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OD REDAKCJI

Nostalgicznie

Drodzy Czytelnicy,
gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, usiądźcie 
wśród bliskich. Przy blasku świec i śpiewie 
kolęd bądźcie tu i  teraz, nie martwiąc  się 
tym, co wczoraj i tym, co jutro. Odpocznij-
cie, wlejcie w  swoje serca optymizm i  na-
dzieję. Dajcie siebie, swój czas i uwagę tym, 
dla kogo jesteście ważni. Sprawcie, by czas 
wszedł w inny wymiar... A na nadchodzący 
rok życzymy Wam zdrowia, uśmiechu, szczę-
ścia i spełnienia marzeń.

Redakcja

Kończący rok – grudzień – najczęściej 
wiążemy z podsumowaniem minionych 
miesięcy, ale dla nas, „Wieści Luboń-
skich”, był czasem, kiedy wszystko się 
zaczęło. 29 lat temu, 12.12.1989 r., uka-
zał się 1. numer „Przeglądu Lubońskie-
go” – poprzednika „Wieści Lubońskich”. 
Rok później, 1 grudnia 1990 r., został 
wydany pierwszy numer „Wieści Lu-
bońskich”. Miał 8 stron, format A4 i, 
oprócz dodatkowego cyjanu (niebieski) 
na okładce, był czarno-biały.
Pozwólcie przywołać wspomnienia, bo-
wiem odszedł na wieczny odpoczynek 
ten, który uczył nas wtedy dziennikar-
stwa i  rzemiosła wydawniczego – Zby-
szek Kruszona –współzałożyciel „Wieści”, 
pomysłodawca szaty graficznej, wówczas 
dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego”.

Pewnego grudniowego popołudnia 1990 
roku, cały zespół redakcyjny: Wojciech 
Dutka, Eugeniusz Kowalski, Zbyszek Kru-
szona, Włodzimierz Sroczyński, Elżbieta 
Stefaniak, Aleksandra Zaradzka (redaktor 
naczelny) i  ja, Piotr P. Ruszkowski, cze-
kaliśmy w  Bibliotece (wówczas wydawca 
„WL”) na pierwszy numer Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców. Sprzedawany 
był prosto z samochodu (małego fiata), któ-
rym przyjechał z drukarni, na tarasie przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”, 
przez Elę Stefaniak i Zbyszka Kruszonę. Cały 
ówczesny nakład – 500 sztuk – rozszedł się 
„jak ciepłe bułki” w niecałą godzinę. Euforia 
zakończona szampanem.

Jedyny zawodowiec wówczas w naszym 
gronie, Zbyszek Kruszona, przed 28. laty, 
w pierwszym numerze „WL”, na 1. stro-
nie napisał „wstępniak” – jakże aktualny, 
dlatego odstępuję Mu dziś to miejsce:

DZIEŃ DOBRY – TO MY...
Oddajemy dziś do waszych rąk, ale także 
umysłów i serc, pierwszy numer niezależ-
nego miesięcznika mieszkańców Lubonia. 
Jakiż to patos? – zdziwi się niejeden. Otóż, 
nie. Na wszystko musi być rachunek, tak 

więc i na te słowa – rzetelne pokrycie. 
Tak czy inaczej, wkroczyliśmy w nową 
rzeczywistość. Może się ona komuś podo-
bać lub – przejściowo –nie, ale wymaga 
innego zupełnie do niej podejścia.
Trzeba uznać, że w ustroju prawdziwie de-
mokratycznym każdy ma prawo – a chyba 
też i obowiązek – do artykułowania wła-
snych poglądów, uwag, krytyk. Można to, 
oczywiście, czynić w gronie rodziny, w tram-
waju i pracy, na „imieninach u cioci” (cyt. 
gen. W. Jaruzelski). Jednak rzeczywistą siłę 
przebicia ma niewątpliwie owych głosów 
forum zjednoczone, publiczne. Oddajemy 
przeto łamy NASZE – WAM, by zadość 
temu uczynić. A zarazem „zaiskrzyć” świa-
domość, że jeżeli wreszcie nie weźmiemy 
w  swoje ręce naszych spraw, tych nawet 
najbardziej codzienno-banalnych, nikt 
tego za nas nie uczyni.
Bez wielkich słów – żyjemy, mieszkamy, 
mamy swoje problemy, ale przecież i  ja-
kieś radości, w  tym właśnie mieście. Do 
którego trwale już na ogół przypisał nas 
los. Postarajmy się tedy uczynić to miasto 
lepszym, piękniejszym, wygodniejszym dla 
naszego tu przez życie przejścia. To wcale 
nie takie trudne. Trzeba tylko chcieć. I móc. 
A w tym właśnie solidaryzują się z Wami 
i chcą pomagać „Wieści Lubońskie”.
Pragniemy wydawać to czasopismo na 
poziomie całkowicie profesjonalnym, czer-
piąc ze sprawdzonych już doświadczeń 
i wzorców (np. „Głosu Wielkopolskiego”), 
bez pseudo-udoskonaleń i nastawienia na 
zysk. Nasza intencja jest prosta: stworzyć 
czytelną płaszczyznę wymiany myśli, opi-
nii i poglądów, t u  i  t e r a z. Dla naszej 
lokalnej społeczności. Chcemy też służyć 
radą, pomocą, praktyczną informacją, 
nawiązywaniem korzystnych kontaktów.
Czy to się uda? Nasza niezależność, ale też 
i byt, z a l e ż n e są wyłącznie od Was. 
Dzień dobry, to my...

ZBYSZEK KRUSZONA

Sylwetkę naszego kolegi i  nauczyciela 
przypominamy też na str. 33

P. P. Ruszkowski
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Nareszcie
Prezydent Poznania dotrzymał słowa i jeszcze w tym roku rozebrano 
budynek po firmie „Intersmak” przy ul. Zielonej 46, z którym przez ponad 
20 lat były tylko problemy

Spółka z  o.o. „Intersmak” (wcześniej 
„Agro-Smak”) była jedną z pierwszych 
dużych, prywatnych firm w  Luboniu 
powstałą w  okresie przemian ustrojo-
wych – dobrze prosperującą fabryką 
wyrobów koncentratów spożywczych. 
Popadła w długi wobec podmiotów pu-
blicznych i prywatnych, i od połowy lat 
90. była w stanie likwidacji. W 1995 r. 
nieruchomość została zajęta przez ko-
mornika, którego długie postępowanie 
egzekucyjne okazało się nieskuteczne (o 
szczegółach czytaj: „Intersmak wkrótce 
rozebrany?” w  „WL” 09-2018, str.  29). 
Przez ponad 20 lat budynek popadał 
w  ruinę. Rozkradziony z  metalowych 
i wszelkich innych możliwych do spie-
niężenia elementów, niezabezpieczony 
i nieogrodzony, stał się z czasem obiek-
tem zagrażającym bezpieczeństwu. Do 
2006 r. był wysypiskiem śmieci i miej-
scem szemranych interesów (m.in. roz-
biórki kradzionych samochodów). Do 
końca pełnił też funkcję sypialni dla 
bezdomnych oraz alternatywnego ośrod-
ka kultury dla młodzieży. Pierwotny 
właściciel – likwidator spółki – skutecz-
nie unikał przez te lata kontaktów z pra-
wem i jego przedstawicielami. Starania 
wierzycieli i działania administracji wła-
dzy też nie były owocne. W 2008 r. ko-
mornik doprowadził wprawdzie do li-

cytacji nieruchomości, ale do sprzedaży 
nie doszło, bo trójka potencjalnych na-
bywców z Poznania, pomimo uzyskania 
promesy, nie otrzymała kredytu. 
W 2014 r. Stowarzyszenie Pomocy Bliź-
niemu „Mar-Kot”, po odnowieniu, za-
mierzało w budynku umieścić ośrodek 
dla bezdomnych. Opór mieszkańców 
sąsiadujących z byłą firmą spowodował 
jednak, że pomysł upadł („WL” 07-2014, 
str. 17). Od 2013 r. istniała decyzja Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego o  rozbiórce obiektu, o  wyegze-
kwowanie której zabiegały władze Lu-
bonia.

Stało się. Intersmak rozebrany! 
Tyle, że położona w Żabikowie, 
atrakcyjna, warta ponad milion 
nieruchomość o  powierzchni 
3  000  m2, o  przejęcie której 
Luboń w przeszłości nigdy się 
nie starał, od 2016 r. należy do 
Skarbu Państwa i w myśl prze-
pisów, jako starosta grodzki, 
zarządza nią Prezydent Pozna-
nia. Prawdopodobnie zostanie 
sprzedana. Zgodnie z Miejsco-
wym Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Żabikowo-
-Północ”, jest przeznaczona pod 
usługi (np. pod market, nie 
wielkopowierzchniowy).
Czy nowy rok będzie zapowie-
dzią, tym razem korzystnych 
perspektyw dla Lubonia?

HS

n
6 grudnia (mikołajki), kiedy rozpoczęto wyburzanie ruin po byłej firmie przy ul. Zielonej, można było po 
raz ostatni zobaczyć główny obiekt „Intersmaku” od strony ul. Granicznej (lewy, górny narożnik zdjęcia)   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Pokryte graffiti wnętrze wyburzanego budynku – nieformalnego ośrodka kultury w Żabikowie   fot. Hanna Siatka

n
Firma burząca obiekt wywiezie z działki przy ul. 
Zielonej 46 tony gruzu i elementów konstrukcji, 
posprząta i ogrodzi teren   fot. Hanna Siatka

Zaproszenie
29 grudnia, godz. 9.30 – Inscenizacja histo-
ryczna w parku Siewcy z Retro Pociągiem 
„Powstaniec” upamiętniającym stulecie wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego. W pocią-
gu możliwość zakupu specjalnych biletów na 
przejazd wokół Poznania (normalny – 29 zł, 
ulgowy – 19 zł, do 4. lat – bezpłatne; rezer-
wacje: www.turkol.pl).

