyli w nich uczniowie klas 0-3, 
a akcję wsparli fachową pomocą luboń-
scy strażacy, policjanci oraz uczniowie 
z Zespołu Szkół Handlowych w Pozna-
niu. Strażacy uczyli udzielania pierwszej 
pomocy osobom poszkodowanym w sy-
tuacjach zagrożenia życia. Dzieci zdają 
sobie już sprawę, że szybka i prawidłowo 
udzielona pomoc może komuś uratować 
życie. Dzięki tym zajęciom utrwaliły 
w pamięci numery alarmowe i przypo-
mniały sobie, jak należy wzywać pomoc. 
Wiedzą też, jak wykonać podstawowe 

zabiegi resuscytacyjne (zespół czynności 
obejmujący bezprzyrządowe utrzymy-
wanie drożności dróg oddechowych oraz 
podtrzymywanie oddychania i krążenia), 
jak sprawdzić, czy o�ara wypadku jest 
przytomna i  rozpoznać, czy oddycha. 
Potra�ą również wykonać masaż serca 
i sztuczne oddychanie. Uczyli się także 
układać osobę poszkodowaną w pozycji 
bezpiecznej.
Na tę akcję lubońscy policjanci przygo-
towali miasteczko ruchu drogowego. 
Dzieci podczas zabawy piankowymi 
samochodami zgłębiały wiedzę na temat 
zasad ruchu drogowego i bezpiecznego 
poruszania się po drogach. Bawiąc się, 
wykonywały polecenia policjantów w ob-

Mali ratownicy
W życiu każdy z nas spotyka się, z różnymi nieszczęśliwymi wypadkami. 
Bardzo ważne jest byśmy umieli właściwie zachować się w sytuacjach 
będących nakazami chwili. W dużej mierze to właśnie od nas może 
zależeć zdrowie i życie innych ludzi

n
Dzieci z uwagą obserwowały czynności wykonywane przez profesjonalistę – ra-
townika medycznego   fot. OSP Luboń

W piątek, 22 grudnia, w Szkole Podsta-
wowej nr 3 odbyły się uroczyste jasełka 
oraz spotkanie opłatkowe, będące na-
miastką świąt Bożego Narodzenia. Bo-
żonarodzeniowe przedstawienie w Trój-
ce przygotowały klasy: I a, III a i  III c 
pod opieką pań Katarzyny Janc-Wizy, 
Katarzyny Rajewicz i Magdaleny Śnie-
gockiej oraz szerokie grono rodziców. 
Podczas przedstawienia uczniowie za-
prezentowali utwory wykonane na �a-
żoletach, zimowy taniec z szarfami oraz 
piosenki wpisujące się doskonale w świą-
teczny klimat. W  ten sposób przypo-
mniano, co tak naprawdę jest ważne 

podczas Bożego Narodzenia – miano-
wicie odpowiedni nastrój, przede wszyst-
kim rodzina i czas spędzony razem, a nie 
prezenty, choć bardzo miło je dawać 
i otrzymywać. Pozwoliło to na wprowa-
dzenie wszystkich uczestników w świą-
teczny nastrój. Po zakończeniu jasełek 
społeczność Trójki zebrała się przy świą-
tecznym stole z potrawami przygotowa-
nymi przez uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. Po wspólnej modlitwie z księdzem 
Krzysztofem Twardowskim wszyscy 
przełamali się opłatkiem i złożyli sobie 
świąteczno-noworoczne życzenia.

PAW

Jasełka w Trójce
Nasze małe Betlejem…

n
Uczniowie z dużym zaangażowaniem występowali w świetnie przygotowanym, 
świątecznym przedstawieniu jasełkowym   fot. Paweł Wolniewicz

Jasełka, jak co roku, mogły zobaczyć 
wszystkie dzieci z Pogodnego Przedszko-
la oraz zaproszeni goście. Podczas wy-
stępu Wietrzyków zaczął padać za oknem 
śnieg, co pięknie współgrało ze sceno-
gra�ą i muzyką spektaklu. Dzieci recy-
towały trudne i  długie fragmenty po-
etyckiej fabuły, śpiewały kolędy i  skła-

dały życzenia świąteczne. Po jasełkach 
dzieci odwiedził gwiazdor i wręczył im 
prezenty – kolorowe domki pełne nie-
spodzianek.
Dzień później mogliśmy zobaczyć przed-
stawienie Słoneczek pt. „Choinka dla 
aniołków”. Podczas inscenizacji usłysze-
liśmy fragmenty muzyki Edvarda Grie-

Z Przedszkola nr 1

n
Świąteczna wycieczka do Szreniawy

n
Słoneczka po przedstawieniu „Choinka dla aniołków” wraz z Gwiazdeczkami

liczu symulowanych kolizji drogowych. 
Młodzi lubonianie utrwalili sobie zasa-
dy przechodzenia przez jezdnię, znajo-

mość znaków drogowych i bezpieczne 
poruszanie się po drogach.

PAW

ga oraz utwór grupy „Eurythmics” – 
„�ere must be an angel”. Słowa, muzyka 
i ruch, powiązane ze sobą i wykorzysta-
ne przez dzieci podczas przedstawienia, 
stworzyły wyjątkową atmosferę i pozwo-
liły odczuć wszystkim bliskość świąt 
Bożego Narodzenia.
Inscenizacja pod tytułem „Wędrówka do 
Betlejem” w  wykonaniu Kropelek była 
prezentem świątecznym dla rodziców. 
Do Betlejem, w dzień Narodzin Jezusa, 

wędrowali: pastuszek (Staś Nowak), nie-
grzeczny aniołek (Pola Orzechowska), 
staruszek (Wojtek Pioterek), rozbójnik 
(Piotr Durka) i  smutna dziewczynka 
(Maja Trząsalska) – taka była treść tego 
ciekawego przedstawienia.
W grudniu dzieci wiele podróżowały: 
zwiedziły Szreniawę, Rosnówko i  Ko-
ścian, uczestniczyły w konkursach świą-
tecznych i spotkaniach mikołajkowych.

Iwona Kmiecik
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projektu. W dniach 28 listopada-6 grud-
nia, razem z przedstawicielami pozosta-
łych szkół z Rumunii i Turcji, realizowa-
liśmy przygotowany przez Francuzów 
program wizyty. Pierwszego dnia zosta-
liśmy uroczyście powitani w merostwie, 
gdzie przedstawiciele lokalnych władz 
czekali na nas z muzyką, śpiewem i słod-
kim poczęstunkiem. W kolejnych dniach 
w programie wizyty znalazły się rozma-
ite zajęcia o charakterze integracyjnym, 
prezentacje przygotowane przez mło-
dzież, a także – ponieważ projekt dotyczy 
różnych dziedzin sztuki - warsztaty w bi-
bliotece departamentalnej w Saint-Denis, 
wizyta w  muzeum instrumentów mu-
zycznych, zwiedzanie muzeum sztuki-
,spektakl tańca, spotkanie i  warsztaty 
z  lokalną artystką Griotte. W miejsco-
wości Hell-Bourg zwiedziliśmy typowy 
dom kreolski i  jego ogród. Poznaliśmy 
historię tego odległego zakątka świata, 
obyczaje i tradycje mieszkańców, których 
przodkowie tra�li na wyspę jako niewol-
nicy lub najemni pracownicy, czy też 
należeli do grupy kolonizatorów, właści-
cieli plantacji trzciny cukrowej, przypraw, 
owoców i  kawy. Ślady dawnych epok 
i przewijających się przez Reunion ludów 
odnaleźć można w muzeach, architek-
turze, toponimii miast, na targowych 
placach czy w obecności świątyń rozma-
itych wyznań. Odkrywaliśmy piękno 
natury: egzotyczne drzewa i kwiaty, zwie-
rzęta, błękit nieba i wód oceanu, tropi-
kalne lasy. Niezapomnianą wyprawą była 
wycieczka szlakiem wulkanów, podczas 

której zobaczyliśmy, jak powstawała wy-
spa i  podziwialiśmy krajobraz tak od-
mienny od znanych nam pejzaży. Dzię-
ki zakwaterowaniu w domach naszych 
partnerów mieliśmy okazję do podglą-
dania życia codziennego, doskonalenia 
znajomości języków obcych, zacieśniania 
więzów przyjaźni. Wyjazd był możliwy 
dzięki wsparciu �nansowemu otrzyma-
nemu na realizację projektu w programie 
Erasmus+ Edukacja Szkolna.
Strona projektu:http://artlocalerasmus.
blogspot.in

Magdalena Madajczyk-Głowacka

OŚWIATA / TURYSTYKA

Kolejne spotkanie partnerów w ramach 
realizowanego przez Szkołę Podstawową 
nr 5 (dawniej Gimnazjum nr 2) projek-
tu Erasmus+ „Découvrir et faire déco-
uvrir son pays ou sa région par l’art local 
et ses artistes” odbyło się w Saint-Pierre 
na wyspie Reunion, położonej na Oce-
anie Indyjskim, jednym z  zamorskich 

departamentów Francji, skąd pochodzą 
nasi partnerzy. W  tę odległą podróż 
wyruszyło pięcioro uczniów z klas gim-
nazjalnych: Jagoda Fons, Mikołaj Janusz-
czak, Dawid Konieczny, Zuzanna Ma-
ciejewska i Alicja Radkiewicz oraz na-
uczycielki Paulina Hącia i  Magdalena 
Madajczyk-Głowacka, koordynator 

Z Erasmusem na ocean

n
Lubońska ekipa na wyspie Reunion

n
Trasa przelotu z Lubonian do Saint-Pier-
re na wyspie Reunion na Oceanie Indyj-
skim

Opłatek u „górali”
16 grudnia członkowie Oddziału Po-
znańskiego Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego zebrali się na Wzgórzu św. 
Wojciecha w  Poznaniu na spotkaniu 
opłatkowym, w  którym wzięli udział 
członkowie lubońskiego Oddziału PTTK, 
związani z PTT. Wszyscy zebrani wzięli 
udział we mszy św. odprawionej w ko-
ściele p.w. św. Wojciecha, w intencji m. 
in. zaginionych w  górach i  wszystkich 
zmarłych i żyjących członków Towarzy-
stwa. Następnie na Cmentarzu Zasłużo-

nych Wielkopolan, przy symbolicznym 
pomniku „Za tych co nie wrócili z gór” 
złożono wiązanki kwiatów i  zapalono 
znicze. W  świetlicy, kościoła p.w. św. 
Józefa w podziemiach klasztoru Karme-
litów Bosych łamano się opłatkiem i skła-
dano sobie życzenia świąteczne i nowo-
roczne. Tradycyjnie śpiewano kolędy 
i pastorałki oraz piosenki turystyczne.

Opłatek w Klubie Kolekcjonerów
21 grudnia, w Sali „Piwnica” w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Komornikach, 
odbyło się drugie świąteczne spotkanie 

Z PTTK

członków Klubu Kolekcjonerów Znacz-
ków Turystycznych. Uczestniczyli 
w nim również kolekcjonerzy z Lubo-
nia. Klubowicze pięknie udekorowali 
stół. Zebrało się ok. 25 osób. Swą obec-
nością zaszczycili nas: dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury (GOK) w Ko-
mornikach – Antoni Pawlik oraz głów-
na księgowa GOK – Małgorzata Szew-
czyk. Największą niespodzianką było 
oczywiście przybycie prezesa firmy 
Znaczki Turystyczne w Złotym Stoku 
– Zbigniewa Romankiewicza. Wielki 
to dla nas zaszczyt, że odwiedził Gmi-
nę Komorniki. Po oficjalnym przywi-
taniu przez szefową klubu, Krystynę 
Nowak-Górską, głos zabrał Zbigniew 
Romankiewicz, który podsumował 
dotychczasowe działanie w  zakresie 
propagowania idei znaczków turystycz-
nych oraz plany na przyszłość. Z kolei 
Antoni Pawlik przedstawił znaczenie 

i funkcję, jaką spełnia Klub Kolekcjo-
nerów ZT w działalności GOK w Ko-
mornikach. Po połamaniu  się opłat-
kiem i złożeniu sobie życzeń świątecz-
no-noworocznych nadszedł czas na 
wigilijny barszcz z uszkami. Atmosfe-
ra stała się prawdziwie świąteczna, a na 
stole oprócz pieczywa, owoców i kawy 
pojawiły się skromne upominki z ak-
centem znaczkowym. Jak na okres 
świąteczny przystało, uczestnicy spo-
tkania zostali obdarowani upominka-
mi przez prezesa Znaczków Turystycz-
nych oraz przez dyrektora GOK. Klub 
ma już rok, a klubowicze „żyją” spra-
wami gminy. Chodzi m.in. o  tematy 
związane bezpośrednio z  nowymi 
znaczkami turystycznymi, przedsta-
wiającymi atrakcje Komornik. Klub 
czuje wielkie wsparcie ze strony GOK, 
za co bardzo dziękujemy.   