TMML
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko
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Gromadzeniem informacji, m.in. o Po-
wstańcach Wielkopolskich, zajmuje-
my się od dawna. Wcześniej odkryliśmy 
np. czterech braci z rodziny Mellerów ze 
wsi Luboń, ich matką była pochodząca 
z Bambergii Marianna Fertsch z Dębca. 
Spośród ośmiorga dzieci (5. chłopaków 
i 3 dziewczyny), czworo, gdy wybuchło 
powstanie w 1918 r., przystąpiło do nie-
go. Przypomnijmy, najstarszy Paweł 
Meller miał w 1918 r. 33 lata, Stanisław 
(31 lat), Józef (18), a Jan Meller poszedł 
do powstania jako 16-latek. Ich biogramy 
zostały dość obszernie przedstawione 
w  książce „Lubonianie w  Powstaniu 
Wielkopolskim” wydanej w 2009 r. przez 
„Form Lubońskie” (wydawcę „Wieści 
Lubońskich”) oraz przypomniane 
w „WL” 01-2011 na str. 25.

Czterech braci Wojciechowskich
Dziś naszym czytelnikom przedstawiamy 
kolejnych czterech braci pochodzących 
tym razem z Lasku, którzy nie zawahali 
się, gdy wybiła godzina, upomnieć  się 
o wolność.
Wojciechowscy – Józef, Stanisław, Kazi-
mierz i Piotr pochodzili z rodziny rol-
ników, ich przodkowie – Hirschowie – 
podobnie jak u  Mellerów, to osadnicy 
z  Bambergii. Rodzicami naszych po-
wstańców byli Piotr senior, z  zawodu 
murarz, i Magdalena z domu Czerwiń-
ska. Prowadzili w Lasku 20-hektarowe 

gospodarstwo. Ich rodzinny dom ma 
dziś adres ul. Sobieskiego 111. Wycho-
wało  się w nim siedmioro rodzeństwa 
– dwie dziewczyny, Magdalena i Wanda, 
oraz pięcioro braci, z  których czterej 
poszli do powstania. Na gospodarstwie 
przy rodzicach został drugi syn – Jan – 
urodzony w 1885 roku (zmarł mając 53 
lata w 1938 r.).
Oto nasi Powstańcy. Cała czwórka uro-
dziła  się w  Lasku, uczyła w  tutejszej 
Szkole Powszechnej, a następnie zdoby-
wała zawód murarza. Wszyscy spoczy-
wają na cmentarzu w Wirach:

Józef Wojciechowski 
Ur. 
20.02.1883 r. 
Podczas 
I wojny świa-
towej służył 
w armii pru-
skiej, specja-
lizował  się 
w  budowie 
pieców hut-
niczych, na 
zapleczu 
frontu. Pod 
koniec I woj-
ny wrócił do 
domu na 
urlop. Miał 35 lat, kiedy wybuchło po-
wstanie i 27.12.1918 r. znalazł się podob-

no z  bratem Kazimierzem w  oddziale 
ochotników poprowadzonych z Lasku do 
Poznania przez Stanisława Szczepaniaka. 
Nie przeszkadzały mu dwa zrośnięte pal-
ce u prawej dłoni. Walczył w śródmieściu 
Poznania oraz na froncie zachodnim – pod 
Zbąszyniem, Łomnicą. Podczas jednej 
z akcji na cmentarzu Józef dostał się pod 
taki ostrzał pruski, że cały dzień, by nie 
zostać trafionym ukrywał się za jednym 
z pomników nagrobnych, dopiero o zmro-
ku wycofał się i dołączył do oddziału. Był 
w wojsku do 20.12.1919 r. Ożenił się z Ja-
dwigą z domu Kiszka (1895-1979). Mieli 
5 dzieci: Stanisław (ur. 1921  r.), Maria 
Klatkiewicz (ur. 1923 r.), Kazimierz (ur. 
1924 r.), Marian (ur. 1925 r.) i Józef (ur. 
1943 r.). W 1936 r., na darowanej przez 
rodziców działce wybudował dom przy 
ul. Podgórnej 38 i sąsiadował z bratem – 
Piotrem. Zmarł mając 79 lat – 25.09.1962 r.
 
Stanisław Wojciechowski
Ur. 
14.02.1888  r. 
W  1915  r. 
walczył  na 
froncie 
wschodnim 
(Skierniewi-
ce, Warszawa, 
Wilno), a  od 
marca 1918 r. 
na  f roncie 
francuskim 
pod Reiner 
i  w  Szampa-
nii. Z  armii 
pruskiej 
zwolniony 
14.11.1918  r. 
Podczas po-
wstania, jako 30-latek służył w 5. kom-
pani Batalionu Garnizonowego II Po-
znań w  stopniu sekcyjnego. Został 
oddelegowany do Kopanicy, a  jego 
zadaniem było opracowanie strategii 
walki o zdobycie Kargowej. Tam też 
poznał swoją przyszłą żonę, 21-letnią 
pielęgniarkę i powstańczą łączniczkę 
Annę Matysik, z  którą wziął ślub 
w 1921 r. Podczas jednego z rekone-
sansów natknęli się na pruski patrol. 
W efekcie wywiązała się krótka po-
tyczka. Niemcy strzelając do bryczki, 
którą jechali powstańcy, zastrzelili 
woźnicę, a spłoszone konie poniosły 
i  zatrzymały  się dopiero przed do-
mem rodziców Anny w  Żodyniu. 
Ranny Stanisław dzięki troskliwej 
opiece przyszłej żony odzyskał szyb-
ko zdrowie.  Skierowano go do 
61.  Pułku Piechoty w  Bydgoszczy, 
gdzie jako zawodowy żołnierz służył 
12  lat, walcząc m.in. w  wojnie pol-
sko-bolszewickie j .  W  s ierpniu 
1920 roku, broniąc Warszawy, wyka-
zał się męstwem podczas „Cudu nad 
Wisłą”, za co został odznaczony Krzy-
żem Walecznych. Miał stopień sier-
żanta sztabowego i  w  bydgoskim 
pułku jako instruktor sportu uczył 
rekrutów pływania. Z Anną Matysik 
miał 5 dzieci – Mariana (ur. 1922 r.), 
Stanisława (ur. 1925 r.), Władysława 
(ur. 1926 r.), Zofię (ur. 1929 r.) i Eu-
geniusza (ur. 1931  r.). Po przejściu 
na rentę wojskową powrócił z rodzi-
ną do Lasku i  zamieszkali u  brata 
Jana przy ul. Podgórnej  48. Zmarł 
mając zaledwie 43 lata – 20.12.1932 r.

Kazimierz Wojciechowski
Ur. 
01.03.1891  r. 
W  1914  r. 
wcielony do 
armii pruskiej 
(jako saper), 
brał  udział 
w  I  wojnie 
światowej, 
zwolniony 
18.12.1918  r. 
Działalność 
niepodległo-
ściową rozpo-
czął 
22.12.1918 r., Był szeregowcem 1. Kom-
panii Wartowniczej. Jak podaliśmy wcze-
śniej, ze starszym bratem Józefem zna-
lazł  się w  grupie ochotników z  Lasku, 
którzy poszli do Poznania brać udział 
w powstaniu. Odznaczał się odwagą i bra-
wurą, walczył także pod Zbąszyniem, 
Łomnicą, Prostynią i Nowym Dworem. 
W 1919 r. został powołany do 7. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich (61. Pułk Pie-
choty Wielkopolskiej), gdzie służył do 
30.09.1920 r. Ożenił się z Pelagią Fajfer 
(1891-1969) – siostrą Józefa Fajfera, 
który poślubił jedną z sióstr Wojciechow-
skich. Wybudował dom przy ul. Sobie-
skiego  61. Mieli 3.  dzieci: Waleria, 
Edward i Stefania. Pracował jako murarz 
w  Zakładach Ziemniaczanych. Zmarł 
w wieku 71 lat 07.05.1962 r.

Piotr Wojciechowski
Najmłodszy 
z  rodu syn, ur. 
13.05.1900 r. Miał 
być, jak bracia, 
wcielony do armii 
pruskiej i walczyć 
w I wojnie świato-
wej. Do powstania 
przystąpił od sa-
mego początku 
jako 18-letni 
ochotnik i  służył 
w  V  Kompanii 
Batalionu Garni-
zonowego II Po-
znań w  stopniu 
szeregowca. Wal-
czył na terenie 
Poznania i w jego okolicach. Jak wspo-
minają wnuki – Beata Janicka, Elżbieta 
Stefaniak i Jacek Wojciechowski – dzia-
dek Piotr nigdy nie mówił o  udziale 
swoim i braci w powstaniu, był to temat 
tabu, a zdjęcia i dokumenty dotyczące 
tamtych czasów zostały zniszczone lub 
zakopane gdzieś w  rodzinnej ziemi 
i wszelki ślad po nich zaginął. Ożenił się 
w  1923  r. z  Marią z  d. Siebert (1902-
1984). Wybudował dom przy ul. Pod-
górnej 40. Ich potomstwo to: Marianna, 
Helena, Janina, Zofia, Urszula, Bolesław, 
Jerzy i Jan (ur. 1924 r.). Piotr pracował 
jako murarz w Zakładach Chemicznych. 
Zmarł 30.04.1964 r. mając 64 lata.

Szersze biogramy wraz z  rodzinnymi 
zdjęciami zostały zamieszczone w nowej 
książce o Powstańcach Wielkopolskich 
z  Lubonia, która niebawem zostanie 
wydana przez „Forum Lubońskie” przy 
finansowym udziale Miasta Luboń, 
z okazji 100. rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego i odzyskania niepodległości.

PPR

Powstańcy z Lasku

n
Józef – najstarszy z rodzi-
ny Wojciechowskich

n
Stanisław Wojciechow-
ski, zawodowy żołnierz 
Wojsk Wielkopolskich, 
odznaczony Krzyżem 
Walecznych

n
Kazimierz  
Wojciechowski

n
Piotr Wojciechowski 
– najmłodszy po-
wstaniec z laskow-
skiego rodu Wojcie-
chowskich
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specjalistów z  wielu 
krajów. Prace lubonian 
oceniali szefowie kuch-
ni z RPA, Szwecji, Au-
strii i Niemiec. W kate-
gorii rzeźb czekolado-
wych wystąpiły 22 oso-
by, a cukrowych 30.
Obie nagrodzone rzeźby 
czeka teraz konieczna 
po podróży renowacja, 
przed zaprezentowa-
niem ich w  Cukierni 
„Pawlova” w Luboniu.
Paweł Mieszała to do-
świadczony cukiernik, 
od 1989 roku w zawo-
dzie (pisaliśmy o  nim 
niejednokrotnie). Pra-
cował 15 lat u Wojcie-
cha Kandulskiego, szko-
lił się, uczył innych, brał udział w licz-
nych konkursach. Przez 10 lat wykładał 
w szkole cukierniczej. Teraz sam został 
medalistą mistrzostw świata, a w rozmo-

wie z nami szczególnie podkreśla sukces 
swojego bardzo młodego zastępcy. Po-
stawa godna mistrza i nauczyciela. Gra-
tulujemy i czekamy na kolejne medale.

JN  

DOBRE, BO

Cukiernicy z Lubonia zdobyli dwa brą-
zowe medale na Kulinarnych Mistrzo-
stwach Świata w Luksemburgu. Zapre-
zentowali eksponaty zrobione z  cukru 
i  czekolady. Paweł Mieszała, właściciel 
Cukierni „Pawlova”, i  jego 24-letni za-
stępca Mariusz Górecki po raz pierwszy 
wystartowali w tych dwóch kategoriach 
i od razu odnieśli wielki sukces. Nigdy 

jeszcze polscy cukiernicy, reprezentujący 
jedną firmę, nie zdobyli dwóch medali 
na mistrzostwach świata.
Przygotowania trwały trzy miesiące, 
a samo wykonanie eksponatów dwa ty-
godnie. Ich przetransportowanie w czę-
ściach było osobnym wyzwaniem. Potem 
w ciągu trzech godzin musieli je wykoń-
czyć i przedstawić do oceny najlepszych 

Dobre, bo słodkie

Medale Pawlova

n
Paweł Mieszała (z lewej) i Mariusz Górecki prezentują medale zdobyte na Kulinar-
nych Mistrzostwach Świata w Luksemburgu   fot. Jerzy Nowacki

Brązowe medale 
mistrzowskie cu-
kierników z Lubo-
nia   fot. Jerzy No-
wacki

n
Lubońska Kawiarnia „Pawlova” przy ul. ks. Streicha. Nie-
bawem zostanie otwarta placówka tej marki na ul. Żabi-
kowskiej przy Bibliotece Miejskiej   fot. Jerzy Nowacki

n
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8 grudnia o godz. 10 na terenie skansenu 
przyrodniczego pomiędzy Luboniem 
a Świerczewem – tzw. Szachtach – od-
dano do użytku wieżę widokową. Posta-
wiono ją na obszarze Fabianowa-Kotowa, 
w sąsiedztwie dawnej cegielni oraz sta-
wów Rozlanego i Glabisa. Udostępniono 
też nowo zamontowany, oryginalny po-
most na stawie Rozlanym.
Na projekt „Z widokiem na Szachty, Luboń 
i  Poznań – budowa drewnianej wieży 
widokowej na Szachtach, zagospodarowa-
nie terenu”, w ramach Poznańskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego 2016, zagłosowało 
prawie 3,5 tys. osób. Ostatecznie, wieża nie 
jest drewniana. Konstrukcję stanowią 3 sta-
lowe pale, schody prowadzące na szczyt 
po obrysie trójkąta (około 120 stopni) 
i balustrady, które obłożono materiałem 
imitującym drewno. Całkowita wysokość 
wieży wynosi 25 metrów. Poziom widoko-
wy znajduje się kilka metrów niżej. Pano-
ramę malowniczego kompleksu zbiorni-
ków wodnych powstałych w  dawnych 

wyrobiskach gliny, a  w  głębi zabudowę 
Poznania i  Lubonia można podziwiać 
z wysokości 22 m. Obiekt postawiła firma 
„Mosty Poznań”.

Dobre, bo atrakcyjne

Podziwianie 
z góry

n
Malownicze Szachty, przy których ustawiono wieżę widokową. Głę-
biej – pomost na stawie Rozlanym. Na horyzoncie pejzaż Poznania 
i Lubonia (z prawej)   fot. Rafał Wojtyniak

Nocne zdjęcie nowej atrakcji turystycz-
nej na Szachtach   fot. Rafał Wojtyniak

n

Kosztował 1  325  958  zł, pomost – 
621 654 zł.
Chcąc skorzystać z tych turystycznych 
atrakcji, po dojściu do Szacht ulicą 
Niezłomnych, lubonianie muszą kiero-
wać się na lewo i brzegiem stawu Edy 
dojść do rozwidlenia alei, a tam znów 
skręcić w  lewo. Po przejściu ok. 50-
60 m, skręcając do Doliny Strumienia 
Junikowskiego (znów w  lewo), droga 
zaprowadzi nas do grobli ciągnącej się 
w stronę Kotowa. Po prawej stronie, na 
stawie Rozlanym zobaczymy nowy po-
most, a po 5. minutach marszu dotrze-
my do wieży.
Czas spaceru, licząc od ul. Niezłomnych, 
wynosi ok. 30  minut. Cała trasa jest 
ciągiem asfaltowych, malowniczych alei, 
obsadzonych zielenią i wyposażonych 
w tablice poglądowe, ławki i kosze na 
śmieci.

(Z)
n
Oryginalny, owalny pomost na stawie Rozlanym, położony na trasie do wieży wido-
kowej   fot. Hanna Siatka
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18 – 23 listopada w Libercu odbyły się 
Mistrzostwa Świata WADF (World Ar-
tistic Dance Federation), do których 
lubońska Akademia Tańca „Bezuma” 
przygotowywała  się już od sierpnia. 
Czterodniowy wyjazd do Czech oka-
zał się wielkim sukcesem. Ciężka praca 
i szereg wyrzeczeń tak młodych, a zara-
zem dojrzałych osób, została doceniona. 
Do Polski tancerki przywiozły aż 7 ty-
tułów Mistrza Świata, 2 tytuły Wicemi-
strza, jeden brązowy medal oraz 6-krot-
nie otarły  się o  podium, zdobywając 
4. miejsce.

Trochę historii
AT „Bezuma” powstała przed ponad 
pięciu laty (we wrześniu 2013  r.), na 
bazie kółka tanecznego w Szkole Pod-
stawowej nr 3, z inicjatywy nauczycielki, 
Beaty Janickiej. Dzięki zapałowi i ambit-
nym planom pani Beaty, z roku na rok 
Bezuma rozwijała się, osiągając coraz 
większe sukcesy. Systematyczna i wytę-
żona praca zespołu – menedżerki, cho-
reografek, trenerek i  utalentowanych 
tancerek – przełożyła się na osiągnięty 
w tym roku największy sukces w historii 
zespołu.

Mistrzostwa
Dla podopiecznych AT „Bezuma” mi-
strzostwa trwały od 19 do 21 listopada. 
Były to 3 dni trudnych zmagań w roż-

nych kategoriach tanecznych: Contem-
porary Ballet, Artistic Dance Show, Jazz 
Dance oraz Urban Pop. Dziewczęta pre-
zentowały się w pokazach zarówno so-
lowych, jak i  w  grupach (liczących od 
4-8 osób), małych (do 16 osób) oraz 
dużych formacjach (ponad 16 osób). 
Jurorzy bardzo wysoko ocenili lubonian-
ki, które zdobyły również sympatię wi-
downi.