M. J. Błaszczakowie

n
Uczestnicy spotkania opłatkowego w PTT w zabytkowych podziemiach klasztoru   
fot. Jan Błaszczak

n
Podczas wigilijnego spotkania członków Klubu Kolekcjonerów Znaczków Tury-
stycznych   fot Jan Błaszczak
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Podobno nie można planować nowego 
roku, bez podsumowania zakończonego. 
Zgrupka Luboń intensywnie pracuje nad 
kalendarzem startów i wydarzeń, które 
będzie realizować w nowym i, miejmy 
nadzieję,  jeszcze lepszym 2018 roku. Nie 
byłoby Zgrupki, gdyby nie praca, zaan-
gażowanie i czas poświęcony przez wie-
lu sympatyków kolarstwa. Dlatego z tego 
miejsca należy podziękować wolonta-
riuszom, którzy przy wsparciu Miasta 
Luboń i niezawodnych partnerów, w ra-
mach Lubońskiego Budżetu Obywatel-
skiego, po raz drugi zrealizowali cykl 
rajdów „Luboń na rowerze” dedykowa-
ny dzieciom.
Zorganizowaliśmy 10 rajdów. Każdy 
z  nich rozpoczynał  się przed siedzibą 
jednego z partnerów.

 n - Zaczęliśmy 25 marca od symbolicz-
nego topienia marzanny na powitanie 
wiosny. Spotkaliśmy się w bezpiecznym 
miejscu – na parkingu sklepu „Skrzat”. 
Dzieci pobiegły do pobliskiego sklepu 
„WerBike” poszukać kukły ukrytej wśród 
nowych opon rowerowych. Po zatopieniu 
marzanny w Warcie, część grupy poje-
chała jeszcze na Maltę, gdzie odbywał się 
event organizowany przez policję.

 n 8 kwietnia odwiedziła nas pani sier-
żant Lidia Barteczka. Od lat staramy się 
regularnie zapraszać na nasze wydarze-
nia przedstawicieli policji, żeby zwracać 
uwagę na bezpieczeństwo kolarzy i ro-
werzystów. Tego samego dnia zawodnicy 
Zgrupka Team otwierali sezon wyścigiem 
„Ślężański Mnich” w Sobótce.

 n Na majówkę, jak przed rokiem, udali-
śmy się nad Jezioro Jarosławieckie, a po 
powrocie pod Urząd Miasta uczestniczyli-
śmy dyskretnie (bo w strojach kolarskich) 
w obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja.

 n Rajd 28 maja był jednym z krótszych. 
Liczył zaledwie kilkanaście kilometrów. 
Większość naszych wypraw miało po ponad 
20 km, które z uśmiechem i niesłabnącym 
entuzjazmem pokonały nawet najmłodsze 
dzieci. Tego dnia duże zainteresowanie 
dorosłych wzbudził pokaz akrobacji ro-
werowych w wykonaniu Tytusa Kulińskie-
go. Nawet kilku odważyło się spróbować 
powtórzyć jego wyczyny w skateparku na 
ul. Rzecznej. Niestety, nikt z nas nie po-
tra�ł ani tak podskoczyć, ani obracać się 
w powietrzu, jak nasz gość.

 n Rowerowo uczciliśmy Dzień Dziecka. 
Spotkaliśmy się 4 czerwca przed basenem 
„Na Fali”. Dzieci były przywitane pięk-
nymi dekoracjami i balonami. Stamtąd 
pomknęliśmy na Mosińskie Drezyny.

 n Częstym celem naszych wypraw są 
tereny Nadwarciańskiego Szlaku Ro-
werowego oraz Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. 24 czerwca odwiedziliśmy 
Muzeum WPN, do którego wstęp, dzięki 
staraniom naszych wolontariuszy, został 
zapewniony bezpłatnie.

 n Jedyny wakacyjny rajd odbył  się 15 
lipca. Zabraliśmy naszych gości do la-
sku na Dębinie.

 n Dzięki zaangażowaniu Oli Świderskiej 
z naszego stowarzyszenia, udało się nam 
odwiedzić niespotykane i niezwykle cie-
kawe miejsce, jakim jest Wieża Kontroli 

Luboń na rowerze

Już po raz czwarty wyruszyliśmy na jarmark 
bożonarodzeniowy, w tym roku zaraz po otwar-
ciu – 2 grudnia. Tym razem trochę nietypowo, 
bo po drodze zwiedziliśmy „Małą Moskwę”, 
czyli Legnicę. Przeszliśmy się po starym mie-
ście, a potem przejechaliśmy przez dzielnicę 
Kwadrat, gdzie do lat 90. ubiegłego wieku 
stacjonowały wojska radzieckie. Naszym celem 
było jednak przepiękne miasto Görliz, tuż za 
Nysą Łużycką. Niektórzy twierdzą, że to naj-

piękniejsze miasto w Niemczech, wielu uczest-
ników naszej wycieczki już zapowiedziało 
powrót do tego pięknego miejsca. Po zwiedze-
niu miasta, spędzaliśmy czas na wybieraniu 
ozdób świątecznych, popijaniu grzańca i de-
gustacji regionalnych potraw.

SzG

Ze szkołą „German” w Görliz

 Uczestnicy wycieczki ze Szkołą 
„German” do Görliz

n

Lotów. Spod Urzędu Miasta pojechaliśmy 
aż na Ławicę. O tym, z  jakim zacieka-
wieniem dzieci słuchały i obserwowały 
urządzenia zgromadzone na wieży, chyba 
nie trzeba nikogo przekonywać. Niezwy-
kłe spotkanie!

 n We wrześniu dorosła część Zgrupki 
pomaga w  zabezpieczeniu trasy biegu 
„Forest Run”. Korzystając z sympatycz-
nej współpracy z  organizatorką biegu, 
Agnieszką Korpal, zabraliśmy nasze dzieci 
na ognisko w Osowej Górze, gdzie usy-
tuowany był start i meta biegu.

 n W tegorocznej edycji cyklu nie mogło 
zabraknąć wydarzenia na pobliskich Szach-
tach. Dlatego na 14 października, czyli 
Święto Edukacji Narodowej popularnie 
nazywane Dniem Nauczyciela, zaplano-
waliśmy językową grę terenową ze szkołą 
językową „German”. Wszystkie drużyny 
pokonały na rowerach całą trasę i wy-
konały komplet zadań językowych. Na 
zakończenie rajdu posililiśmy się ciepłą 
i pyszną zupką.

 n Na zakończenie cyklu spotkaliśmy się 
w szkole językowej „German”, aby wrę-
czyć nagrody dzieciom, które najaktyw-
niej uczestniczyły w rajdach. Tegoroczni 
partnerzy, oprócz zaangażowania w cykl 
rajdów i troski o zdrowie oraz aktywny 
wypoczynek, w bardzo miły sposób nagro-
dzili najlepszych. Dzieci otrzymały bony 
na zakupy, trąbki (dzwonki) i oświetle-
nie od sklepu „WerBike”, bony na zakupy 
w sklepie „Skrzat”, piękne mikołajkowe 
magnesiki na lodówkę i bony na zajęcia 
od Szkoły Językowej „German”. Wśród 
prezentów znalazły się też zdrowe bato-

ny sportowe „Willow” ze Zgrupka Team, 
produkowane w rodzinnej �rmie naszego 
przyjaciela. Do drobnych gadgetów kilka 
drobiazgów dodało „Marago Fit”, znane 
i lubiane już nie tylko w Luboniu. Wszyst-
kie dzieci, nie tylko te najaktywniejsze, 
ale również te, które pojawiły się na po-
jedynczych rajdach, otrzymały od nas 
pamiątkowe koszulki, dzięki prywatnym 
datkom i basenowi „Na Fali”. Serdeczne 
wyrazy podziękowania należą się również 
Urzędowi Miasta, bez którego wsparcia 
nie zrealizowalibyśmy cyklu w takiej skali.
Jesteśmy pewni, że powtórzymy ten cykl 
w nowym roku. W naszym forum poja-
wi się niebawem ankieta, w której będzie 
można dodać lub zagłosować na pomysł 
na tegoroczny rajd lub partnera cyklu. 
Będziemy również realizować liczne 
wydarzenia sportowe i rekreacyjne zwią-
zane ze stuleciem odzyskania niepodle-
głości. Już teraz zapraszamy Was do 
śledzenia naszych wydarzeń na portalu 
Facebook i na naszej stronie interneto-
wej: www.zgrupka.pl. Trzymajcie kciuki 
za nasz Team, który w 2017 roku zano-
tował liczne podia w  amatorskich wy-
ścigach kolarskich. Nasza sekcja kolarska 
zajęła trzecie miejsce w cyklu „Via Dol-
ny Śląsk”, w którym konkurowała między 
innymi z „Huzar Academy” i GVT BMC. 
Musimy przy tej okazji pochwalić  się 
wynikami z Mistrzostw Polski w triath-
lonie w Malborku, gdzie nasze sztafety 
opanowały podium na dystansie Iron 
Man i ½ Iron Man.

Grzegorz Rychel
Zgrupka Lubońn

 Lubońska Zgrupka nad Jeziorem Jarosławieckim

n
Start Zgrupki sprzed Szkoły Językowej „German” przy ul. Dworcowej
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Wysokie miejsce Julki
W �nale turnieju „Mini Olympic Games” 
(Mistrzostwa Polski do lat 12) rozgry-
wanych w Warszawie najwyżej z 2-oso-
bowej reprezentacji LKTS uplasowała się 
Julia Gładysz (2005), która w kategorii 
młodzików zajęła 9. miejsce. W imprezie 
startowało 36 dziewcząt i 45 chłopców. 
Damian Pyśk (2006) uplasował  się 
w przedziale lokat 17-24.

IV liga
15 grudnia lubońska drużyna tenisistów 
stołowych rozegrała na wyjeździe mecz 
4-ligowy z  MKTS Opalenica. Nasi za-
wodnicy zremisowali 9:9. Punkty zdo-
byli: Marcin Pawlak – 3,5; Michał Deig-
sler – 2; Tomasz Magnucki – 2,5; Grze-
gorz Nowak – 1. Opalenica i Luboń to 
aktualnie najlepsze zespoły w  grupie 
zachodniej. W  trwającej rundzie nie 
przegrały żadnego meczu, a punkt stra-
ciły tylko w bezpośrednim pojedynku. 
W grupie wschodniej punktu nie stra-

ciła również drużyna Almar Głębokie. 
Ostatni mecz LKTS rozegra w Luboniu 
13 stycznia, podejmując MKS TS Warta 
Oborniki.

Grand Prix seniorów
W Wałbrzychu, w obiektach Hali Wido-
wiskowo-Sportowej „Aqua Zdrój” roze-
grano 15-17 grudnia II Grand Prix Pol-
ski Seniorek i Seniorów w Tenisie Stoło-
wym. Wystartowało ponad 200 uczest-
ników. Dobrze zaprezentował się senior 
LKTS Luvena Luboń – Maciej Wiśniew-
ski (1996), który wygrał z zawodnikiem 
1-ligowej Victorii Płock – Janem Olkiem. 
Z kolejnymi przeciwnikami stoczył za-
cięte i emocjonujące pojedynki, zajmu-
jąc miejsce w grupie 41-48. Zwycięstwa 
nie odniosła debiutująca w  imprezie 
ogólnopolskiej seniorek Anita Chudy 
(2000), ale stoczyła bardzo dobre mecze 
z zawodniczkami ekstraklasowymi oraz 
1-ligowymi. Ostatecznie uplasowała się 
w grupie 57-64.

Z LKTS-u
Kronika Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego Luvena Luboń (LKTS)

5. miejsce żaka
 n W niedzielę, 17 grud-

nia, w Poznaniu rozegrano 
zawody dla najmłodszych 
zawodniczek i zawodników 
Wielkopolski w tenisie stoło-
wym – 2. Grand Prix Wiel-
kopolski Żaków i Skrzatów. 
W turnieju wzięło udział 
60 zawodników, w tym re-
prezentanci LKTS-u. Piąte 
miejsce po raz kolejny zajął 
żak Kacper Zrol. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się 
skrzaci: Adam Jakubowicz 
i Bartosz Sułek, prezentując 
dobrą grę i zajmując ostatecz-
nie dobre, 13. miejsca. Nasi 
reprezentanci potwierdzili 
wysoką formę oraz coraz większe umie-
jętności. Ich gra bardzo cieszy, zwłaszcza 
że rywalizowali z bardziej doświadczo-
nymi zawodnikami.

Bartek zwycięzca
7 stycznia 2018 r. w Poznaniu rozegrano 
zawody dla najmłodszych zawodników 
Wielkopolski w tenisie stołowym. Star-
towało 13 zawodników. LKTS Luvena 
Luboń reprezentowali najmłodsi wycho-

wankowie klubu, obecnie trenujący pod 
okiem trenera Adama Adamczyka – 
Bartek Sułek i Adam Jakubowicz, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr  1. Bartek 
wygrał zawody prezentując bardzo dobrą 
grę. Adam trenujący krócej, tym razem 
zakończył turniej na 4. pozycji. Bartek 
wygrał pierwsze Grand Prix, a Adam był 
na drugim Grand Prix brązowym me-
dalistą.

Sukcesy juniorów
7 stycznia w  Poznaniu rozegrano 
III  Grand Prix Wielkopolski Juniorek 
i  Juniorów z udziałem 73 uczestników 
(28 juniorki i 45 juniorów). Zawody były 
przepustką do III  Grand Prix Polski, 
które od 23 do 25 lutego odbędzie  się 
w Łomży. Po dwóch najlepszych z kate-
gorii dziewcząt i chłopców kwali�kowa-
ło  się dalej. LKTS reprezentowało 14 
zawodników. Wśród juniorek pierwsze 
trzy miejsca zajęły zawodniczki z Lubo-
nia. Awans na zawody ogólnopolskie 
wywalczyły Maja Zielińska i Anita Chu-
dy, 3. miejsce – Zuzanna Sułek (kadetka), 
a  na 5.  pozycji została sklasy�kowana 
Weronika Dombka (kadetka). Kinga 
Rogalka była 7., Wiktoria Frelich – 17-
18, Ola Wasinkiewicz – 17-18, a  Julka 
Gładysz – 21÷22. Chłopcy zajęli dalsze 
miejsca: Damian Pyśk – 11-12, Filip 
Borowiak – 33-36, Kacper Zrol – 37-40, 
a Mikołaj Zrol – 41-44.

Piotr Ciszak

n
Julia Gładysz na Mistrzostwach Polski 
do lat 12

n
Wśród zwycięzców w kategorii skrzatów Wielkopolski 
– na 1. miejscu Bartosz Sułek (z lewej), na 4. Adam 
Jakubowicz z LKTS-u

n
Juniorki z LKTS-u na Mistrzostwach Województwa, od lewej: Maja Zielińska, Anita 
Chudy i Zuzanna Sułek (kadetka)

W niedzielę, 10 grudnia, w hali Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji, 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
tradycyjnie zorganizował halowy turniej 
piłki nożnej Mikołajki 2017 dla dwóch 
roczników: młodzików i  orlików. Była 
to już 20.  edycja turnieju i  zarazem 
IV  Memoriał Ksawerego, zawodnika 
Jedynki.