Wyniki
Można stwierdzić, że tancerki AT „Bez-
uma” zrobiły w Libercu furorę. I miejsca 
oraz tytuł Mistrza Świata zdobyły: For-
macja Bezuma Team w kategorii Con-
temporary Ballet Large Team Junior, 
Formacja Bezuma Team Kids w  kat. 
Contemporary Ballet Showcase Team 
Juveniles, Formacja Bezuma Team Kids 
w kat. Jazz Dance Large Team Juveniles, 
Mini Formacja Bezuma Team Kids w kat. 
Jazz Dance Small Team Juveniles, Zu-
zanna Rutkowska w  kat. Jazz Dance 
Juveniles  2, Nadia Tołkacz w  kat. Jazz 
Dance Juveniles 1 i Contemporary Bal-
let Juveniles 1. Z kolei II  miejsca oraz 
tytuły Wicemistrza Świata zdobyły For-
macja Bezuma Team w kat. Jazz Dance 
Large Team Junior i  Nadia Tołkacz 
w Urban Pop Juveniles 1, natomiast III 
lokata oraz tytuł II Wicemistrza Świata 
przypadła w  udziale Julii Rutkowskiej 
w kat. Urban Pop. Ponadto w finale, tuż 

Dobre, bo mistrzowskie

Układy taneczne Bezumy

za podium znalazły  się zdobywczynie 
IV  miejsca: Mini Formacja Bezuma 
Team Senior w  kat. Jazz Dance Small 
Team Youth&Adults, Mini Formacja 
Bezuma Team Junior w kat. Jazz Dance 
Small Team Junior, Julia Wiśniewska 
w kat. Artistic Dance Show Juveniles 2, 
Julia Rutkowska w Contemporary Ballet 
Juveniles  1, Gabriela Reformat w  kat. 
Contemporary Ballet Junior 1 oraz Kin-
ga Tonder w Jazz Dance Junior 2. Han-

na Skrzypczak zdobyła VI miejsce w ka-
tegorii Jazz Dance Juveniles 2.
- Mistrzostwa Świata WADF 2018, były 
do tej pory naszym największym osią-
gnięciem – powiedziała trener i chore-
ograf Bezumy – Zuzanna Janicka (córka 
Beaty). – Nie tylko obroniliśmy tytuł 
Mistrza Świata Contemporary Ballet 
Juniors, ale również zdobyliśmy 3. kolej-
ne tytuły Mistrza Świata oraz jeden Wi-
cemistrza w układach grupowych. Oprócz 

Szczęśliwe tancerki Bezuma Team Kids (w czarnych dresach) z medalami, dyploma-
mi i pucharem za jedno z pierwszych miejsc, siedzą od lewej: Wiktoria Łyskanow-
ska, Wiktoria Zakrzewska, Julia Wiśniewska, Kinga Smulkowska i Oliwia Glinka (z 
flagą), od lewej stoją: Hanna Skrzypczak, Barbara Buciora, Julia Nowik, Julia Rut-
kowska, Zofia Lemańska, Helena Zalewska, Marianna Nowicka, Zuzanna Rutkow-
ska, Paulina Bączyk, Karolina Pawlicka, Roksana Załachowska, Julia Nowak, Nadia 
Tołkacz i Wiktoria Radecka   fot. Archiwum Bezuma

n
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tego solistki 5 razy weszły na najwyższe 
podium, zdobywając 3 tytuły Mistrza, 
1 tytuł Wicemistrza oraz 1 tytuł II Wi-
cemistrza. Było to ogromne przeżycie 
dla trenerów, opiekunów, rodziców, 
a przede wszystkim tancerek. Docenio-
ne zostały każda godzina spędzona na 
treningu, każda łza i każda kropla potu, 
które towarzyszyły im w  przygotowa-
niach.

Przyszłość
Akademia Tańca „Bezuma” nie spoczy-
wa na laurach. Rozpoczęto przygotowa-
nia nowych układów choreograficznych 
na następne zawody ogólnopolskie i mię-
dzynarodowe. Wkrótce odbędzie  się 
kolejny turniej, na którym spotkają się 
tancerze z całego świata.
Bezumie gratulujemy i  życzymy kolej-
nych sukcesów na arenach krajowych 
i zagranicznych, gdzie występami będą 
promowały nasze miasto.

Sponsorzy
Wyjazd do Liberca był bardzo kosz-
towny i nie byłby możliwy, gdyby nie 

pomoc wielu darczyńców oraz spon-
sorów: Alter Brand Concept Spółka 
z o.o., Spółka Jawna Wilkowice – To-
masz Błaszak, Catering Body Chief 

firma „Ellena”, fabryka słodyczy „Ne-
stle” w Kargowej – Robert Gulczyński, 
„Foods by Ann” – Anna Lewandowska, 
Firma Ryszard Kaliński, Hurtownia 

„Bioplanet”, „Kozaryn” Spółka z  o.o. 
Spółka Komandytowa Różanki, Fun-
dacja „Mogę Więcej”, Fundacja im. 
Paulinki Zysk, Kancelaria Notarialna 
M. Halczuk, B. Kopała-Łosak Poznań, 
„Puro Bio Cosmetics”, Naturalne Su-
plementy Diety Singularis, Zielarnia 
„Evital” – Poznań, Laleli Fashion Gro-
up Sp. z  o.o., osoby indywidualne 
wpłacające datek na portalu polakpo-
trafi.pl oraz klientki salonu „Angel” 
w  Luboniu. AT „Bezuma” dziękuje 
wszystkim darczyńcom, dzięki którym 
jej marzenie się urzeczywistniło. Jed-
nocześnie kieruje słowa uznania 
i wdzięczności do rodziców tancerek 
za poświęcony czas, ogromny wkład 
finansowy oraz za każdą pomoc 
w przygotowaniach przed oraz podczas 
wyjazdu na mistrzostwa.

PAW

Patrz też plebiscyt, str. 18.

n
Indywidualne Mistrzynie Świata: 
Nadia Tołkacz (z lewej), kat. Jazz 
Dance solo Juveniles 1 (8-9 lat) 
i Zuzanna Rutkowska, kat. Jazz 
Dance solo Juveniles 2 (10-11 lat)   
fot. Archiwum Bezuma

n
4. miejsce – Small Team „Bezuma Team Senior”, od lewej: 
Kinga Tonder, Barbara Woźniak, Oliwia Niedośpiał, Magdalena 
Piechocka, Aleksandra Zygmaniak, Martyna Zygmańska, 
Kinga Winciaszek   fot. Archiwum Bezuma

n
Jedna z formacji Bezumy godnie reprezentująca Polskę i Luboń, 
z medalami Mistrzostw Świata, siedzą od lewej: Zofia Błaszak, Zuzan-
na Barłożyk, Amelia Kocur, Barbara Woźniak, Julia Lewandowska, 
stoją od lewej: Karolina Skowron (choreograf ), Aleksandra Zygma-
niak, Martyna Zygmańska, Zofia Szulc, Wiktoria Michalak, Gabriela 
Reformat, Weronika Ratajczak, Oliwia Niedośpiał, Kinga Tonder, Mar-
ta Hała, Magdalena Piechocka, Marta Jelinska   fot. Archiwum Bezu-
ma

n
3 pierwsze miejsca na Mistrzostwach Świata zdobyła Formacja „Bezuma Team 
Kids”, flagi trzymają od lewej: Wiktoria Łyskanowska, Paulina Bączyk, Kinga Smul-
kowska i Marianna Nowicka. Stoją od lewej: Maria Szała, Oliwia Glinka, Wiktoria 
Radecka, Zofia Lemańska, Helena Zalewska, Julia Nowak, Nadia Tołkacz, Julia Rut-
kowska, Barbara Buciora, Karolina Pawlicka, Zuzanna Rutkowska, Julia Wiśniewska, 
Wiktoria Zakrzewska, Hanna Skrzypczak, Julia Nowik   fot. Archiwum Bezuma
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W połowie listopada na Wzgórzu Papie-
skim w wykopach zaprawionych rodzimą 
i urodzajną ziemią, wymieszaną z hydro-
żelem, posadzono 100 drzew. To reali-
zacja koncepcji zagospodarowania tego 
terenu, wykonanej na potrzeby konkur-
su zorganizowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach programu „Po-
prawa jakości środowiska miejskiego”. 

Część roślin (27 sztuk) stanowi uzupeł-
nienie istniejącej już wcześniej alei dę-
bów (czytaj „WL” 07-2018, s.16 i 09-2018 
s. 35). Wzdłuż niej wykonano drenaż 
składający  się z  27  dołów zasypanych 
piaskiem i wpuszczonej weń rurki dre-
narskiej, w której będzie się gromadził 
nadmiar wody. System ma zapobiec 
stagnowaniu wody w  miskach drzew. 
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo 

Dobre, bo ekologiczne

Sto drzew na stulecie
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego Luboń uczcił m.in. sadząc kolejne 
100 drzew w parku Papieskim. Są wśród nich: dęby, wierzby, czeremchy, 
brzozy, klony i robinie akacjowe

n
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwa-
nia drzew, posadzono je w biogrupach   fot. 
Paweł Wolniewicz

przetrwania roślin, 
posadzono je 
w biogrupach, na-
tomiast ich bryły 
korzeniowe zaapli-
kowano szczepion-
ką mikoryzową.
Warto wspomnieć, 
że w  tym roku 
w parku Papieskim 
posadzono ponad 
1 0 0   d r z e w, 
376  krzewów 
(m.in. derenie 

białe, żółte forsycje, jaśminy) i 456 róż-
nych gatunków traw (m.in. miskant chiń-
ski) oraz bylin. Jak  się dowiedzieliśmy 
od Ogrodnika Miejskiego podinspektor 
ds. zagospodarowania terenów miejskich 
Karoliny Szerłot, wiosną każde drzewo 
w  parku Papieskim, w  miejsce starej, 
otrzyma nową tabliczkę z imieniem opie-
kuna. Na wiosnę zaplanowane są również 
prace nasadzeniowe oraz porządkowe, 
mające na celu usunięcie martwych 
drzew i sadzonek, a także zbędnego opa-
likowania.

PAW
n
Akcja nasadzeniowa na Wzgórzu Papieskim   
fot. Paweł Wolniewicz

n
W połowie listopada, na stulecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę, na Wzgórze Papieskie przywieziono 100 drzew   
fot. Paweł Wolniewicz
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W czwartek, 22 listopada, półtora mie-
siąca po zdjęciu starego krzyża, na wie-

Dobre, bo na 100 lat

Powrót na 
miejsce

Nowy, odtworzony 
krzyż wykonany we-
dług zabytkowego, 
ponadstuletniego, 
wrócił na wieżę kościo-
ła św. Barbary. Stanowi 
wciąż najwyższy punkt 
w Luboniu   fot. Rafał 
Wojtyniak

n
Przygotowany do podniesienia na 
wieżę, częściowo nowe elementy 
zwieńczenia wieży kościoła św. Barba-
ry. Koszt remontu elementów zwień-
czenia wieży oraz ich montażu wyniósł 
13 500 zł   fot. Rafał Wojtyniak

n
W ekstremalnych warunkach, z kosza 
podnośnika, według poziomicy, mon-
towane jest nowe zwieńczenie wieży, 
które, miejmy nadzieję, wytrzyma 
przynajmniej kolejne 100 lat    
fot. Rafał Wojtyniak

żę kościoła św. Barbary trafił nowy.
Krzyż oraz maszt zostały wykonane ze 
stali nierdzewnej w  firmie „Polmar” 
Marka Kaźmierczaka w Poladowie koło 
Śmigla. Oryginalny miedziany stożek 
oraz kula (po odmalowaniu) zostały 
wykorzystane ponownie.
Montaż elementów na 40-metrowej wie-
ży kościelnej przeprowadziła firma Ste-

fana Rzepki z  Bucza 
przy wykorzystaniu 
podnośnika koszowe-
go Multitel 54 o mak-
symalnej wysokości 54 
metry należącej do 
firmy Łaszkiewicz 
z  Poznania. Operacja 
trwała ponad 3 godzi-
ny. 
Przed umieszczeniem 
na wieży, nowy krzyż 
został poświęcony. 

Rafał Wojtyniak

n

Z okazji tegorocznego jubileuszu ,100 
lat odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, na murze w  sąsiedztwie Ośrodka 
Kultury powstało okolicznościowe ma-
lowidło. Projekt został sfinansowany ze 

środków Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego. Twórcami dzieła są uczest-
nicy zajęć plastycznych, a koordynato-
rem projektu dr Dariusz Głowacki.

OK

Dobre, bo okolicznościowe

Mural

n
Na ścianie przy wjeździe do Ośrodka Kultury powstał mural o wymiarach 185 x 430 cm.   
W trzech rzędach graficznie przedstawiono charakterystyczne dla Lubonia budow-
le: kościołów, obiektów przemysłowych, Kolonii PZNF i pomnik Siewcy
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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

1 grudnia na piętrze CH Pajo otwarto sklep z artyku-
łami niemieckimi (artykuły chemiczne, słodycze, kawa 
i inne). Czynny od pon. do sob. w godz. 10 – 20, w niedz. 
od 10 do 19.   fot. Władysław Szczepaniak

CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Przy ul. Polnej 42, nad sklepem „Le-
wiatan”, otwarto „Studio Figura” – 
Profesjonalne Studio Modelowania 
Sylwetki i  Kosmetologii Estetycznej. 
Indywidualnie dobrane dieta i  pro-
gram treningowo-zabiegowy, własna 
linia kosmetyków i suplementów oraz 
zabiegi z zakresu kosmetologii estetycz-

nej, to część usług wchodzących w zakres oferty salonu (bezpłatna konsultacja). 
Czynny od pn. do pt. w godz. 9 – 21, w sob. 10 – 14. Tel. 515 999 989.   fot. Natalia

Przy ul. Dworcowej 18 funkcjonuje 
firma „Drew Jaro” zajmująca się sprze-
dażą drewna (kominkowe, opałowe, 
iglaste, liściaste), wycinką drzew, 
krzewów, koszeniem trawy, sadze-
niem drzew oraz innymi pracami 
ogrodniczymi. Świadczy również 
usługi rębakiem oraz łuparką mobil-
ną. Czynna: pn. – pt w godz. 8 – 16, w sob. 9 – 13; tel. 536 253 169.   fot. Natalia.

Sklep odzieżowy „Bama Styl”, w nowej odsłonie, prze-
niósł się z ryneczku na ul. Żabikowską 62, w miejsce 
gdzie dotąd działała agencja PKO BP. W ofercie ma 
m.in. odzież damską w różnych rozmiarach, szale, ko-
miny, rękawiczki, czapki, biżuterię modową. Czynny 
pn. – pt. w godz. 10 – 18, sob. 9 – 13, tel. 501 699 219.   
fot. Natalia

Z nastaniem chłodów zwolniono tempo prac nad modernizacją luboń-
skiego stadionu przy ul. Rzecznej. Wykonano już zaplanowaną infrastruk-
turę podziemną z systemem odwodnień i deszczowania na boisku pod-
stawowym (dużym), bieżnie lekkoatletyczne oraz trawiastą płytę główną.
Z wysokiej perspektywy można lepiej ocenić stan młodej murawy boiska 
piłkarskiego. Na środku płyty wyróżniają  się ciemnozielone koła, które 
stykają się obwodami. Można wnioskować, że wegetacja zieleni na tych 
obszarach jest inna, zdecydowanie lepsza, niż na pozostałej części trawia-
stej płyty. Świadczy to o  dużo skuteczniejszym nawadnianiu tej około 
30-procentowej, centralnej powierzchni murawy. Pozostałe około 70% 
obszaru trawiastego ma słabsze warunki wzrostu i ukorzeniania się - jest 
gorzej nawadniana. Czy to wina zastosowanego pod ziemią nieodpowied-
niego systemu deszczowania w  porach suchych, źle dobranego czasu 
trwania tego podstawowego zabiegu pielęgnacyjnego?
Zdjęcie wykonane z lotu ptaka pokazuje wyraźne różnice wegetacji mu-
rawy i powinno prowadzić do dokonania odpowiednich zmian w systemie 
nawadniania lub jego regulacji dla stworzenia równych i  optymalnych 
warunków. Że poprawne nawadnianie nawierzchni trawiastej to pierwszy 
warunek jej dobrej jakości, nie potrzeba chyba nikogo przekonywać. Wy-
ciągnijmy wnioski, skorygujmy pilnie nowy system nawadniania stadionu 
miejskiego, którego modernizacja kosztuje ponad milion złotych. Decy-
dentom przypominamy, że są to pieniądze mieszkańców – podatników, 
pochodzące z budżetu miasta, którym dysponują.

PPR

Stadion miejski

n
Fragment obszaru stadionu miejskiego Lubonia przy ul. Rzecznej widziany z wysoka. Od 
góry – modernizowany właśnie obiekt główny, wymiarowe boisko piłkarskie i lekkoatle-
tyczne. Widać tam różnice wzrostu trawiastej murawy wynikające z nieoptymalnego sposobu 
nawadniania   fot. Rafał Wojtyniak
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Oddział 1 PKO Banku Polskiego w Lu-
boniu od 1993 r. działający przy ul. Si-
korskiego 3 został przeniesiony do nowej 
siedziby przy ul. Żabikowskiej 66 (parter 
Centrum Handlowego „Pajo”). Ostatnim 
dniem obsługi klientów w dotychczaso-
wej lokalizacji miał być czwartek, 
13 grudnia, a otwarcie nowej placówki 
zaplanowano na godz. 12 w poniedzia-
łek, 17 grudnia br. Co istotne, w dotych-
czasowej siedzibie placówki pozostanie 
bankomat PKO BP, czynny 24h.
Zmiana lokalizacji oddziału wpłynęła 
na zlikwidowanie agencji PKO BP przy 
ul. Żabikowskiej 62 (na „tarasie” budyn-
ku administracji Spółdzielni „Lubonian-
ka”), która funkcjonowała w tym miejscu 

od 23 czerwca 2008 r. Została zamknię-
ta na wniosek agenta 31  października 
br. (obecnie mieści  się w  tym miejscu 
sklep z odzieżą).
Na pytanie o  powód przenosin Od-
działu z ul. Sikorskiego otrzymaliśmy 
z  PKO  BP następującą odpowiedź: 
„PKO Bank Polski na bieżąco moder-
nizuje i  optymalizuje sieć sprzedaży, 
poprzez dopasowanie do potencjału 
mikrorynków i zmieniających się po-
trzeb klientów, podejmując działania 
związane z podniesieniem efektywno-
ści pracy placówek i poprawą dostęp-
ności usług Banku. W  ramach tych 
działań m.in. unowocześnia siedziby 
istniejących oddziałów, otwiera nowe 

placówki, ale również prze-
nosi placówki do nowych 
lokalizacji .  Równolegle 
z  procesem modernizacji 
oddziałów bank rozwija rów-
nież sieć urządzeń samoob-
sługowych. Obecnie klienci 
mogą korzystać w  całym 
kraju z ok. 3,2 tys. bankoma-
tów, w  tym ponad tysiąca 
z  funkcją wpłatomatów. 
Działania te wpisują  się 
w strategię banku zakładają-
cą m.in. dostosowanie sieci 
do zmieniających się potrzeb 
klientów, którzy w  coraz 
większym stopniu korzysta-
ją z  alternatywnych form 
kontaktu z  nami, np. przez 
Internet, Contact Center.”