Młodziki
Młodziki grały o Puchar Prezesa „Jedyn-
ki” – Zbigniewa Jankowskiego, a orliki 
o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 – Grzegorza Anioły. Puchary otrzy-
mały również zespoły za zajęcie 2. 
i 3. miejsca. W grupie młodzików zagra-
ło 10 zespołów w dwóch grupach, w gru-
pie  A: UKS Jedynka  A Luboń, TMS 
Stella Luboń, Szkoła Futbolu Luboń, 
UKS Śrem i  Błękitni Wronki. W  gru-

pie B: PKS Racot, Grom Plewiska, Avia 
Kamionki, UKS Dwójka Luboń i UKS 
Jedynka  B Luboń. Na boisku przez 12 
minut na bramki o wymiarach 5 x 2 m 
grało 4.  zawodników plus bramkarz. 
W grupie A najlepszy okazał się zespół 
z Wronek, który wygrał wszystkie spo-
tkania. Drugie miejsce przypadło zespo-
łowi UKS Śrem, który wygrał trzy mecze. 
Trzecie miejsce zajęła UKS „Jedynka”, 
czwarte – SF Luboń, a  na piątym, bez 
zwycięstwa, znalazła  się TMS Stella. 
W grupie B zwycięzcą został zespół Je-
dynki, wygrywając 3 mecze i remisując 
z Plewiskami 3:3. Drugie miejsce zajęły 
Plewiska (2 zwycięstwa i 2 remisy), trze-
cie – zespół PKS Racot, czwarte Avia 
Kamionki, a piąte UKS Dwójka Luboń. 
Wyniki meczów �nałowych przedsta-
wiają się następująco: miejsce 9/10 TMS 
Stella – UKS Dwójka 4:3, miejsce 7/8 

Mikołajki 2017 Avia Kamionki – SF Luboń 3:2, miejsce 
5/6 (po dogrywce holenderskiej) UKS 
Jedynka A – PKS Racot 2:1, miejsce 3/4 
Grom Plewiska – UKS Śrem 2:1,miejsce 
1/2 (po bardzo wyrównanym meczu) – 
UKS Jedynka B – Błękitni Wronki 1:2. 
Pamiątkowe statuetki otrzymali najlep-
si: bramkarz, strzelec i zawodnik. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju został 
Jeremi Osuch z UKS „Jedynka” B, strzel-
cem – Jan Dolata z Plewisk, a bramka-
rzem – Tomasz Gorący z Wronek. Tur-
niej obsługiwali sędziowie z Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej. Wszyscy 
zawodnicy i trenerzy otrzymali pamiąt-
kowe medale oraz upominki. Nagrody 
niespodzianki (gadżety, sprzęt sportowy) 
ufundowało Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu, Urząd Miasta w Luboniu i UKS 
„Jedynka” Luboń. Wszyscy uczestnicy 
turnieju oraz chłopcy o imieniu Mikołaj 
oraz najmłodszy zawodnik otrzymali 
nagrody rzeczowe. Puchary, medale i na-
grody wręczali: zastępca Burmistrza 

Miasta w Luboniu – Mateusz Mikołaj-
czak, przedstawicielka Starostwa Powia-
towego w  Poznaniu – Kinga Cenkier, 
prezes UKS „Jedynka” – Zbigniew Jan-
kowski, opiekun Jedynki – Lech Bartko-
wiak i sponsor UKS „Jedynka” – Piotr 
Wilczyński. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom zawodów obiad oraz napo-
je, a opiekunom i rodzicom zawodników 
słodki poczęstunek.

Orliki
Tego samego dnia, o godz. 14.30, turniej 
rozpoczęły orliki. Zagrało 5 zespołów: 
Wielkopolska Komorniki, TMS Stella 
Luboń, UKS Dwójka Luboń, Szkoła 
Futbolu Luboń oraz UKS Jedynka Luboń. 
Nie dojechał zespół z Mosiny. Drużyny 
grały systemem ligowym przez 12 minut 
w składzie 5 zawodników oraz 
bramkarz. Najlepszą została 
Szkoła Futbolu Luboń, która 
wygrała wszystkie mecze. 
Drugie miejsce zajął zespół 
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z  Komornik, który przegrał 
tylko z SF Luboń 0:3, trzecie 
– UKS Dwójka, czwarte – 
UKS Jedynka Luboń i  piąte 
– TMS Stella Luboń. Mecze 

sędziował T. Bajer, były sędzia Wielko-
polskiego Związku Piłki Nożnej. Pucha-
ry, statuetki, medale i nagrody wręczali: 
za 1. miejsce – Puchar Dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 1 – Grzegorz Anioła, 
za 2. – Puchar Prezesa Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Jedynka – Zbigniew 
Jankowski, 3. – Puchar Sponsora – Piotr 
Wilczyński. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale i  upominki. 
Statuetki wręczono najlepszym: zawod-
nikowi (Jakub Jankowski, UKS Dwójka 
Luboń), strzelcowi (Paweł Owczarczak, 
SF Luboń) i bramkarzowi (Dawid Szra-
ma, UKS Jedynka Luboń). Upominki 
otrzymali zawodnicy o imieniu Mikołaj 
oraz najmłodsi piłkarze: Paweł Owczar-
czak z  SF Luboń oraz Dawid Szarek 
z  Komornik. Symbolicznego Mikołaja 
z czekolady otrzymali wszyscy uczestni-
cy turnieju. Młodzi piłkarze oraz ich 
trenerzy byli zaproszeni na poczęstunek, 
a ze słodkich wypieków przy kawie lub 
herbacie mogli skorzystać opiekunowie 
i rodzice piłkarzy. Komunikaty podczas 
zawodów przekazywali byli zawodnicy 
UKS Jedynka – Mikołaj Twardosz i Pa-
tryk Łukaszewski. Nad organizacją tur-
nieju czuwali wolontariusze oraz sym-
patycy Jedynki. Zespoły Jedynki poma-
gali prowadzić: Norbert Deska, Jarosław 
Jeziorny, Hieronim Twardosz i  Piotr 
Wilczyński. Na zdjęciach turniej uwiecz-

nił Michał Osuch. Organizację turnieju 
wsparli: Starostwo Powiatowe w Pozna-
niu, Urząd Miasta w Luboniu oraz UKS 
„Jedynka” Luboń.

Żaki
W sobotę, 16 grudnia, w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 1 gra-
ły zespoły żaków. Udział wzięło 6 dru-

żyn: UKS Jedynka, UKS Dwójka Luboń 
(2 zespoły), Wielkopolska Komorniki, 
Szkółka Kadet Kicin oraz, poza kon-
kursem, drugi zespół orlików Jedynki. 
Zespoły grały każdy z każdym. Mecz 
trwał 12 minut, a  na boisku mogło 
biegać 4 zawodników i bramkarz. Tur-

niej wygrał zespół z  Jedynki, który 
zwyciężył w  trzech meczach i  w  jed-
nym zremisował. Drugie miejsce zajął 
Kadet, trzecie – UKS Dwójka II, czwar-
te – UKS Dwójka I, a piąte – Komor-
niki. Drużyna chłopców UKS Jedynka, 
która grała poza konkursem, zwycię-
żyła w  3.  miecze oraz 2 przegrała. 
W tym zespole byli piłkarze, którzy nie 
grali w innych turniejach. Na zakoń-
czenie odbył się konkurs rzutów kar-
nych. Najskuteczniejszym ich wyko-

nawcą był Bartosz Makowski z  UKS 
„Dwójka” Luboń. Duży sukces odnio-
sła Iga Żyła z UKS „Jedynka” Luboń, 
jedyna dziewczynka grająca w turnie-
ju, zajmując drugie miejsce. Najlep-
szym zawodnikiem został Kacper Figiel 
z  Kadeta. Najwięcej bramek strzelił 

Jakub Jankowski z UKS Dwójka. Naj-
lepiej bronili bramkarze: Kacper Mro-
czyński z Kadeta i Jakub Sobek z UKS 
Dwójka. Za 1. miejsce puchar wręczył 
fundator, opiekun Jedynki – Lech Bart-
kowiak. Sponsor – Piotr Wilczyński 
– przekazał puchar za 2. miejsce. Od 
prezesa „Jedynki” – Zbigniewa Jan-
kowskiego – puchar otrzymała druży-
na, która zajęła 3.  miejsce. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe me-
dale i upominki. Statuetki dostali: naj-
lepszy zawodnik, strzelec i bramkarz. 
Upominki otrzymali także chłopcy 
o imieniu Mikołaj i najmłodsi zawod-
nicy turnieju oraz jedyna dziewczynka 
– Iga Żyła. Piłkarze zostali poczęsto-
wani drożdżówkami, a  opiekunowie 
mogli skorzystać ze słodkiego poczę-
stunku przy kawie lub herbacie. 
Wszystkie wyniki przy stoliku sędziow-
skim notował Kacper Wilczyński. Pre-
zes Zbigniew Jankowski przekazał 
obecnym życzenia świąteczne i nowo-
roczne oraz wyrazy podziękowania 
działaczom Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” za zorganizo-
wanie turnieju 

Lech Bartkowiak

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
wydał kalendarz i folder klubowy na rok 
2018. Wykonawcą i sponsorem była �r-
ma Państwa Hanny i  Pawła Wieland. 
Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Po 
ostatnich zajęciach w grudniu przedsta-
wiciele Jedynki wręczyli te wydawnictwa 
oraz tradycyjne gwiazdorki z życzeniami 
świątecznymi i noworocznymi wszystkim 
zawodnikom oraz działaczom Klubu.

Zbigniew Jankowski

n
Na zdjęciu UKS „Jedynka” Luboń z Zastępcą Burmistrza – Mateuszem Mikołajcza-
kiem (2. z prawej)   fot. Michał Osuch

W samo południe 1 stycznia na boisku 
przy ul. Szkolnej rozegrano towarzyski 
mecz noworoczny 17. edycji pomiędzy 
seniorami Stelli i  starszymi kolegami 
z  tego samego klubu – oldbojami. 
Dzięki ponownemu zaangażowaniu 
Arkadiusza Nowickiego, Marcina Mro-
czyńskiego i Macieja Łukaszewskiego, 
którzy podjęli się zorganizowania me-
czu, podtrzymano wieloletnią tradycję 
noworoczną.

To przyjacielskie spotkanie 
rozpoczął przy pięknej aurze 
znany wszystkim w Luboniu 
arbiter, Mikołaj Kłodziński. 
Mecz dostarczył licznie zgro-
madzonym kibicom wiele 
emocji i wspaniałych sytuacji 
podbramkowych. Dopisała 
również skuteczność zawod-
ników, o czym świadczy licz-
ba strzelonych goli – 12. Co 
jednak najważniejsze, bramka 
zdobyta w  3.  minucie przez 
Jakuba Łukaszewskiego, za-
wodnika seniorów Stelli, oka-
zała  się pierwszą w  Polsce. 
Ostatecznie mecz zakoń-
czył  się zwycięstwem seniorów 8:4. 
Bramki dla nich zdobywali: Marcin 
Ogrodowczyk (2), Paweł Biliński (2), 
Oskar Tysowski (2), Jakub Łukaszewski 
(1), Szymon Dorna (1). Wśród oldbojów 
popisali się: Łukasz Krzyżostaniak, Ro-
bert Twardowski, Piotr Murcha i Marcin 
Mroczyński.
Zespoły wystąpiły w następujących skła-
dach:

 n seniorzy Stelli Luboń: Maciej Łukaszew-
ski, Robert Rochowiak, Daniel Smulkow-
ski, Tomasz Polak, Jakub Kaźmierczak, 
Marcin Ogrodowczyk, Adrian Szynka, 
Kuba Łukaszewski, Szymon Dorna, Ar-
kadiusz Nowicki, Patryk Łukaszewski, 

Noworoczna atrakcja

Dawid Jurga, Adam Mikołajczak, Paweł 
Biliński, Adrian Wojtysiak, Sebastian Le-
onarczyk, Daniel Baran, Kamil Daniele-
wicz, Damian Konieczny, Oskar Tysowski 
i Mohamed Amine Tayachi.

 n oldboje: Robert Twardowski, Robert 
Lisiecki, Robert Szynka, Sławomir Kle-
iber, Paweł Soroko, Łukasz Krzyżostaniak, 
Łukasz Różański, Mateusz Michalski, Ra-
dosław Herman, Tomasz Rybak, Piotr 
Michalak, Marek Wiórek, Piotr Murcha, 
Marek Korytowski, Marcin Mroczyński, 
Marek Filipiak, Marek Ciesielski, Mate-
usz Filipiak.
Po meczu zwycięskiemu zespołowi wrę-
czono puchar Prezesa Klubu. Z kroni-

karskiego obowiązku odnotujmy, że po 
spotkaniu, wieloletni luboński spiker – 
Andrzej Sznajder (pseudonim Perełka) 
– przeprowadził wspólnie z organizato-
rem – Arkadiuszem Nowickim – licyta-
cję koszulki Macieja Makuszewskiego 
ufundowanej przez sponsora klubu Lech 
Poznań.

Władysław Szczepaniak

n
Pamiątkowe zdjęcie drużyn grających w meczu noworocznym    fot. Władysław Szczepaniak

n
Arkadiusz Nowicki licytuje koszulkę 
Lecha Poznań. Przy mikrofonie trady-
cyjnie w roli spikera – Andrzej Sznajder   
fot. Władysław Szczepaniak

Organizator Arkadiusz Nowicki dziękuje 
wszystkim sponsorom, a w szczególno-
ści Maciejowi Horowskiemu z  �rmy 
„Obiady u Maćka” z ul. Armii Poznań 
w Luboniu, za ufundowanie ciepłego 
posiłku dla gości i zawodników.
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Rocznik 2007
Bardzo ciekawy i wyrównany był kolej-
ny turniej z cyklu Luboń Cup rozegrany 
11 grudnia 2017 r. W gronie trenerów 
mieliśmy okazję gościć dwóch byłych 
piłkarzy Lecha Poznań oraz Amiki 
Wronki – Marcina Kikuta (GKS Tarno-
via) oraz Krzysztofa Piskułę (Luboński 
Klub Sportowy). Obaj panowie mają 
sumie na koncie ponad 400 meczów 
w Ekstraklasie oraz występy w reprezen-
tacji Polski. Podopiecznych tych szkole-
niowców czeka wiele pracy, aby marzyć 
o  takich sportowych osiągnięciach. 
Wszystkie zespoły bardzo ambitnie 
i  z  wielkim zaangażowaniem walczyły 
o  jak najlepsze lokaty. W sumie padło 
110 bramek. Wśród 12.  zespołów naj-
lepszy okazał się Progres Gorzów, który 
w meczu �nałowym pokonał UKS Śrem. 
W spotkaniu o 3. miejsce Red Box Suchy 
Las zremisował w regulaminowym cza-
sie gry z Mieszkiem Gniezno 2:2. W kar-
nych zawodnicy trenera Jacka Kubiaka 
(Suchy Las) okazali się lepsi od zawod-
ników Adama Heliasza i zajęli 3. miejsce. 
Lubońskie drużyny: Stella, LKS I i LKS II 
zajęły odpowiednio 9., 10. I 11. miejsca. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju uzna-

no Wiktora Szczecińskiego z Progresu, 
najlepszym strzelcem został Krzysztof 
Tefelski (Red Box Suchy Las), a  tytuł 
najlepszego bramkarza przypadł Oliwie-
rowi Rosiakowi z Mieszka Gniezno. Do 
zespołu Gwiazd Luboń Cup zostali no-
minowani bramkarz Michał Fornalik 
(Warta Poznań), Mateusz Wdzięczny 
(Progres), Ksawery Majsner (UKS Śrem), 
Kuba Sitarz (UKS Śrem) i Marcel Seku-
ła (Mieszko Gniezno).
Organizatorzy dziękują za postawę za-
wodnikom LKS-u, którzy na naszą proś-
bę zagrali dwoma zespołami. W ostatniej 
chwili z  udziału zrezygnował zespół 
Chrobrego Gniezno (chorzy zawodnicy). 
Dzięki zgłoszeniu dwóch drużyn LKS 
można było rozegrać turniej bez zamie-
szania organizacyjnego.