Przez 25 lat funkcjonowania 
PKO BP przy ul. Sikorskiego 
na stanowisku dyrektora za-
siadały cztery osoby. Od 
trzech lat Oddziałem nr  1 
w Luboniu zarządza Tomasz 
Olejnik. W  swojej karierze 
zawodowej od wielu lat zaj-
mował wysokie stanowiska 
kierownicze i  wielokrotnie 
sprawował funkcję dyrektora 

PKO BP w Centrum „Pajo”

CO NOWEGO

również w innych placówkach PKO BP. 
Liczba pracowników zatrudnianych przez 
bank pod nowym adresem nie uległa 
zmianie. Stanowiska obsługi klientów 
indywidualnych zoptymalizowano z sze-
ściu do pięciu, ale jednocześnie zmie-
nił  się model obsługi klientów banko-
wości osobistej, firm i bankowości hipo-
tecznej, gdyż do ich dyspozycji będą 
teraz przeznaczone trzy pokoje spotkań. 
Jeden z nich będzie służył także do ob-
sługi doradczej klientów indywidualnych. 
W  nowym oddziale będą obsługiwane 
te same grupy klientów co dotychczas: 
indywidualnych, bankowości osobistej, 
bankowości hipotecznej, firmowych. 
Zakres oferty produktów banku pozo-
stanie bez zmian. Nowy oddział, choć 
mniejszy o 100 m2 od poprzedniego, ma 
zapewnić klientom wysoki standard ob-
sługi, umożliwiając chociażby dołado-
wywanie telefonów komórkowych dzię-
ki gniazdom ładowarek umieszczonych 
w kanapach. Ruch klientów porządkować 
ma system kolejkowy, a treści marketin-
gowe będą się odtąd pojawiać na moni-
torach LCD. Placówkę zaplanowano 
wyposażyć docelowo w samoobsługowy 
kiosk informacyjny z  interaktywnym 
ekranem, z  dostępem do informacji 
o ofercie produktów banku. Powierzch-

nia zajmowana przez bank, jest wynaj-
mowana. Cechuje ją zupełnie nowa 
aranżacja przestrzeni, zmieniono wystrój 
wnętrza i  umeblowanie. Dyrektor od-
działu zauważa wyłącznie plusy wynika-
jące ze zmiany lokalizacji – „Obecna 
placówka jest nowocześniejsza, a oddział 
tworzony w nowych standardach aran-
żacji i  kolorystyki, jest wyposażony 
w rozwiązania ułatwiające pracę dorad-
ców, podnosząc jakość obsługi klientów”.
Godziny funkcjonowania placówki na 
razie nie zmienią  się (poniedziałek – 
piątek od 9 do 17), natomiast jeżeli zaj-
dzie taka potrzeba to w przyszłości będą 
dopasowywane do potrzeb klientów.
Przy wejściu do placówki przez całą dobę 
będzie dostępny bankomat z  funkcją 
wpłatomatu, a dla przedsiębiorców zo-
stanie uruchomiona wrzutnia (maszyna 
służąca do wpłat pieniędzy dla tego 
segmentu klientów).

Natalia

n
Nowy Oddział banku PKO BP po przenosinach z ul. Sikorskiego 3 do CH „Pajo”    
fot. Natalia

n
Czynny całą dobę bankomat/wpłatomat dla klien-
tów   fot. Natalia

Stara siedziba PKO BP przy ul. Sikor-
skiego 3, jak już pisaliśmy, zakupiona 
przez miasto, zostanie zagospodarowana 
przez władze Lubonia.
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Od trzech lat Nowe Centrum Lubonia 
(NCL) znów jest placem budowy. Prze-
jeżdżając ulicą Pułaskiego w  kierunku 
Okrzei, gołym okiem widać bryły no-
wych bloków, które niemal w  całości 
zasłoniły już pierzeje budynków przy ul. 
Andrzeja Mizerki. Po drugiej stronie ul. 
Pułaskiego wzrok przyciąga barwny, 
7-kondygnacyjny punktowiec. Z  kolei 
jadąc przeciwległą krawędzią osiedla 
(ulicą Konarzewskiego), u zbiegu z Że-
romskiego można zobaczyć niemal go-
towy kompleks usługowy.

Osiedle Pułaskiego
Do wybudowanego w szybkim tempie 
bloku w kształcie litery „V” („L”), z kra-
wędziami równoległymi do ulic Kocha-
nowskiego i Mizerki i adresem: ul. Pu-
łaskiego 30A, wprowadzają się już loka-
torzy. Firma „Immo-Building” Sp. z o.o. 
Invest Sp.k. rozpoczęła inwestycję wcze-
sną wiosną ub. roku. W lipcu tego lata 
zakopano fundamenty, a  we wrześniu 
budynek był już na tyle gotowy, że przy-
jął pierwszych mieszkańców. Ma cha-
rakter mieszkalno-usługowy, 4-kondy-
gnacje nadziemne, podziemny garaż 
i płaski dach. Parter, cofnięty w stosun-
ku do pięter tworzy podcień wsparty na 
słupach. Tam znajdują  się lokale usłu-
gowe. Na trzech wyższych poziomach są 
mieszkania z  balkonami i  loggiami 
(szczegóły zagospodarowania tej nieru-
chomości przedstawiliśmy w paździer-
niku ub. roku na str. 5-6).

Równie ekspresowo powstaje II  etap 
osiedla przy ul. Pułaskiego – blok budo-
wany od ul. Mizerki. Wykonawcy spieszą 
się, by przed końcem roku zamknąć 
bryłę. Według zapowiedzi, budynek ma 
być gotowy w  III/IV kwartale 2019  r. 
Podobnie jak sąsiedni, będzie miał 4 
kondygnacje naziemne i dwie hale ga-
rażowe w podziemiu. Na parterze rów-
nież przewidziano ciąg lokali usługowych 
pod arkadami. Trzy wyższe kondygnacje 
będą zamieszkałe (75 lokali 2,3,4- poko-
jowych o zróżnicowanej powierzchni od 

To, co widać
Co się buduje w NCL?

45 do 81 m2, z balkonami). Na parterze 
zaprojektowano 32 miejsca garażowe 
dostępne od strony podwórza. W halach 
ma ich być 85. Wejścia do budynku będą 
od ul. Mizerki, a wjazd do hali od al. Jana 
Pawła  II. Na trzecim 
piętrze (podobnie jak 
u  sąsiada) na płaskim 
dachu, zaplanowano 
mieszkania z antresola-
mi i tarasami. Budynek 
będzie miał dwie klatki 
schodowe wyposażone 
w windy zjeżdżające do 
hali garażowej.
W przyszłości, po zre-
alizowaniu wszystkich 
etapów inwestycji, gdy 
kontur osiedla pomię-

dzy ulicami Puła-
skiego, Kochanow-
skiego, Mizerki i al. 
Jana Pawła II zosta-
nie domknięty, we-
wnątrz powstanie duży dziedziniec.

Punktowiec
Po północnej stronie ul. Pułaskiego, 
przy alei JP II, nieopodal ryneczku, 
od 2016 r. powstaje 7-kondygnacyj-
ny blok firmy M45 Sp. z o.o. S.K.A., 
przypominający wielorodzinny bu-
dynek położony naprzeciw (al. JP II 
nr 3). Są w nim 42 mieszkania o róż-
nym metrażu (od 26 do 60 m2), po 6 
na każdym poziomie, umieszczonych 
po obrysie bryły budynku. Centralnie 
umieszczono klatkę schodową z win-
dą. Zaplanowano dwa wjazdy na 
teren nieruchomości – do podziem-
nej hali garażowej (patrząc od al. JPII 

– z lewej strony budynku) i na parking 
(z prawej). W sumie ma być 63 miejsc 
postojowych – 42 w  hali i  21 na ze-
wnątrz. Zakończenie budowy „punktow-
ca” miało nastąpić w 2. połowie 2018 r. 

Blok wygląda na gotowy, ale nie może 
jeszcze przyjąć mieszkańców, na co 
wskazuje brak balustrad na balkonach.

Przychodnia z przedszkolem
W 2019 r. wreszcie ruszy Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej u zbiegu ulic 
Konarzewskiego i Żeromskiego. Powsta-
jąca od kilku lat inwestycja firmy MAR-
BUD z Zaniemyśla składa się z dwóch 
segmentów. Część od strony przychodni 
„Med-Lux” zajmie administracja oraz 
przedszkole, które zacznie funkcjonować 
jako pierwsze. Od ul. Konarzewskiego 
powstaną gabinety specjalistyczne i ap-
teka.

HS

n
Gotowy budynek firmy „Immo-Building”, do którego wprowadzają się pierwsi 
mieszkańcy – widok od ul. Andrzeja Mizerki   fot. Hanna Siatka

n
W ciągu z gotowym blokiem, który przylega do ul. Kochanowskiego, spółka „Im-
mo-Building” ekspresowo stawia kolejny 4-kondygnacyjny budynek przy ul. Mizer-
ki. W głębi, po prawej – osiedle przy al. Jana Pawła II   fot. Hanna Siatka

n
Niemal gotowy, 7-kondygnacyjny blok 
firmy M45 przy al. JPII na tyłach ryneczku 
nie ma jeszcze balustrad na wszystkich 
balkonach   fot. Hanna Siatka

n
Kompleks przyszłych przychodni specjalistycznych 
z przedszkolem i apteką przy ul. Żeromskiego, w są-
siedztwie podobnej placówki („Med-Lux”) przy ul. Fa-
brycznej – widok z ul. Konarzewskiego  fot. Hanna Siatka
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Wielokrotnie, od lat starsi ludzie za pośrednictwem Nieza-
leżnego Miesięcznika Mieszkańców apelowali o  wiatę lub 
choćby ławeczkę na przystanku przy ul. Fabrycznej. Urzęd-
nicy odpowiadający zawsze logiczne i precyzyjne twierdzą, 
podpierając się paragrafami i  innymi papierami, że to nie-
możliwe. A w innych miejscach to możliwe? – pytają uparci. 
Po innych prośbach w  sprawie wiat w  NCL, na nowych 
przystankach autobusowych w okolicy ronda ul. Wschodniej 
i al. Jana Pawła II szybko ustawiono stylowe ławeczki. Także 
w Lasku przy ul. Kwiatowej, na przystanku zorganizowanym 

Równi i równiejsi

n
Ostatni przystanek na ul. Fabrycznej 
w kierunku ul. Dworcowej z wydzieloną 
z jezdni zatoką autobusową, oraz szero-
kim chodnikiem. Mieszkańcy od dawna 
ślą petycje o zamontowanie wiaty lub 
ławeczki     fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przykład przystanku autobusowego „na żądanie” w Lasku 
(ul. Kwiatowa), gdzie na wąskim chodniku stoi szeroka i wy-
godna ławka. Jednak można, jak się chce?   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Nowe Centrum Lubonia, tu w ostatnich 
latach wpompowano masę pieniędzy 
w drogowe inwestycje miejskie. Na 
wniosek mieszkańców, bez ceregieli 
dodano stylowe ławeczki, m.in. na przy-
stankach w okolicy ronda na ul. Wschod-
niej i al. Jana Pawła II   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

na wąskim chodniku jest porządna ławka z  oparciem. 
Dlaczego w  jednych miejscach prośby mieszkańców wy-
konuje się „od ręki” i są możliwe, a w innych ignoruje się 
potrzeby? Mieszkańcy za pośrednictwem „Wieści Luboń-
skich” proszą nowo wybranych radnych okręgu nr 3 o sku-
teczną interwencję.

PPR

ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY
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Przed trzema miesiącami otrzymaliśmy 
list od czytelnika, który wraz z załączo-
nym zdjęciem opublikowaliśmy (czytaj: 
„WL” 09-2018, s. 9). Dotyczył niehuma-
nitarnych praktyk wobec psa stosowa-
nych przez jego właścicielkę mieszkającą 
przy ul. Konarzewskiego. Jak się okazało, 
Koro został adoptowany przez lubonian-
kę z  azylu „Masz Nosa” (organizacja 
funkcjonująca od 3 lat we wsi Bilska 
Wola-Kolonia pod Piotrkowem Trybu-
nalskim), która udzieliła schronienia 
ponad dwustu porzuconym i zaniedba-
nym zwierzętom (ponad sto z nich tra-
fiło już do nowych domów). Każde z nich 
jest istotą po przejściach, która potrze-
bowała pomocy, by zacząć normalnie żyć.
Bohater naszego materiału – Koro – 
trafił do przytuliska będąc szczenia-
kiem. Początkowo nic nie wskazywało, 
że adoptująca psiaka mieszkanka Lu-
bonia dopuści się karygodnych zanie-
dbań. Podczas wizyty przedadopcyjnej, 
na prowadzących azyl zrobiła bardzo 
dobre wrażenie. Po opublikowaniu listu 
przez „WL”, informacja o psie dotarła 
do przytuliska i złamała serca opieku-
nom. Zaniedbywane zwierzę zostało 
błyskawicznie odebrane adoptującej go 
kobiecie i trafiło do jednego z tymcza-
sowych domów azylu „Masz Nos” 
w  Poznaniu, gdzie znalazło właściwą 
opiekę. Obecnie Koro ma nowy dom 
we Wrocławiu, jest szczęśliwy, że miesz-
ka z ludźmi, którzy okazali mu serce.

PAW

Prowadzący azyl dziękują autorowi 
listu za godną uznania postawę oraz 
„Wieściom Lubońskim” za opubliko-
wanie materiału, co spowodowało, że 
sympatyczny i  wierny psiak żyje po-
nownie w  godnych warunkach z  ko-
chającymi go ludźmi.

Śladem naszej interwencji

Koro ma nowy dom

n
Pięknie zbudowany i umaszczony 
Koro beztrosko biega podczas ulu-
bionych spacerów z nowymi właści-
cielami z Wrocławia. Jest świetnym 
aporterem i doskonałym towarzy-
szem zabaw   fot. archiwum azylu 
„Masz Nosa

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

publicznej w tym miejscu 
jest jedynie wykonaniem 
zobowiązania podpisanego 
przez jego poprzednika – 
Mikołaja  Tomaszyka 
w 2014 r. Dodał, że temat 
rozpatrywała ówczesna 
Komisja Komunalna ka-
dencji 2010-2014. Tą tezą 
zresztą uzasadniał więk-
szość naszych pytań szcze-
gółowych, usprawiedliwia-
jąc iż „Pacta sunt servanda” 
(Umów należy przestrze-
gać).
Podczas rozmowy przyznał, że gdyby nie 
wcześniejsze porozumienie, to raczej nie 
wytyczyłby tak jej przebiegu i nie nadałby 
statusu drogi publicznej, jednak nad szcze-
gółami rozwiązań alternatywnych nie za-
stanawiał się. Oświadczył, że droga prak-

tycznie jest wybudowana przez wniosko-
dawcę. Pytany o zachowanie standardów 
drogi publicznej takich, jak jej kształt, 
chodniki, wydzielenie jezdni czy technicz-
ne uwarunkowania (jakość podbudowy), 
uzbrojenie itp., nie odniósł się.
Burmistrz nie wyobraża sobie też innej 
formy darowizny jak, oprócz poczy-
nionych nakładów, także przekazanie 
miastu gruntów pod tą drogą, o czym 

porozumienie nie mówi. Treść umowy 
notarialnej dopiero będzie konstru-
owana i  podpisywana przez strony. 
Zapewnił, że miasto nie będzie pono-
siło żadnych kosztów związanych z wy-
dzieleniem, wykupem i  budową tej 

nowej drogi miejskiej.
Za przyjęcie tego planu odpowiada wła-
dza miasta VII  kadencji (2014-2018). 
Kto z decydentów potrafiłby odpowie-
dzieć na pytanie postawione w  tytule 
i uzasadnić zysk zastosowanego rozwią-
zania dla miasta, zapraszamy na łamy 
„Wieści Lubońskich”.

PPR

Dla kogo ta ulica?
Na zwołanej po wyborach, ostatniej, nadzwyczajnej sesji RML 
poprzedniej kadencji – 8 listopada – przyjęto m.in. zmiany Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) „Luboń Północ”

Jeden z mieszkańców zwrócił się do re-
dakcji z  pytaniami, czy interesowali-
śmy się już tym i czy potrafimy odpo-
wiedzieć na pytanie: po co wytyczono 
publiczną drogę przy hotelu Max? 
Usankcjonowano tym samym, istniejący 
dziki skrót z  ul. Kościuszki w  Unijną, 
omijający praktycznie hotel i sygnaliza-
cję świetlną. Ponadto miasto ufundowa-
ło sobie utrzymanie dojazdu do myjni 
samochodowej znajdującej się na końcu 
przyhotelowego parkingu, polegającego 

m.in. na remontach, oświetleniu oraz: 
sprzątaniu, odśnieżaniu, sypaniu pia-
skiem czy solą itp. Jeśli wydzielenie do-
jazdu było tu konieczne, z powodzeniem 
wystarczyłby status drogi wewnętrznej, 
prywatnej, czyli tak jak było!
O odpowiedzi na te pytania i uzasadnie-
nie wprowadzenia takiego rozwiązania 
zapytaliśmy burmistrza Michała Popław-
skiego, w  którego kompetencjach są 
kwestie komunalne. Oznajmił, podobnie 
jak podczas sesji, że wytyczenie drogi 

n
Wyciąg z przyjętego 8.11.2018 r. mpzp. Symbolem 1KDD wytyczono publiczną 
drogę szerokości 10 m stykającą się prawie z pasem drogowym ul. Unijnej (1KDZ). 
Ta ulica miejska prowadząca obecnie do myjni samochodowej (oznaczonej na 
planie jasnym prostokątem wykraczającym poza dopuszczalną linię zabudowy) 
i teoretycznie do działki 171 na końcu drogi (dla której furtka i brama jest już z in-
nej strony), nie ma jeszcze nazwy. Zgłoszono propozycję, np. ul. Maxowa lub 
ul. Na Maxa

n
Wytyczona z brukowanej powierzchni o nieregularnym kształcie droga jest teraz 
dojazdem do myjni samochodowej zlokalizowanej na końcu parkingu przy hotelu 
„Max” – widok od wjazdu z ul. Kościuszki   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przedłużenie drogi publicznej od strony ul. Unijnej – pokazuje istniejący dziki skrót 
omijający hotel i sygnalizację. Krótki, nieutwardzony, przejezdny odcinek pomię-
dzy płotami (nieuwzględniony w planie jako droga), w rzeczywistości nią jest i wy-
chodzi pod ostrym kątem prosto w ul. Unijną   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Działka nr 171 (betonowy płot z lewej), ma bramę i furtkę 
od strony istniejącej drogi dojazdowej z ul. Unijnej do 
„Biedronki” łączącej się z ul. Sikorskiego   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Sebastian Ratajczyk
SMS: PJC.86 na nr 72355
Trenuje sporty walki w lubońskim klu-
bie „Czerwony Smok”. Jego sylwetkę 
przedstawiliśmy w  kwietniu ub. roku 
(„WL” 04-2017, s. 11). Nominacja do-
tyczy plebiscytu sportowego „Głosu 
Wielkopolskiego” w  kategorii Junior 
Roku. Żeby przejść do następnej rundy 
konkursu, lubonianin musi zdobyć 
1. miejsce w powiecie poznańskim. By 
mu w tym pomóc, trzeba wysyłać SMS 
o treści: PJC.86 na nr 72355.
Można również głosować wykorzy-
stując link:
https://gloswielkopolski.pl/p/k…/
sebastian-ratajczyk,354539/ Czerwo-
ny Smok Luboń Czerwony Smok 
Quertos jednym słowem dom.