Rocznik 2006
W kolejnym turnieju, 7 stycznia 2018 r., 
zagrały drużyny: Lipno Stęszew, Astra 
Krotoszyn, Chrobry Gniezno, Lech 13 
Poznań (dwie drużyny), Progres Gorzów, 
UKS Jedynka Luboń, Lechia Kostrzyn, 
UKS Białe Wilki Warszawa, Zjednocze-
ni Przytoczna, TPS Winogrady Poznań, 
Sparta Oborniki.

Luboń Cup cd.

n
Piątka gwiazd wyróżnionych w turnieju Luboń Cup dla rocznika 2007 z Michałem 
Kosińskim – prezesem LOSiR-u (z prawej) i Markiem Giese – LOSiR (z lewej)

Po ostatnich wyborach w Stelli Luboń 
słychać wiele komentarzy, dyskusji na 
temat tego zebrania. W związku z tym 
zadaliśmy prezesowi Dawidowi Paproc-
kiemu kilka pytań.

Jak Pan się czuje po wyborze 19 grud-
nia na drugą kadencję w  Stelli? Jak 
ocenia Pan przebieg walnego zgroma-
dzenia sprawozdawczo-wyborczego?

Czuję się usatysfakcjonowany wynikiem 
wyborów, gdyż praca, którą wykonałem, 
została oceniona poprawnie przez więk-
szość członków. Obdarzono mnie zaufa-
niem, co zaowocowało wyborem mojej 

osoby do zarządu Stowarzyszenia. Wal-
ne zgromadzenie przebiegło zgodnie ze 
statutem i obowiązującymi przepisami.

Podczas walnego zgromadzenia wielu 
członków wyrażało uwagi co do spo-
sobu powiadamiania o tym spotkaniu. 
Proszę podać, jak de�niuje to statut 
Stelli oraz w  jaki sposób odbyło  się 
powiadamianie członków? Podstawo-
wym zarzutem był brak pisemnych 
powiadomień wraz z programem wal-
nego zgromadzenia.

Powiadomienie członków odbyło  się 
drogą elektroniczną, poprzez informację 

Wokół wyborów w Stelli
Wywiad z prezesem Dawidem Paprockim po walnym zgromadzeniu

w prasie i na portalu społecznościowym. 
Według prawa, powinienem poinformo-
wać 14 dni wcześniej i tak też zrobiłem. 
Nie mam obowiązku powiadamiać pi-
semnie członków stowarzyszenia.

Wiele dyskusji wywołał tryb głosowania 
w wyborach do zarządu, a szczególnie 
ilość przedstawionych pełnomocnictw. 
Z  sali płynęły uwagi, że nie wszyscy 
wiedzieli o możliwości takiej formy gło-
sowania. Jak te kwestie reguluje statut? 
Czy w historii walnych zgromadzeń klu-
bu miał miejsce precedens tak dużej 
liczby pełnomocnictw?

Według prawa nie jest zabronione peł-
nomocnictwo. Najwyższe Sądy w Polsce 
dopuszczają możliwość uprawnienia 
innej osoby do reprezentowania naszych 

interesów. W statucie nie jest nic napi-
sane, zakazane, więc wszystko odbyło się 
według prawa. W Stelli jestem od 6 lat, 
więc nie wiem, czy wcześniej w wybo-
rach były stosowane pełnomocnictwa.

Na zdjęciu znajduje się pełnomocnik 
Józefa Kurzoka – Przemysław Plewa. 
Czy będzie on również reprezentował 
J. Kurzoka podczas zebrań zarządu?

Pan Przemysław Plewa wyjątkowo był 
pełnomocnikiem pana Józefa i nie bę-
dzie reprezentował go podczas spotkań 
Zarządu.

rozmawiał: Władysław Szczepaniak

O walnym zgromadzeniu sprawozdaw-
czo-wyborczym w Stelli czytaj na str. 52.

Patronat nad turniejami objęło Sta-
rostwo Powiatu Poznańskiego. Pa-
tronat medialny: e-lubon.pl, „Nasz 
Głos Poznański”. Partnerami cyklu 
turniejów są: Urząd Miasta Lubonia, 

Firma „Orlico Sport” – partner tech-
niczny, Firma „Marago Fit” – diety 
dla sportowców.

Marek Giese
LOSiR

Czas świąt Bożego Narodzenia jest 
szczególny, dlatego też 21 grudnia 
spotkaliśmy  się w  budynku SP  1w 
gronie zawodników z grup młodzie-

żowych wszystkich kategorii wieko-
wych, seniorów, rodziców, kadry oraz 
zarządu klubu na corocznej wigilii. 
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, 

ś w i ąte c z ne j  at mo s fe r z e . 
W  imieniu zarządu i  trene-
rów, życzenia złożył zgroma-
dzonym prezes klubu, Dawid 
Paprocki. Później nastąpiło 
tradycyjne dzielenie się opłat-
kiem i składanie sobie życzeń. 
Na koniec zostało już tylko 
skosztowanie przygotowanych 

Wigilia w Stelli

Najmłodsi zawodnicy pod-
czas dzielenia się opłatkiem 
i składania sobie życzeń

n
W małej sali gimnastycznej SP 1 zorganizowano wigilię klubową Stelli

pyszności. Po uroczystości, małym 
i  dużym piłkarzom wręczono pre-
zenty – sportowe koszulki klubowe.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za 
pomoc i zaangażowanie w przygotowa-
niach klubowej wigilii.

Dawid Paprocki

n



1/2018

52

SPORT / POLICJA – STRAŻ

19 grudnia odbyło się walne zgroma-
dzenie sprawozdawczo-wyborcze 
w  Stelli Luboń. Na przygotowanych 
listach znalazły się 184 osoby upoważ-
nione do głosowania. Jak  się później 
okazało, kilka osób musiało się jeszcze 
dopisać. Na prowadzącego zebrania 
wybrano Jacka Kujawę który odczytał 
regulamin walnego zebrania. Wśród 
członków wyczuwało się dużą nerwo-
wość. Dało się zauważyć, że sala po-
dzieliła się na dwa obozy – zwolenni-
ków i przeciwników dotychczasowego 
prezesa, Dawida Paprockiego. Po od-
czytaniu przez niego sprawozdania 
z  działalności klubu, okazało się, że 

brak sprawozdania finansowego. 
Członkowie zadawali prezesowi pyta-
nia na temat rozliczenia klubowego, 
skierował je również były prezes, Jerzy 
Kołodziej. Pytał m.in. o obowiązujące 
dokumenty znajdujące się w Starostwie 
Powiatowym oraz o zmiany logo klubu 
i  o  obchody jubileuszu 95-lecia. Ro-
dzice, członkowie drużyn młodzieżo-

wych – zwolennicy prezesa Paprockie-
go – chcąc wyrazić swój pogląd pod-
kreślali, że jeszcze parę lat temu, za 
starych zarządów, w Stelli było jedynie 
30 młodych zawodników, a  obecnie, 
po naborach, baza młodzieżowa liczy 
około 150 chłopców. Trzeba podkre-
ślić, że mimo różnych zdań i nierzad-
ko twardych słów, wszystkim zależało 
na dobru klubu.
Prawdziwym hitem walnego zebrania 
było wystąpienie przewodniczącej Ko-
misji Rewizyjnej, Teresy Goździew-
skiej, która oddając pismo, oświadczy-
ła prowadzącemu zebranie, że komisja 
nie udziela zarządowi absolutorium. 

Prezes zapytał o podstawę nieudziele-
nia absolutorium. W piśmie czytamy: 
Protokół komisji rewizyjnej TMS Stella 
Luboń. Komisja rewizyjna podjęła de-
cyzję o  nieudzieleniu absolutorium 
obecnemu zarządowi TMS Stella Luboń. 
Decyzja ta wiąże się z faktem, iż zarząd 
klubu w ciągu ostatnich czterech lat nie 
przedstawił żadnych dokumentów oraz 

Kontrowersyjne wybory w Stelli

sprawozdań finansowych do sprawdze-
nia przez komisje rewizyjną (podpisana 
przewodnicząca komisji). W  ripoście 
z sali padło pytanie do przewodniczą-
cej komisji o to, czy przez te lata kie-
dykolwiek zwróciła się do klubu o pod-
sumowanie lub jakiekolwiek rozlicze-
nia?, na co ta odpowiedziała: Prezes 
czy klub powinien sam  się zgłosić do 
komisji rewizyjnej. Z kolei prezes Da-
wid Paprocki skomentował, że nie miał 
obowiązku powiadomienia komisji 
rewizyjnej, ponieważ ta powinna sama 
zadbać o  skontrolowanie klubu. Jed-
nym słowem czekali na siebie cztery 
lata i tak się nie spotkali!
Głosowania nad udzieleniem absoluto-
rium nie przeprowadzono. Punktem 
następnym był wybór kandydatów do 
zarządu. Spośród 12. zgłoszonych każdy 
członek stowarzyszenia wskazywał tylko 
jedną osobę do 7-osobowego składu 
zarządu. Wiele dyskusji wywołało to, że 
aż 33 osoby, które były w tym dniu nie-
obecne na sali (na 113 oddanych głosów) 
oddały swój głos na podstawie udzielo-
nego pełnomocnictwa. Niektórzy mieli 

pretensje, że nie poinformowa-
no ich pisemnie o zebraniu i że 
nie wiedzieli o możliwości przy-
niesienia pełnomocnictwa od 
nieobecnych w tym dniu.
W wyborach członków do za-
rządu głosy rozłożyły się w na-
stępujący sposób: Dawid Pa-
procki (24), Rafał Dockal (17), 
Szymon Dorna (16), Józef Ku-
rzok (15), Marek Korytowski 
(11), Jarosław Brodowicz (9), 
Monika Stróżyńska (7), te oso-
by weszły do zarządu. Dalsza 
piątka wyglądała następująco: 
Robert Twardowski (6), Paweł 
Różewski (5), Tomasz Sobo-
czyński (3), Sławomir Kleiber 
i Sebastian Świergiel (0). Osta-
tecznie nowy zarząd wybrał 
ponownie na prezesa Dawida 

Paprockiego.
Komisję rewizyjną stanowią: Mirosława 
Jankowska, Robert Lisiecki i Jacek Ku-
jawa.

Władysław Szczepaniak

n
Na zdjęciu z walnego zgromadzenia przedstawiamy nowy zarząd Stelli (ukonstytu-
owany 10.01.2018 r.). Od lewej stoją: Szymon Dorna (2. wiceprezes), Przemysław 
Plewa – pełnomocnik Józefa Kurzoka, Marek Korytowski i Jarosław Brodowicz 
(członkowie zarządu), Monika Stróżyńska (skarbnik), Dawid Paprocki (prezes) i Ra-
fał Dockal (sekretarz). Na zdjęciu brakuje wiceprezesa – Józefa Kurzoka   fot. Włady-
sław Szczepaniak

n
Sala SP 1 podczas walnego zgromadzenia Stelli   fot. Władysław Szczepaniak

W roku 2017 Ochotnicza Straż Pożar-
na odnotowała 464 interwencje. Było 
to 347 miejscowych zagrożeń, 84 po-
żary oraz 33 fałszywe wezwania, w któ-
rych rannych zostało 76 osób, a 5 po-
niosło śmierć. Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu, Poznaniu, Puszczykowie, 
na autostradzie A2 oraz w  gminach 
Komorniki, Mosina i Stęszew.

Luboń – 53 pożary, 239 miejscowych 
zagrożeń, 11 fałszywych wezwań, 36 
osób poszkodowanych, 2 o�ary śmier-
telne.
Poznań – 5 pożarów, 35 miejscowych 
zagrożeń, 5 fałszywych wezwań, 9  
poszkodowanych, 2 o�ary śmiertelne.
Puszczykowo – 1 pożar, 3 miejscowe 
zagrożenia, 1 fałszywe wezwanie.
Gmina Komorniki – 21 pożarów, 48 
miejscowych zagrożeń, 14 fałszywych 

wezwań, 11 poszkodowanych, 1 o�ara 
śmiertelna.
Gmina Mosina – 1 pożar, 1 miejscowe 
zagrożenie.
Gmina Stęszew – 1 pożar, 2 osoby 
poszkodowane.
Autostrada A2 – 3 pożary, 20 miejsco-
wych zagrożeń, 18 poszkodowanych.

Miejscowe zagrożenie – zdarzenie wy-
nikające z  rozwoju cywilizacyjnego 
i naturalnych praw przyrody, niebędą-
ce pożarem ani klęską żywiołową, sta-
nowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska, takie jak prze-
wrócenie się drzewa na drogę, któremu 
zapobieżenie lub którego usunięcie 
skutków nie wymaga zastosowania 
nadzwyczajnych środków.

Norbert Kaźmierczak
OSP

OSP w 2017
Podsumowanie minionego roku u strażaków

n
Najwięcej uwag do działalności zarządu i zebra-
nia miał Jerzy Kołodziej – niegdyś prezes Stelli   
fot. Władysław Szczepaniak

Jak nas poinformował bezpośrednio 
po zebraniu były wieloletni prezes klu-
bu – Jerzy Kołodziej – w wyniku nie-
udzielenia zarządowi absolutorium (bez 
głosowania walnego zgromadzenia – 
jedynie na podstawie wątpliwej jakości 
protokołu Komisji Rewizyjnej, podpi-
sanego jednoosobowo), zebranie po-
winno było się zakończyć bez przepro-
wadzania wyborów do władz. Oświad-
czył ponadto, że jako założyciel klubu, 
zna zapisy dokumentów i  statutu, 
które w 2003 r. składał osobiście w sta-
rostwie powiatowym. Wobec niepra-
widłowości na walnym zgromadzeniu, 
w tym wyborach nowych władz, zwró-
cił się ze stosownymi pismami o opinię 
do Starostwa Powiatowego oraz powia-
domił Urząd Miasta.
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 n 18.12 – mieszkanka al. Jana Pawła II 
zgłosiła, ze nieznana osoba wykorzystując 
jej kartę kredytową, dokonała dwóch nie-
uprawnionych transakcji (straty: 194 zł).

 n 18.12 – przy ul. Kościuszki uszkodzono 
drzwi wejściowe do jednego z mieszkań 
(straty: 660 zł).

 n 18.12 – uszkodzono drzwi wejściowe 
do domu przy ul. Ks. Streicha (straty: 
3 500 zł).

 n 18.12 – przy ul. Wschodniej zatrzyma-
no nietrzeźwego kierowcę (2,6 promila).

 n 19.12 – skradziono katalizator od mit-
subishi przy ul. Źródlanej (straty: 1 000 zł).

 n 23.12 – przy ul. Morelowej zatrzymano 
nietrzeźwego kierowcę, który odmówił 
poddania się badaniu na zwartość alko-
holu w wydychanym powietrzu.

 n 29.12 – skradziono przednie lampy 
od volvo przy ul. Dębieckiej (straty: 
1 600 zł).

 n 30.12 – poznaniakowi dokonującemu 
zakupy w supermarkecie Intermarché przy 
ul. Żabikowskiej skradziono telefon ko-
mórkowy (straty: 600 zł).

 n 30.12 – przy ul. Dębieckiej uszkodzo-
no samochód Renault (straty: 3 000 zł).

 n 30.12 – nieznany sprawca rzucił ka-
mieniem w przednią szybę opla zapar-
kowanego przy ul. Osiedlowej (straty: 
1 500 zł).
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

Policja przestrzega!
Kieszonkowiec, to osoba, która ni-
czym nie wyróżnia się w tłumie i nie 
wygląda na przestępcę. Wykorzystu-
je miejsca zatłoczone. Jeżeli jesteście 
Państwo zajęci zakupami, oglądaniem 
towarów, wsiadaniem do pojazdów, 
to w naturalny sposób koncentruje-
cie się na tych czynnościach, a często 
zapominacie o bezpieczeństwie wła-
snego mienia, m.in. torebki, plecaka, 
portfela. Te „idealne warunki” wy-

korzystują kieszonkowcy. Dlatego 
pamiętaj! – nie noś portfela w tylnej 
kieszeni. Torebki i  plecaki noś za-
mknięte tak, żebyś je widział, Nie noś 
portfela i  dokumentów w  plecaku. 
Gdy ktoś pyta o godzinę, nie pokazuj 
telefonu komórkowego. Płacąc kartą 
lub pobierając pieniądze z bankoma-
tu, upewnij się, że nikt nie widzi 
wprowadzanego numeru PIN. Zwra-
caj uwagę na sztuczny tłok i zamie-
szanie wokół ciebie. Nie noś bez 
potrzeby przy sobie cennych przed-
miotów, biżuterii, dużych sum pie-
niędzy.
Pamiętaj największy wpływ na Twoje 
bezpieczeństwo masz Ty sam.

 n 01.12 – mieszkaniec ul. Jachtowej zgło-
sił, że nieznany sprawca dokonał z jego 
konta bankowego nieuprawnionej trans-
akcji (straty: 8 417 zł).

 n 03.12 – przy ul. Kościuszki zatrzy-
mano kierującego pojazdem, pomimo 
posiadania zakazu.

 n 04.12 – podczas zakupów w  super-
markecie Intermarché 
przy ul. Żabikowskiej 
mężczyźnie skradziono 
dowód osobisty i kartę 
płatniczą.

 n 04.12 – skradziono 
samochód Renault przy 
ul. Wschodniej (straty: 
30 000 zł).

 n 07.12 – mieszkanka 
ul. Żabikowskiej zgłosiła, 
że nieznany mężczyzna 
przedstawiający się jako 
funkcjonariusz Centralne-
go Biura Śledczego Policji, 
pod pretekstem przepro-
wadzania działań policyjnych, telefonicznie 
nakłonił ją do dokonania zmian w usta-
wieniach telefonu, dotyczących obsługi 
operacji bankowych, a następnie dokonał 
nieuprawnionej transakcji wypłaty pie-
niędzy z konta poszkodowanej (straty: 
15 000 zł).

 n 07.12 – przy ul. Miodowej zatrzyma-
no kobietę i  mężczyznę posiadających 
narkotyki.

 n 07.12 – przy ul. Targowej zatrzymano 
kierowcę będącego pod wpływem niedo-
zwolonych środków odurzających.

 n 07/08.12 – skradziono tablice rejestra-
cyjne od volkswagena zaparkowanego przy 
ul. Pułaskiego (straty: 90 zł).

 n 08.12 – mieszkanka ul. Żabikowskiej 
zgłosiła, że nieznany sprawca wykorzy-
stując jej dane osobowe, zawarł umowy 
w różnych �rmach udzielających pożyczki.

 n 08.12 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-
mano mężczyznę posiadającego narkotyki.

 n 10.12 – przy ul. Fabrycznej uszkodzo-
no hondę (straty: 2 000 zł).

 n 10.12 – przy ul. Nie-
podległości zatrzymano 
nietrzeźwego kierowcę 
– obywatela Ukrainy 
(2,1 promila).

 n 12.12 – mieszkaniec 
ul. Sowiej zgłosił, że 
z  jego konta banko-
wego nieznana osoba 
dokonała dwóch nie-
uprawnionych trans-
akcji (straty: 824 zł).

 n 15.12 – przy ul. Po-
wstańców Wlkp. wnuk 
skradł swojemu dziad-
kowi portfel z dokumen-

tami, kartę bankową i gotówkę (straty: 
7 270 zł).

 n 15.12 – Uszkodzono drzwi wejściowe do 
jednego z mieszkań przy ul. Dojazdowej.

 n 15.12 – obywatelka Ukrainy obsłu-
gująca magiel w pralni przy ul. Szkolnej 
uległa wypadkowi wkładając doń rękę, 
która została zmiażdżona.

 n 18.12 – po wyważeniu okna włama-
no się do domu przy ul. Kościelnej i skra-
dziono biżuterię. Technik kryminalistyki 
zabezpieczył ślady (straty 6 000 zł).

 n 18.12 – po wyważeniu drzwi włama-
no  się do sklepu przy ul. Sikorskiego 
i skradziono 700 zł. Technik kryminali-
styki zabezpieczył ślady.

POLICJA – STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży:  

116 111; www.116111.pl

W grudniu w  Luboniu 
skradziono 1 samochód 
i zatrzymano 3. nietrzeź-
wych kierowców. Policja 
złapała na gorącym uczyn-
ku lub w bezpośrednim 
pościgu 11  sprawców, 
2  osoby poszukiwane 
listem gończym oraz wy-
legitymowała 365 osób. 
Ujawniono również 
10 oszustw internetowych.

W ostatnim miesiącu 2017 roku straż-
nicy miejscy wykonali łącznie 533 inter-
wencji. 89 z nich dotyczyło naruszenia 
przepisów ruchu drogowego w zakresie 
nieprawidłowego postoju bądź zatrzy-
mania.
32 zgłoszenia wiązały się z potencjalnym 
spalaniem nieczystości stałych w piecach 
do tego nieprzeznaczonych. W tym miej-
scu pragnę przypomnieć, że nie zawsze 
„gęsty” dym wydobywający się z komina 
jest jednoznaczny ze spalaniem śmieci. 
Warto zwrócić uwagę na kolor dymu. 
O spalaniu śmieci świadczyć może kolor 
blado-pomarańczowy lub w  różnych 
odcieniach czerwieni. Jeśli dym z komi-
na jest w  kolorze czarnym lub białym 
może to oznaczać, iż w piecu spalany jest 
węgiel albo drewno.
W 10 przypadkach interweniowaliśmy 
gdy nastąpiło zanieczyszczenie drogi 
publicznej.
7 razy nasze działania związane były ze 
zwierzętami. Czterech właścicieli czwo-
ronogów, którzy nie zachowali nakaza-

nych i zwyczajowych środków ostrożno-
ści przy trzymaniu psów, zostało ukara-
nych mandatami karnymi.
W grudniu wykonaliśmy w sumie 18 
patroli szkolnych. Zabezpieczaliśmy 
miejsca dwóch wypadków drogowych. 
Podczas intensywnych opadów atmos-
ferycznych zabezpieczyliśmy przejazd 
pod wiaduktem kolejowym na ulicy 
Powstańców Wielkopolskich. Ponadto 
wraz z  pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej dokona-
liśmy 5 kontroli w miejscach zamiesz-
kania osób korzystających z  pomocy 
tej instytucji. 
27 grudnia, podczas uroczystości zwią-
zanych z obchodami 99. rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego wysta-
wiliśmy poczet sztandarowy miasta. 
Zabezpieczaliśmy także przemarsz pro-
cesji z  �gurą Matki Boskiej Fatimskiej 
do Sanktuarium w  rocznicę wybuchu 
stanu wojennego.

SM

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986 3  stycznia, krótko przed 

godz.  14, przy ul. Armii 
Poznań 21 interweniowa-
ły dwa zespoły strażaków 
poznańskich, w  tym sa-
mochód z drabiną mecha-
niczną, jeden OSP Luboń 
oraz policjanci. Powodem 
był pożar sadzy w  prze-
wodzie kominowym bu-
dynku mieszkalnego. Po 
dotarciu na miejsce zda-
rzenia (utrudniało je duże 
nasilenie ruchu na tym 
głównym ciągu komuni-
kacyjnym Lubonia) stra-
żacy przystąpili do usu-
wania sadzy z  komina. 
Najpierw posługując  się 
kamerą termowizyjną, 
zlokalizowali zagrożenie. 
Akcja trwała ponad go-
dzinę. Przez ten czas ruch na trudno 
przejezdnej ul. Armii Poznań odby-
wał  się wahadłowo. Na szczęście 
w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak 
strażacy radzą zadbać o drożność prze-
wodów kominowych w  naszych do-

mostwach. Zaniedbanie ich może 
w  konsekwencji doprowadzić do za-
trucia tlenkiem węgla, pożaru sadzy 
w kominie, a nawet w mieszkaniu, co 
jest szczególnie niebezpieczne nocą.

Paweł Wolniewicz

Pożar sadzy

n
Akcja strażaków podczas likwidacji pożaru sadzy 
w przewodzie kominowym budynku przy ul. Armii 
Poznań 21   fot. Paweł Wolniewicz

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w  Poznaniu funkcjonuje bezpłatny 
„Policyjny telefon zaufania i 10 minut”: 
800 130 334 dla mieszkańców Wielko-
polski. Infolinia jest czynna przez całą 
dobę, dyżurujący przyjmują zgłoszenia 
dotyczące szczególnie: braku reakcji 
lub przewlekłego oczekiwania na poli-
cję w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia, na informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i  zachować anonimowość, o  ukry-
wających  się osobach podejrzanych, 
a także działaniach lub powiązaniach 
przestępczych policjantów.
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Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826
W grudniu Ochotnicza Straż Pożarna 
odnotowała 27 interwencji w przypad-
kach 6 pożarów, 19 miejscowych zagro-
żeń oraz 2 fałszywych wezwań. Zdarze-
nia miały miejsca w Luboniu, Poznaniu, 
Puszczykowie na autostradzie A2 oraz 
na terenie gminy Komorniki.

 n 01.12 – Wiry, ul. Nowa – pożar kon-
tenera na śmieci,

 n 02.12 – Luboń, ul. Żabikowska – po-
żar śmietnika,

 n 04.12 – Chomęcice – pożar suszarni 
kukurydzy,

 n 04.12 – Luboń, ul. Piaskowa – pożar 
samochodu osobowego,

 n 05.12 – Luboń, ul. Unijna – wyciągnięcie 
samochodu z rowu po kolizji drogowej,

 n 06.12 – Luboń, ul. Niezłomnych – wy-
padek samochodowy,

 n 06.12 – Puszczykowo, szosa Poznań-
ska-Wysoka – wypadek samochodowy,

 n 08.06 – Poznań, ul. Sycowska – ko-
lizja drogowa,

 n 08.12 – Luboń, skrzyżowanie ul. Dę-
biecka i  Armii Poznań – wypadek sa-
mochodowy,

 n 12.12 – Poznań, skrzyżowanie ul. Lesz-
czyńskiej i Buczka – ulatniający się gaz 
(fałszywy alarm),

 n 12.12 – Luboń, ul. Wojska Polskiego 
– kolizja drogowa,

 n 14.12 – autostrada A2 – kolizja drogowa,
 n 14.12 – Luboń, ul. Lemańskiego – po-

moc zespołowi pogotowia ratunkowego 
w  zniesieniu osoby chorej z  domu do 
karetki,

 n 15.12 – Luboń, ul. Przy Autostradzie 
– wypadek samochodowy,

 n 15.12 – Wiry, ul. Komornicka – wy-
padek samochodowy,

 n 15.12 – w  pralni przy ul. Szkolnej 
prasowalnica wciągnęła rękę pracowni-
cy w walce. Działania OSP polegały na 
uwolnieniu kończyny poprzez demontaż 
elementów maszyny.

 n 15.12 – Luboń, skrzyżowanie ul. Ka-
sprowicza i 11 Listopada – wypadek sa-
mochodowy,

 n 15.12 – Poznań, ul. Rosnowska – po-
żar budynku mieszkalnego,

 n 15.12 – Luboń, Hotel Poznański przy 
ul. Krańcowej – sprawdzenie przyczyny 
włączenia się monitoringu systemu prze-
ciwpożarowego,

 n 16.12 – Luboń – zalana ul. Komornicka,
 n 19.12 – Luboń, ul. Ziemniaczana, Le-

mańskiego – pomoc zespołowi pogotowia 
ratunkowego w zniesieniu osoby chorej 
z domu do karetki pogotowia ratunkowego,

 n 20.12 – Komorniki – sprawdzenie 
przyczyny włączenia  się monitoringu 
systemu przeciwpożarowego,

 n 23.12 – autostrada A2 – wypadek sa-
mochodowy,

 n 24.12 – Wiry, ul. Poznańska – zabez-
pieczenie zwisającego opierzenia na bu-
dynku,

 n 26.12 – Komorniki, ul. Poznańska – 
wypadek samochodowy,

 n 27.12 – Luboń, skrzyżowanie ul. So-
bieskiego i  Łącznej – wypadek samo-
chodowy,

 n 28.12 – Luboń, ul. Osiedlowa – otwar-
cie mieszkania.

Norbert Kaźmierczak
OSP

W grudniowym wydaniu „Wieści Lu-
bońskich” na str. 62 ukazał się konkurs, 
w którym do wygrania były dwa dwu-
osobowe zaproszenia na koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu zespołu „Go-
lec uOrkiestra”. Występ, którego organi-
zatorami byli Urząd Miasta i Luboński 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji, rozpocz-
nie  się 12 stycznia o  godz.  19 w  hali 
LOSiR przy ul. Kołłątaja 2.
Zgodnie z  zapowiedzią, wylosowano 
dwie osoby, które do końca grudnia 
2017  r. przesłały mailowo poprawne 

odpowiedzi na pytanie: Jak mają na imię 
bracia Golcowie i  czy zespół gościł 
wcześniej w Luboniu?
Właściwe rozwiązanie brzmi: Paweł i Łu-
kasz, a  popularna grupa śpiewała już 
w  naszym mieście (w 2014  r. podczas 
Dni Lubonia, kiedy 100-lecie obchodzi-
ła �rma „Luvena”).
Zaproszenia na koncert wylosowali: 
Karolina Tomaszewska i Rafał Cybul-
ski. Nagrody były do odbioru w  hali 
LOSiR od 5 stycznia. Gratulujemy!

Redakcja „WL”

Kolędowanie z Golcami
Rozwiązanie konkursu

Z biżuterią
W redakcji „Wieści Lubońskich” znaj-
dowały się prezenty świąteczne przynie-
sione przez gwiazdora z zakładu jubiler-
skiego „Złoto-Srebro” przy ul. Osiedlo-
wej. Szef, Stanisław Miedziński, włożył 
do paczki dwa zestawy srebrnej biżuterii. 
Zabawa polegała na odszukaniu i poda-
niu, na której stronie paczka się znajdo-
wała. Poprawna odpowiedź to strona 5. 
Wśród wielu poprawnych odpowiedzi 
nagrody wylosowali: Bolesława Wojda-
nowicz z ul. Kościuszki i Monika Wy-
roślak z ul. Łąkowej.

Z Gwiazdorami
W konkursie chodziło o ułożenie hasła 
z wyrazów umieszczonych obok gwiaz-
dorów widocznych na stronach świą-
tecznego wydania „WL”. Hasło brzmiało: 
Zdrowych, pogodnych świąt Bożego 
Narodzenia oraz do siego roku 2018 
życzy Hanna Style i Redakcja „Wieści 
Lubońskich”. Braliśmy również pod 
uwagę inny logiczny układ zdania będą-
cego rozwiązaniem, który zawierał 
wszystkie wyrazy. Sponsorem konkursu 
była �rma „Hanna Style” bielizna dam-
sko-męska i  dziecięca z  ul. Puszkina. 
Szefowa, Hanna Nowak, ufundowała 
dwa bony o wartości 70 zł każdy, a szczę-
śliwcami są: Elżbieta Pakuła z ul. Trau-
gutta i  Magdalena Stachowiak z  ul. 
Fabrycznej.

Z bombką
Wystarczyło odszukać bombkę choin-
kową z  napisem „WL” i  podać numer 
odnalezionej strony. Zguba znajdowa-
ła się na stronie 15. Sponsorem konkur-
su była firma Cukiernia Krzyżański 
Emilia, Michał Nowak Krzyżańscy Lu-
boń ul. Wschodnia, Luboń ul. Osiedlo-
wa i Wiry ul. Komornicka, która ufun-
dowała dwa bony o wartości 50 zł każdy. 
Odbiorcami nagród są: Astrid Frankow-
ska z ul. Chopina i Natalka Rożek z ul. 
Parkowej.

Wytęż wzrok
Dwa rysunki różniły się aż 10 szczegó-
łami. Wśród odpowiedzi z  największą 
liczbą dostrzeżonych różnic wylosowa-
liśmy dwa bony o wartości 50 zł ufun-
dowane przez �rmę SAT-KLUB-TV przy 
ul. Puszkina, która zajmuje  się bezpo-
średnią sprzedażą cyfrowego Polsatu 
i  montażem anten. Różnice: kopytko 
owieczki z prawej strony, ucho owieczki 
leżącej, aureolka aniołka z lewej, owoc 
na gałązce trzymanej przez aniołka z le-
wej, buzia aniołka 2. z  lewej, nozdrze 
osiołka, dziób ptaszka, brew aniołka 
z  prawej, oko dzieciątka, zagięcie na 
beciku dzieciątka. O odbiór nagród pro-
simy Franciszka Jędrzejewskiego z ul. 
Żabikowskiej i  Waldemara Winczaka 
z ul. Jana Matejki.

Władysław Szczepaniak

Rozwiązanie świątecznych 
konkursów

Uwaga wszyscy, którzy lubią łami-
główki! Gratuluję! Zadanie grudnio-
we nie sprawiło wam trudności. Roz-

wiązaniem jest oczywiście „Betlejem”, 
a nagrodę wylosowała Klaudia Waj-
man.

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

Rozpoczął się nowy rok, mam dla ciebie 
nowe zadanie. Na pewno znasz wiele 
przysłów, np. „Dla chcącego nic trudne-
go” (co oczywiście znaczy, że osoba, 
która jest zdeterminowana, by osiągnąć 
sukces, może zdziałać wiele rzeczy), „Do 
trzech razy sztuka” (nie należy przejmo-
wać się porażkami, powinniśmy próbo-
wać do skutku, przyjdzie bowiem czas,

że osiągniemy zamierzony cel) albo 
„Nikt się mądrym nie rodzi, ale staje”.
Nasi przodkowie przy pomocy przysłów 
przepowiadali również pogodę. Poniżej 
rebus, którego rozwiązaniem jest właśnie 
takie przysłowie, dotyczące pogody 
w pierwszym i siódmym miesiącu roku. 
Składa się z pięciu wyrazów, spróbuj je 
odgadnąć. Na pewno sobie poradzisz, 
bo „Mądrej głowie dość dwie słowie”.
Życzę powodzenia i czekam na rozwią-
zanie.

Pani Literka

oprac. Krystyna Przybyłn

Uwaga!
Materiały do publikacji w „Wieściach Lubońskich” należy przesyłać lub 
dostarczać wyłącznie bezpośrednio do redakcji, e-maile na adres: redak-
cja@wiescilubonskie.pl, a listy – ul. Wschodnia 23A/62, nie natomiast 
za pośrednictwem członków zespołu redakcyjnego! Tylko tu dokonu-
jemy merytorycznej, technicznej i  jakościowej oceny materiałów oraz 
klasyfikujemy je i poddajemy dalszej obróbce redakcyjnej. Inna droga 
dostarczenia materiałów prasowych – po uzgodnieniu z  redaktorem 
naczelnym lub zastępcą.

Redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”



1/2018

55

BAW SIĘ Z NAMI

1 2 3 4 5 6

7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18

19

20 21

22 23 24 25 26

27 28

29

30

31

32

33

4

910

22

6

8

1

1915

25

18

5

16 13

2

23

14 11

26

27

21 3/7

12 20

1728

24

Baw się z nami - I 2018
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.

....................................................

....................................................adres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 2818 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Poziomo:
 3.  synagoga, świątynia żydowska
 7.  rodzaj słomianej maty w ja-

pońskim domu
 8.  miasto na trasie Giżyc-

ko – Augustów
 9.  strach, obawa
 10.  mieszalnik
 11.  odmiana esperanto
 12.  żądłówka
 14.  człowiek wierzący w przeznaczenie
 16.  narkotyk
 18.  słodki ziemniak (ignam)
 19.  uwodniony siarczan gli-

nowo-potasowy
 20.  przełożony klasztoru
 22.  p rzedstawiciel państwa za granicą
 27.  drzewo lub krzew iglasty
 29.  metoda bezgotówkowych rozliczeń 

�rm za pośrednictwem banku
30.  łukowaty skok konia
31.  krótka aria
32.  dziesięć przykazań
33.  imitacja, osłona chłodni-

cy w samochodzie

Pionowo:
 1.  obraz o tematyce morskiej
 2.  kapiszon, metalowa przy-

krywka na butelce
 3.  gra polegająca na podnosze-

niu rozrzuconych patyczków
 4.  rodzaj damskiej marynarki
 5.  dom wykonany z brył lodu
 6.  dawna klamra u pasa
 13. wada drewna
 14.  ulubienica
 15.  czynnik wzmagający aktywność
 17.  minerał, borokrzemian wap-

nia, manganu i żelaza
 21.  jedno z podziemnych 

bóstw hetyckich
 23.  wieża przy meczecie
 24.  klątwa kościelna
 25.  klamra łącząca pięciolinię
 26.  przedstawienie kobiety modlącej się 

w sztuce starochrześcijańskiej
 27.  ptak żyjący nad wodą
 28.  Piotr, jezuita, w Lubo-

niu jest ulica jego imienia
oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca stycznia, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś ze niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta (przy Bibliotece Miejskiej – brą-
zowa, z napisem „Wieści Lubońskie”). Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, 
wylosujemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Noc sylwestrowa rozpoczyna karnawał”. Nagrody wylosowały: Urszula Niebo-
rak z  ul. Faustmanna i  Aleksandra Szafran  z  ul. Kopernika. Gratulujemy! Po 
odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych i cha-
rakterystycznych miejsc w Luboniu. Prosimy okre-
ślić, co przedstawia opublikowana fotografia 
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 skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Kartki z  dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o nadsyłanie swoich pro-
pozycji (fotografii).
Opublikowane w ubiegłym miesiącu zdjęcie przed-
stawiało fragment żłóbka bożonarodzeniowego 
na placu Edmunda Bojanowskiego, w tle kościół 
św. Barbary. Spośród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą nadesłała Janina Koniecz-
na z  ul. Żabikowskiej. Po odbiór niespodzianki 
zapraszamy do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) 
w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Szopka bożonarodzeniowa ustawiona po raz pierwszy na pl. Edmunda Bojanow-
skiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zgadnij, gdzie w Luboniu 
znajduje się ta oryginalna 
choinka?   fot. Rafał Wojty-
niak
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 n Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 
urodzin dla Evity Król, Marcina Prze-
bierały i Jana Czarneckiego od Kowboj-
skiego Miasteczka w Luboniu.

 n Evicie Król z okazji urodzin – speł-
nienia marzeń i  radości w życiu życzy 
Richard Nawrot.

 n Wszystkiego najlepszego oraz powo-
dzenia w życiu z okazji urodzin – Marci-
nowi Przebierale życzą rodzice.

 n Dużo zdrowia oraz radości w życiu 
z okazji urodzin – Dorocie Przebierale 
życzy kochający mąż z dziećmi.

 n Wszystkiego najlepszego oraz dużo 
zdrowia z  okazji urodzin dla Doroty 
Przebierały życzą przyjaciele z Kowboj-
skiego Miasteczka w Luboniu.

 n Sto lat dla Doroty Przebierały życzy 
Sheri� Cordell.

 n Elizko! Bądź jak wiosna – wesoła, 
radosna / Bądź jak lato – ciepłe za to / 
Bądź jak jesień – w złoty deseń / Bądź 
jak zima, co wszystko wytrzyma / Za-
wsze z nami bądź! Jak pory roku... stale 
i wciąż. – życzy Natalia R.

 n Dziękujemy Lubońskiemu Bractwu 
Kurkowemu i Urzędowi Miasta Luboń, 
za upamiętnienie tabliczką na cmentarzu 
w Żabikowie, udziału naszego dziadka, 
Stanisława Skrzypczaka, w Powstaniu Wiel-
kopolskim 1918 r. – pokolenie wnuków.

 n Z okazji Dnia Babci i Dziadka, ko-
chanym Pradziadkom, Krystynie i Bro-
nisławowi Marciniakom, dużo zdrowia 
i radości życzy prawnuk Kamil.

 n Z okazji imienin życzymy Geni Koło-
dziej, abyś każdego dnia zachwycała się 
życiem, przyjaźnią i uśmiechała się do 
siebie i świata, a przede wszystkim zdro-
wia, spełnienia marzeń – najserdecz-
niejsze życzenia składają Irena i  Basia 
Czerwińskie.

 n Kochanej Alince Grześkowiak z oka-
zji urodzin – dużo zdrowia, pomyślno-
ści i długiego życia z serca życzą Gosia 
i Franuś.

 n Dziękujemy „Wieściom Lubońskim” 
za artykuł o naszym dziadku. To wspania-
łe, że ktoś poza rodziną pamięta jeszcze 
o tych ludziach. A to, że przesyłka była za 
darmo ma dla nas szczególne znaczenie, 
jesteście super. Podziękowanie dla całej 
redakcji przesyłają: wnuki, prawnuki 
i  praprawnuki Władysława Pietrzyka 
(Powstańca Wielkopolskiego).

 n Agnieszce Antczak – dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 4 – życzymy radości 
i satysfakcji z pracy z dziećmi oraz po-
myślności w życiu osobistym.

 n Zarząd oraz członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej dziękują za całoroczne 
wsparcie �nansowe i rzeczowe wszyst-
kim �rmom i osobom, a w szczególności: 
Sklepowi zoologiczno-wędkarskiemu 
„Rurek” Mieczysław Rurek, Teresie i An-
drzejowi Maternom, Solarium „Malibu”, 
�rmie Usługi Handel Punkt LOTTO 
Maciej Piotrowski, PPHU „Elektrobud” 
Tomasz Ratajak, Restauracji „Marago” 
Jakub Mączkowiak, Pizzerii „La Scar-
pa” Luboń, PPHU Zawiesie, firmie 
Reklama wizualna „Awor”, Kwiaciar-
ni „Szafran”, PHU Michał Samulczyk, 
�rmom Usługi spawalniczo-ślusarskie 
„Specspaw” i „Emma” – Meble Ogro-
dowe, Pierogarni „Malibu”, �rmom 
„Wostol”, i „Almetplast”.

 n Burmistrzowi Mateuszowi Mikołaj-
czakowi i jego Żonie gratulujemy z oka-
zji narodzin córeczki. Życzymy radości 
z  jej dorastania i  dumy z  jej dobrego 
życia. Malutkiej życzymy błogosławień-
stwa Bożego.

Z serca

 n Kochanym rodzicom Krystynie 
i Waldemarowi Winczakom z okazji 
36 rocznicy ślubu najlepsze życzenia 
na dalsze lata wspólnego życia składa 
córka z rodziną

 n Z okazji 36 rocznicy ślubu Krysty-
ny i Waldemara Winczaków najser-
deczniejsze życzenia: zdrowia szczęścia 
oraz błogosławieństwa Bożego na dal-
sze wspólne lata składa córka Natalia.

 n Drogim Jubilatom – Czesławie 
i Adamowi Tomaszewskim – z okazji 
50. rocznicy ślubu, najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności, speł-
nienia marzeń, zdrowia oraz błogosła-
wieństwa Bożego na dalsze lata życzą 
Ewa i Witold Tomaszewscy z rodziną.

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wybio-
rą się w tym miesiącu państwo Czesława i Adam Tomaszewscy. 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)

 n 17 stycznia, godz. 12 – „Prawa kobiet” 
– wykład Joanny Humerczyk – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny

 n 18 stycznia, godz. 10.10 – spektakl 
muzyczny dla dzieci pt. „Monia Kakofo-
nia” (Filharmonia Pomysłów) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – wstęp 2 zł/
os. (grupy po wcześniejszym zgłoszeniu)

 n 20 stycznia, godz. 10-14 – wyciecz-
ka Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej – bilety (15 zł normalny, 
12 zł ulgowy), rezerwacja: infolubon@
gmail.com, 61 813 00 72 i 500 287 325 
(Ośrodek Kultury)

 n 20 stycznia, godz. 12 – „Zimowe spo-
tkanie z panem Kuleczką” – animacje dla 
dzieci z uwielbianym bohaterem bajek 
dla najmłodszych poprowadzi Bajanka 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł

 n 21 stycznia, godz. 8-15 – „Luboń Cup” 
– rozgrywki piłkarskie rocznik 2008 – 
hala LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – wstęp wolny

 n 22 stycznia, godz.  17 – Kino KA-
MERA – projekcje nowości �lmowych 
w  kameralnej atmosferze – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

 n 23 stycznia, godz. 17 – „Savoir vivre 
w korespondencji” – wykład Joanny Hu-
merczyk – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp wolny

 n 24 stycznia, godz.  10-13 – znako-
wanie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42

 n 24 stycznia, godz.  12 – „Oblicza 
zniewolenia – wielowymiarowe spoj-
rzenie na kobiety przetrzymywane przez 
oprawców” – wykład dr n. hum. Anny 
Urban, pracownika naukowo-dydaktycz-
nego w Instytucie Lingwistyki Stosowa-
nej UAM oraz redaktora wydawnictwa 
„Media Rodzina” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny

 n 24 stycznia, godz. 17 – „Przygoda świ-
nek”, czyli środowe spotkanie z teatrem 
dla najmłodszych – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

 n 24 stycznia, godz.  18 – „Karnawa-
łowe karaoke”, czyli śpiewanie solo lub 
w duecie – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp wolny

 n 27 stycznia, godz. 8-15 – „Luboń Cup” 
– rozgrywki piłkarskie rocznik 2007 – 
hala LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – wstęp wolny

 n 25 stycznia, godz. 18-19 – bezpłatne 
porady dla frankowiczów – redakcja „Wie-
ści Lubońskich”, ul. Wschodnia 23A/62

 n 27 stycznia, godz. 12 – „O gąsienicy, 
która zamieniła się w motyla” – Teatrzyk 
Kamishibai połączony z  warsztatami 
plastycznymi – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

 n 29 stycznia, godz.  17 – Kino KA-
MERA – projekcje nowości �lmowych 

w  kameralnej atmosferze – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

 n 30 stycznia, godz. 17 – „Porozmawiaj-
my o zdrowiu” – spotkanie z lekarzami 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny

 n 31 stycznia, godz.  18 – Zakończe-
nie zimowego semestru Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku – „Ach poezja!, 
czyli śpiewany kanon poezji polskiej”: Ko-
chanowski, Mickiewicz, Norwid, Asnyk, 
Tetmajer, Sta�, Leśmian, Tuwim, Her-
bert… w wykonaniu Kuby Michalskie-
go, kompozytora, wokalisty i gitarzysty 
wyróżnianego na Ogólnopolskich Festi-
walach Piosenki – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny.

 n 3 lutego, godz. 8-15 – „Luboń Cup” 
– rozgrywki piłkarskie rocznik 2006 – 
hala LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – wstęp wolny

 n 3 lutego, godz.  12 – Gry i  zabawy 
z książką dla dzieci i rodziców – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

 n 5 lutego, godz. 17 – Kino KAMERA 
– projekcje nowości �lmowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

 n 8 lutego, godz. 10-13 – znakowanie 
rowerów – Komisariat Policji, ul. Po-
wstańców Wlkp. 42

 n 8 lutego, godz. 16.15 – otwarte po-
siedzenie Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala se-
syjna (pok. 208)

 n 9 lutego – uroczysta gala konkursu 
„Siewca Roku 2017” – hala LOSiR, ul. 
Kołłątaja 2

 n 10 lutego, godz. 10-14 – wyciecz-
ka Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej – bilety (15 zł normalny, 
12 zł ulgowy), rezerwacja: infolubon@
gmail.com, 61 813 00 72 i 500 287 325 
(Ośrodek Kultury)

 n 10 lutego, godz. 12-19 – Przegląd Ze-
społów Rockowych „Piec 218” – LOSiR, 
ul. Kołłątaja 2

 n 13 lutego, godz. 14 – Spotkanie klu-
bu „Promyk” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

 n 22 lutego, godz. 15-18 – znakowa-
nie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42

 n 1 marca, godz. 10.10 – spektakl mu-
zyczny dla dzieci pt. „Dyl Smykosmyczkow-
ski” (Filharmonia Pomysłów) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – wstęp 2 zł/
os. (grupy po wcześniejszym zgłoszeniu)

 n 24 marca, godz. 10-14 – wyciecz-
ka Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej – bilety (15 zł normalny, 
12 zł ulgowy), rezerwacja: infolubon@
gmail.com, 61 813 00 72 i 500 287 325 
(Ośrodek Kultury)

oprac. HS

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
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Tajemnice, większe i mniejsze, wyjaśnio-
ne i czekające na wyjaśnienie, są wpisa-
ne w całą historię budowy wielkich fa-
bryk oraz ich ponad 100-letnie funkcjo-
nowanie na terenie Lubonia. Wszystkich 
zainteresowanych zwiedzaniem zacho-
wanych do dziś, zabytkowych budynków 
fabrycznych czeka pasjonująca wyprawa 
w przeszłość.
Ośrodek Kultury, Miasto Luboń oraz 
Poznańska Lokalna Organizacja Tury-
styczna zapraszają na trzeci sezon wy-
cieczek Szlakiem Architektury Przemy-
słowej. Wycieczki autobusowe odbywa-

ją  się w grupach 20-osobowych, jeden 
raz w miesiącu, od godz. 10 do 13. Au-
tobus rusza spod Muzeum Narodowego 
w Poznaniu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy! Rezer-
wacja biletów odbywa się drogą mailową: 
infolubon@ gmail.com lub telefonicznie 
pod numerami: 61  813  00  72 
i 500 287 325 (Ośrodek Kultury w Lu-
boniu).
Bilety są w cenie 15 zł (normalny) oraz 
12 zł (ulgowy – dzieci szkolne, studenci 
i emeryci).

Luboński Szlak Architektury Przemysłowej
Informacje znajdziecie Państwo na stro-
nach: www.oklubon.pl; www.lubon.pl 
oraz www.lubon.poznan.travel.pl.

Zapraszamy!

Organizator zastrzega sobie prawo do 
odwołania wycieczki.

Terminy wycieczek w roku kulturalnym 
2018: 20 stycznia, 10 lutego, 24 marca, 
21 kwietnia, 26 maja, 9 czerwca.

OK

10 lutego o  godz.  12, w  Lubońskim 
Ośrodku Sportu i  Rekreacji rozpocz-
nie się Przegląd Zespołów Rockowych 
„Piec 2018”. W godz. 12-15 odbędą się 
próby i warsztaty z Grzegorzem Kupczy-
kiem z  zespołu CETI, od 15 do 18.30 
trwać będą przesłuchania konkursowe, 
a  o  godz. 19 wysłuchamy koncertu 
gwiazdy (CETI). Konkurs będzie prze-
biegał w jednym etapie, w formie kon-
certu z udziałem publiczności,
Zgłoszenia udziału należy nadsyłać drogą 
mailową na adres: konkurs.piec@wp.pl do 
20 stycznia. Po eliminacjach wstępnych, 
22 stycznia, na https://www.facebook.com/
piec2018/ oraz http://www.oklubon.pl/. 
zostanie opublikowana ostateczna lista 
uczestników. Każdy proszony jest o przy-
gotowanie 20-minutowego występu (czas 
sceniczny to 30 min. i obejmuje przygoto-
wanie do występu). Repertuar musi zawie-
rać przynajmniej jeden utwór autorski.
Organizatorami wydarzenia są Urząd Mia-
sta, Ośrodek Kultury oraz Luboński Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Celem konkursu 
jest promowanie młodzieżowej twórczości 
artystycznej.  (Ii)

Kolejny PIEC

Radca prawny Kamila Kowalew-
ska prowadząca Kancelarię w Lu-
boniu zaprasza  w  czwar tek ,  25 
stycznia, w  godz. 18-19 ,  do sie-
dz iby  redakc j i  „Wieś c i  Lub oń -

skich” przy ul. Wschodniej 23A/62 
na bezpłatne konsultacje w  spra-
wach dotyczących kredytów fran-
kow ych.  Osoby zainteresowane 
proszone są o  wcześniejszy kon-

Bezpłatne porady dla frankowiczów
takt pod nr tel. 735 336 147. De-
cyduje kolejność zgłoszeń. Na-
stępny termin darmowych kon-
sultacji zostanie podany w luto-
wym wydaniu „WL”.

p. Joannie Kwiecińskiej
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. Ojca
składa

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Augusta hr. Cieszkowskiego

Panu Bernardowi Stachowiakowi
wieloletniemu autorowi krzyżówek w „Wieściach Lubońskich”

składamy serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci żony

śp. Krystyny Stachowiak
Redakcja

Pani Krystyna zmarła 22 grudnia 2017 r.  
i została pochowana 27 grudnia na cmentarzu w Żabikowie

Zgony

Śluby

15.12.2017 r.
 n Maria Smoczyńska ur. 1940 r.

22.12.2017 r.
 n Krystyna Stachowiak ur. 1941 r.

23.12.2017 r.
 n Barbara Budziszewska ur. 1939 r.

26.12.2017 r.
 n Stanisław Raźniewski ur. 1926 r.
 n Łucja Jaskulska ur. 1937 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

i Wydziału Spraw Obywatelskich UML

01.12.2017 r.
 n Salomea Haława ur. 1922 r.

06.12.2017 r.
 n Tadeusz Kloc ur. 1949 r.

10.12.2017 r.
 n Marlena Juźwicka ur. 1986 r.

13.12.2017 r.
 n Kazimiera Misiaczyk ur. 1926 r.

22.12.2017 r.
 n Mikołaj Przybecki i Magdalena Kęsicka

W grudniu zawarto 16 związków mał-
żeńskich, tylko 2 pary wyraziły zgodę 
na publikację danych.

15.12.2017 r.
 n Tomasz Wawroski  

 i Agnieszka Klimkowska
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OGŁOSZENIA

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

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
 n Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-238 IX-II)
 n Korepetycje z matematyki i �zyki na wszyst-

kich poziomach nauczania. Tel. 601 75 75 22   
(r-304 XII-I)

 n Korepetycje – matematyka wszystkie poziomy 
zaawansowania – absolwent PP – z dojazdem 
do ucznia; tel. 724 215 530   (h-205 IX-V)

 n Matematyka, �zyka – doktor nauk �zycz-
nych. Dojazd. Tel. 724 848 008   (h-271-XI-I)

Praca
 n Przyjmę do pracy w gastronomii. Pomoc 

kuchenna/kucharz. Rejon Wiry. Mile widziane 
prawo jazdy kat. „B”; tel. 501 720 846   (r-XI-I)

 n Uczciwa, rzetelna, dokładna, sumienna 
Pani posprząta mieszkanie Luboń i okolice; 
tel. 695 746 028   (r-I)

 n Zatrudnię stolarza; tel. 61  810  60  58; 
501 307 180   (p-I)

 n Szukam pracy przy produkcji lub w maga-
zynie – Luboń i okolice; tel. 787 069 998   (r-I)

Usługi
 n Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
 n Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wysta-
wiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (r-01 I)

 n Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, ma-
larskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne – 
złota rączka – tel. 503 712 456   (r-297 XII,I)

 n Naprawa 24h, montaż: junkersów, ko-
tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101    
(r-294 XII-II)

Nieruchomości
 n Sprzedam dwupokojowe mieszkanie, 51 m2, 

na osiedlu Lubonianka; tel. 609 461 890   (h-
010 I)

Inne
 n Skupuję książki. Płacę 1  zł za 1  kg; tel. 

503 622 212   (h-283 XII, I)

Ogólnopolskim organizatorem projektu 
jest Fundacja „Wolność i Demokracja”, 
natomiast organizatorem lokalnym – 
Ronin Running.
To już druga edycja tych zawodów w na-
szym mieście. Poprzednia zgromadziła 
na starcie ponad 150 osób (70 uczestni-
ków biegów dla dzieci i 80 zawodników 
biegu głównego). Chcąc rozwinąć im-
prezę, organizatorzy postanowili zmienić 
jej lokalizację, przenosząc ją z  Parku 
Papieskiego na tereny Nadleśnictwa Bab-
ki w Luboniu. Dzięki temu, oprócz sym-
bolicznego dystansu 1963 m (odnoszą-
cego  się do roku śmierci ostatniego 
żołnierza niezłomnego – Józefa Francza-

ka), udało  się również wytyczyć drugi 
dystans – 5 kilometrów. Bieg ma charak-
ter przełajowy. Łączny limit uczestników 
– 300. Nie zabraknie także rywalizacji 
dla dzieci i  innych atrakcji dla całych 
rodzin.
W pakiecie startowym każdy uczestnik 
otrzyma: pamiątkową bawełnianą ko-
szulkę, odlewany medal po ukończeniu 
biegu, materiały edukacyjne związane 
z  Dniem Żołnierzy Wyklętych, numer 
startowy wraz z agraami, posiłek re-
generacyjny po biegu (drożdżówka).
Więcej szczegółów na stronie: www.
tropemwilczym.wixsite.com/lubon

Adam Chudzicki

Tropem wilczym
Bieg w ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Luboniu – 4 marca 
2018 r.

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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32 n 4 stycznia 2003  r. Zakłady Che-
miczne Luboń zostały nominowane do 
Nagrody Gospodarczej Województwa 
Wielkopolskiego za wdrożenie meto-
dy granulacji nawozów fosforowych.   
(„WL” 01-2003, s. 12)

 n 7 stycznia 2003 r. odbyło się posie-
dzenie inauguracyjne Rady Muzeum 
Martyrologicznego w Żabikowie po-
wołanej przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego. W jej skład, oprócz 
władz muzeum w Żabikowie wchodzi 
każdorazowo m.in. Burmistrz Lubo-
nia.   („WL” 01-2003, s. 4)

 n Od 19 stycznia do 6 lutego 2013 r. 
w Sanktuarium bł. Edmunda Boja-
nowskiego przebywał adoracyjny 
Ołtarz Miłosierdzia Bożego „Gwiaz-
da Kazachstanu” – drugi z 12., które 
staną na kuli ziemskiej w  imię po-
koju, peregrynujący do Oziornoje 
w Kazachstanie.   („WL” 01-2013, s. 4)

 n 22 stycznia 2013 r. zmarł Zygmunt 
Niedźwiedź – właściciel lubońskiej 
firmy „Niedźwiedź-Lock”, prekursor 
i wynalazca znanych w świecie me-
chanicznych blokad samochodowych.   
(„WL” 02-2013, s. 32)

 n 23 stycznia 2013  r. podpisano 
umowę najmu części LOSiR-u (owal) 
pomiędzy dyrektorem LOSiR-u i fir-
mą Usługowo-Handlowo-Transporto-
wą „Transporter” Patryk Brzeziński.   
(„WL” 10-2015, s. 19)

 n 30 stycznia 2003  r. na 5.  Sesji 
Rady Miasta Luboń podjęto uchwałę 
w sprawie nadania Szkole Podstawo-
wej nr 2 imienia Augusta hr. Ciesz-
kowskiego. Radni usankcjonowali 
uchwałą wolę społeczności szkoły.   
(„WL” 02-2003, s. 13)

 n 31 stycznia 2013  r. Rada Miasta 
uchwaliła lokalizację siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych w jedno-
mandatowych okręgach, które miały 
obowiązywać w wyborach samorządo-
wych w 2014 r.   („WL” 02-2013, s. 18)

 n W styczniu 2003 r. zrekonstruowano 
wieżę strażniczą w byłym niemieckim 
obozie karno-śledczym w Żabikowie 
(poprzednia, spróchniała, pochodziła 
z lat powojennych).   („WL” 01-2003, s. 5)

 n Zdjęcia lubonianina, Krzysztofa 
Czechowskiego, z jego projektu „Senne 
Panny” znalazł się na okładce i wewnątrz 

styczniowego wydania maga-
zynu „Foto” 2013 r..   („WL” 
02-2013, s. 7)

 n W styczniu 2013  r., po blisko 4. 
latach oddania do użytku głównego 
obiektu, rozpoczęto adaptację owalnego 
segmentu hali widowiskowo-sportowej 
LOSiR-u, którego uroczyste otwarcie 
nastąpiło na początku kwietniu.   („WL” 
02-2013, s. 9)

 n W styczniu 2013 r. ukazał się drugi 
tom „Rocznika Historycznego Lubonia 
(2012)” wydanego przez Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „Forum Luboń-
skie”.   („WL” 02-2013, s. 10)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa 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 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i  współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka 
Miejska – „Kalendarium Lubonia” (www.
biblub.com); 10 – uchwały Rady Mia-
sta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi 
i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 
13 –„200 lat oświaty w  Luboniu” 
Stanisław Malepszak i Piotr P. Rusz-
kowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-
1990); 16 – „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 17 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – 
tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Para-
dowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz 
(Biblioteka Zawartości Czasopism); 
„Wieści Lubońskie” 1994, 2003, 2004, 
2013-2017

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

oprac. HS

Kalendarium lubońskie
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OGŁOSZENIA

ALARMOWE
 n KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
 n POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999

 n POMOC DORAŹNA
 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 

tel. 61 898 42 40
 n STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
 n 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

 n POGOTOWIE WOD.-KAN.
 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 

(24 h); 994 – doraźne interwencje
 n POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

 n ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
 n  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
 n SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
 n  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl

 n PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
 n  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
 n  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 n  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/

 n STACJA PKP
 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757

 n 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

 n 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

 n  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
 n PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20

 n GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894

 n 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

 n KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

 n 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
 n URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
 n BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
 n MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
 n 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

 n MUZEUM MARTYROLOGICZNE
ul. Niezłomnych 2,   

tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

 n 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 

 n OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 

500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 n  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

 n 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

 n 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

 n 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

 n  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  
LUBOŃSKI

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl
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prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740
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KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 
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(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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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967
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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

(K6041)

KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.

(K
3
0
1
0

)
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SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B6025)

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99

(F
6
2
2
6
)

Mariusz Frąckowiak

(P
1
9
7
)

SKLEP INSTALACYJNY OSIŃSKI
SZANOWNI KLIENCI,

61 899 19 85     Informujemy uprzejmie, że nasz sklep
instalacyjny funkcjonujący dotychczas 
przy al. Jana Pawła II 7/1 przenieśliśmy 
na  u l .  S ienk iewicza  43/1 ,  p rzy 
s a l i  b a n k i e t o w e j  V i l l a  M o n t a n a
powiększając powierzchnię handlową.

           ZAPRASZAMY
00 00od pon. do pt. w godz.    8 -17
00 00oraz w soboty                 8 -15

(P
6
0
3
5
)

www.wimax-meble.pl

IZMARK

(F
6
0
1
8
)

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

SZAFY  WNĘKOWE 

garderoby, 

zabudowy

na wymiar

www.mebsto.p l
507-578-559 (P

6
1
9
8
)
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Naprawa i regulacja okien i drzwi, wymiana szyb i uszczelek
montaż nawiewników i zabezpieczeń antywłamaniowych
ROLETKI, PLISY I MOSKITIERY NA WYMIAR W CENACH 

PRODUCENTA
BEZPŁATNY POMIAR I WYCENA

www.oknojaknowe.pl (F
3

1
3
7
)

SERWIS OKIEN
Sobecki Zbigniew, tel. 664 779 961
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki

(P
6
1
6
4
)

Paweł Dobrowolski

CENTRUM
OPAŁU

(K
6
0
5
8
)

Najlepszy węgiel

692 515 643

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

6
1
4
6
)

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

(F
6
0
5
6
)

(W
6
1
0
5
)

UW
AGA!

Zm
iana siedziby

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

ul. Ks. Streicha 37 
 tel./fax 618 130 755, kom. 607 374 545

KMT, GERDA,

regulacja i konserwacja okuć okiennych ROTO, WINKHAUS,
SIGENIA-AUBI, MACO, G-U
regulacja i konserwacja okuć drzwiowych KMT, GERDA,
PORTA i drzwi drewnianych
naprawy okien i drzwi
wymiana uszczelek
wymiana klamek okiennych, drzwiowych
kontrola prawidłowego montażu
wymiana paska lub linki (rolety)

(Y6114)

SERWIS OKIEN I DRZWI

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
   61 813 07 55, 607 374 545 

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

(Y6103)
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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  

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)
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REGENERACJA FILTRÓW DPS

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y6022)

785 100 335

TKĄ DO 3T

(F
3
0
9
8
)

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

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981

(P
1
0
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6
)
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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

TRANSPORT
WYWROTKĄ

piasek
żwir
ziemia
gruz
beton towarowy
drewno i inne

A także transport pojazdem krytym

tel. 692 078 128, www.matmel.pl

(Y
6

4
9

0
)

Ą

AUTO KASACJA
FHU Budmat - Oborniki

Za auta płacimy gotówką
Wystawiamy zaświadczenia

o demontażu pojazdu

        tel. 608 588 590

       602 216 932tel. 

(K
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USŁUGI
TRANSPORTOWO-TOWAROWE do 3,5T

(W
6
1
2
1
)

Tani wywóz, przewóz wszystkiego
szybko, solidnie

tel . 501 223 965

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W6009)
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40 lat doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

ZAPRASZA
 NA BADANIA POJAZDÓW

DO NOWO OTWARTEJ 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LIGA OBRONY KRAJU

tel: 669 055 036   ul. Czechosłowacka 108, Poznań

pon.-pt. 7 - 20, sob.  7 - 14 (Y
6
3
3
0
)
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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

(W
6
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)

Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego

PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl

(Y
6
3
8
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)

Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl

(F
6

2
1

8
)

- 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

(W
6
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0
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)

UBEZPIECZENIA
OFERUJEMY PE£EN

PAKIET UBEZPIECZEÑ
POJAZDÓW MECHANICZNYCH,

MIESZKAÑ, BUDYNKÓW,
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRM

KONSULTACJE I DORADZTWO

NAJTANIEJ OC
czynne:

pn-pt 10-18, sob 10-14

Luboñ, ul. 11. Listopada 104
tel. 61 899-21-64, kom. 601-318-367

Luboń, ul. Armii Poznań 23B
tel. 61 8131-734, 8139-333, www.beraf.poznan.pl

H
U

R
T

 -
 D

E
T
A

L HURTOWNIA
CZĘŚCI

JAPOŃSKICH
I KOREAŃSKICH

LAKIERY 
W SPRAYU

MIESZALNIA KOMPUTEROWA

LAKIERY
SAMOCHODOWE

I PRZEMYSŁOWE

(P6045)



65

www.wesolymaluszek.com.pl

SKLEP INTERNETOWY
.

WESOŁY MALUSZEK

tel. 696 282 495

(K
3
0
7
1
)

Artykuły dla niemowląt

Artykuły dla kobiet w ciąży

Meble dziecięce na zamówienie

Wózki

Zabawki

i wiele innych…

NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B

6
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0
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

62-030 Luboń, ul. Dożynkowa 7A; tel. 61 813 15 18, kom. 602 555 346

(P
3
0
2
4
)

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

WYSTAWIAMY 
FAKTURY VAT Montaż:

- Radia
- Alarmy
- Blokady

Michał Roszak

Klimatyzacje
-napełnianie

Niedźwiedź Lock* NOWOŚĆ * WYMIANA OPON

61 8130 813

           Otwarte
00 00      pon. - pt. 7 -21

00 00sob. 8 -15
(pod kominem)
Luboń, ul. Armii Poznań 49 (dawniej Auto-Ziem) Uwaga! Podczas przeglądu sprawdzanie gratis (na życzenie klienta)

      amortyzatorów         płynu układu chłodzenia         płynu hamulcowego

(P
1
5
2
)

Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

Hala
myjni

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY
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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

(Y
6
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3
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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

(Y
6

4
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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

(P
61
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Nauka Pierwszego 
Tańca dla Młodej Pary 

Tel. 509 492 588

(W
6

1
3

0
)

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

(Y
6
1
3
4
)

- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%

SOLARIUM
FRYZJER

FRYZJER
KOSMETYKA

LUBOŃ
UL. GEN. SIKORSKIEGO 9

LUBOŃ
UL. PONIATOWSKIEGO 66A

618 992 182 618 139 187

www.malibulubon.pl

ZAPRASZAMY !

SOLARIUM

(F
0

2
0
)

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F6167)
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NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F6168)

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

(Y
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2
4
)

ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253

(K
6
0
7
0
)

Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa

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

Nowo otwarta Restauracja

 CZERWONE KRZESŁO
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 

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.

(K
3
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1
6
)



U
S

G
 b

rz
u

sz
n

e 
i d

o
p

o
ch

w
o

w
e

Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15

(F
6
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1
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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

68

(Y6058)
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NAJSKUTECZNIEJSZA
PRASA
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)

(Y
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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

(F003)

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

tel. 61 899 21 23
Luboñ, ul. Staszica  52

pn.-pt.: 11.00-13.00 i 15.00-19.00, sob.: 11.00-14.00

lek. wet. Michał Beyer
SKLEP INTERNETOWY:
www.vetzoo-lubon.pl
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KARDIOLOG
Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00

poniedziałki: 15 -19
lek. stom. Zofia Klimas
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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 

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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PEDIATRA
WIZYTY DOMOWE

(Y
6
0
8
7
)

lek. med. Wojciech Musiałkiewicz 

tel. 693 80 00 44

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

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)

NAPRAWA
PROTEZ

ZĘBOWYCH
(możliwe również

na poczekaniu)
.

TEL. 602 178 989
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Niepubliczny Specjalistyczny

Zespół Opieki Zdrowotnej “ART-MED”
Luboń, ul. Ks. Streicha 27, tel. 618 139 923, fax 618 139 257

umowa z NFZ
Chirurg                       Laryngolog                        Neurolog
                                                                    

Poradnie czynne od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Rejestracja w godzinach działalności przychodni!
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-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG

ul. Romana Maya 1a 
(przy Zakładach Chemicznych) 

tel. 618 900 485

(F036)

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

- EKG
- badania laboratoryjne

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)
lek. med. Hanna Krzyżańska i lek. med. Kamila Zawieja

ul. Streicha 25/29 
siedziba ART-MED

tel. 618 139 923   

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 15-18
Czw. 15-18

Dr .K. Zawieja
Wt. 8-13
Sr. 13-18
Pt. 8-13 

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 8.30-13
Wt. 13-18
Sr. 8.30-13
Czw. 8.30-13
Pt.13-18

Godziny przyjęć: Godziny przyjęć:
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Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989

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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Zapraszamy pn.-pt. 10-18, sob. 10-13.30
Luboń, ul. Wschodnia 24B/4 tel. 61 899 10 38

(P118)

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

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
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