Magda Filipiak
SMS: PJD.52 na nr 72355
W plebiscycie na Sportowca Roku w ka-
tegorii Junior walczy również piłkarka 
z żeńskiej drużyny Szkoły Futbolu „Lu-
boń Lejdis”, obrończyni pochodząca 
z Obrzębina (powiat turecki). Wcześniej 
reprezentowała barwy klubu TUR Turek. 
Obecnie jest także reprezentantką Wiel-
kopolski i  na swoim koncie ma m.in. 
Wicemistrzostwo Polski w rozgrywkach 
kadr wojewódzkich. Młoda, utalentowa-

na piłkarka od 
s ier pnia  br. 
dzielnie repre-
zentuje luboński 
klub.
Wy ś l i j  SM S 
o  treści PJD.52 
na numer 72355.
Można też gło-
sować wykorzy-
stując link:
https://gloswiel-
kopolski.pl/
p/k…/magdale-
na-fili-
piak,355167/… 
Szkoła Futbolu 
Luboń Lejdis

Akademia Tańca „Bezuma”
SMS: PSD.79 na nr 72355
W listopadzie pod kierownictwem na-
uczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 3 
– Beaty Janickiej – reprezentowała nasze 
miasto w  Mistrzostwach Świata 
WADF  2018 w  Libercu na północy 
Czech. Dziewczyny nie tylko obroniły 
zdobyty w ub. roku tytuł Mistrza Świata 
Contemporary Ballet Juniors, ale również 
zdobyły 3  kolejne tytuły mistrzowskie 
oraz jeden wicemistrzowski w układach 
grupowych. Ponadto solistki AT pięć 
razy wchodziły na podium mistrzostw 
– zdobywając 3 tytuły Mistrza, 1 Wice-
mistrza oraz 1 – II Wicemistrza. W su-
mie przywiozły do Lubonia aż 7 tytułów 
mistrzowskich! (Szerzej czytaj na str. 8). 
To niewątpliwie najbardziej udany rok 
w historii występów AT „Bezuma”, któ-
ra została nominowana do plebiscytu 
sportowego „Głosu Wielkopolskiego” 
w kategorii Drużyna Roku. Możemy jej 
w  tym pomóc wysyłając SMS o  treści: 
PSD.79 na nr 72355.

PAW

Tytuły roku
Nominowani z Lubonia w plebiscytach „Głosu Wielkopolskiego”

n
 Nominowany do plebiscytu „Głosu Wielko-
polskiego” lubonianin Sebastian Ratajczyk

n
Magda Filipiak z dru-
żyny Szkoły Futbolu 
„Luboń Lejdis”

n
Jedna z formacji Akademii Tańca „Bezuma” – Team Kids – świętująca zdobycie tytu-
łu Mistrza Świata w Libercu   fot. Archiwum AT Bezuma

Termin oddawania głosów w plebiscy-
tach „Głosu Wielkopolskiego” upływa 
21 grudnia (piątek). Jedna osoba może 
głosować więcej niż jeden raz. Koszt 
SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.

Sukcesem minionej kadencji władz było 
utwardzenie ważnych odcinków dwóch 
głównych ulic Nowego Centrum Lubo-
nia – Wschodniej i alei Jana Pawła II. Na 
innych drogach, przy których stoją już 
bloki, w zależności od pory roku, wciąż 
błoto lub kurz. Dziś przypomnimy jed-
no z  newralgicznych nadal miejsc – 
skrzyżowanie al.  Jana Pawła  II z  ul. 
A.  Mizerki. Już podczas uroczystego 
i  oficjalnego otwarcia tej drogi wraz 

z  rondami, pokazaliśmy na zdjęciach, 
jak oficjele przecinający wstęgę mają 
problemy z pokonaniem nowego bruko-
wego chodnika na tym skrzyżowaniu. 
Nic od tamtego czasu się nie zmieniło. 
Masy gliny wywożone są na kołach sa-
mochodów z nieutwardzonej ul. Mizer-
ki na chodnik i dalej na asfalt utwardzo-
nych ulic. Rzeczywiście mizernie to 
wygląda, i żal ściska tych, którzy widzą, 
jak błoto wpada do gulików kanalizacji 

deszczowej. Niełatwo bę-
dzie czyścić podziemną 
infrastrukturę z  ciężkiej 
i zwięzłej gliny, która sys-
tematycznie ją zapycha. 
Naturalne spadki gruntu 
pomagają w  tym proce-
sie. Sytuacja w  najbliż-
szych latach się nie zmie-
ni, gdyż zapowiedziano 
szlaban na inwestycje 
drogowe w NCL-u.
Czy można temu jednak 
jakoś zaradzić? Jest kilka 
rozwiązań. Pierwsze, naj-
prostsze, to przywrócić 
ulicy Mizerki status dep-
taku, jaki ma zapisany 
w  Miejscowym planie 
zagospodarowania prze-
strzennego, czyli za-
mknąć ją dla ruchu koło-
wego. To rozwiązanie 
raczej nierealne widząc, 
jak wielki problem 
z miejscami parkingowy-
mi już istnieje w tym re-
jonie. Inny doraźny 
i  kosztowny sposób to 
ciągłe posypywanie tej 
ulicy grubą warstwą 
świeżego tłucznia.

PPR

Bolączki NCL-u

n
Nowy chodnik na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. A. Mizerki pokonujemy 
w okresach mokrych głównie na paluszkach, mimo to porcję swojskiego gliniaste-
go błocka do domu zabierzemy   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Kto nie traci wyobraźni, widzi jak zapychane muszą być 
rury kanalizacji deszczowej w alei JP II, jeżeli takie błoto 
zalega w rynsztoku. Przy konieczności nagłego hamo-
wania, poślizg na takiej nawierzchni jest nieunikniony. 
Czy i jak zaradzą temu decydenci?   fot. Piotr P. Rusz-
kowski



12/2018

19

SÓL W OKU

Problem z postawieniem samochodu, 
szczególnie wieczorem w rejonie bloków 
Nowego Centrum Lubonia. jest wielki i 
wcale się nie poprawia, wręcz przeciwnie. 
Wykorzystuje się więc każde możliwe 
miejsce, nie zważając na skutki uboczne. 
Na południowej granicy blokowiska 

NCL, przy ul. Konarzewskiego normą 
jest parkowanie w pasie zieleni. Nikt z 
tym nie walczy. Chodnik przy przejściu 
dla pieszych jest notorycznie zabłocony 
przez wjeżdżające i wyjeżdżające auta, 
nie opłaca się go nawet czyścić.

PPR

Parkujemy, gdzie tylko można

n
Tak wygląda chodnik i pas zieleni przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu 
al. Jana Pawła II z ul. Konarzewskiego, naprzeciw „Wiśniowego Sadu”    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Tak parkują auta na ul. Kołłą-
taja podczas zebrań w  szkole 
i innych imprez w hali sporto-
wej. Nie możemy wjechać i wy-
jechać z  posesji, bo ulica jest 
wąska. Policja, Straż Miejska 
i władze Lubonia nie robią nic. 
– Taki sygnał, wraz z  zesta-
wem zdjęć, otrzymaliśmy 14 
listopada od mieszkańców. To 
kolejny materiał w  sprawie 
nierozwiązanego od lat pro-
blemu na tej jednokierunko-
wej drodze, przy której znaj-
duje  się Luboński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Szko-

ła Podstawowa nr 5 (wcześniej Gimna-
zjum nr 2), wyposażone w duży parking, 
powiększony ostatnio o miejsca posto-

jowe przy kompleksie boisk powstałych 
za halą sportową.

(S)

Wąskie gardło, i co z tego?

n
Jak się przedostać 
przez wąski prze-
smyk pomiędzy 
ogrodzeniem 
i zajmującymi 
chodnik samocho-
dami? Jak wjechać 
na swoją posesję 
własnym autem 
lub z niej wyje-
chać?

Od ub. roku mieszkanka ul. Wawrzy-
niaka interweniuje w sprawie dziury 
powstałej w chodniku. Niedaleko wy-
lotu drogi w ulicę Armii Poznań, na 
wysokości sklepu PSS „Społem”, kost-
ki brukowe zapadły  się i  powstało 
niebezpieczne zagłębienie. Stosunko-
wo niedawno układano na Wawrzy-
niaka sieć kanalizacyjną. Szkoda po-
wstała prawdopodobnie na skutek 
zapadnięcia  się gruntu pod kołami 
parkujących w tym miejscu aut nale-
żących do klientów sklepu lub pobli-
skiego warsztatu samochodowego.

(S)

Jest sobie dziura

Z zapadniętego chodnika korzy-
stają przechodnie i m.in. dzieci na 
rowerach, unikające korzystania 
z ruchliwej jezdni   fot. Hanna 
Siatka

W trosce o porządek i bezpieczeństwo, po 
rozmowie telefonicznej z  urzędnikiem, 
która miała miejsce na początku września, 
do Wydziału Spraw Komunalnych UM 
oraz Straży Miejskiej wysłano list. Czytamy 
w nim m.in.: W związku z licznymi wykro-
czeniami popełnianymi przez kierowców 
na ul. Wschodniej 24 H,I, nagminne wjeż-
dżanie i parkowanie pojazdów na chodniku 
i  przystanku autobusowym (jeszcze nie 
działa)… Jeżdżenie po chodniku samocho-
dów oraz ich parkowanie przy w/w posesji 
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa osób 
wchodzących i wychodzących z klatek scho-
dowych oraz osób poruszających  się tą 
drogą (np. dzieci idące do szkoły).

Zwrócono też uwagę, że chodnik jest 
zanieczyszczany olejem i  zaczynają 
powstawać na nim koleiny. Zapropo-
nowano zainstalowanie np. słupków. 
Zamiast nich, w  trosce o  niszczone 
mienie publiczne oraz bezpieczeństwo 
i  porządek, można ustawić czasowo 
np. betonowe klomby – skutek byłby 
z pewnością osiągnięty.
Mija kwartał od interwencji, a odpowie-
dzi lub reakcji na zgłoszenie zatroskane-
go mieszkańca nie ma. W związku z po-
wtarzającymi się sytuacjami poproszono 
nas o interwencję.

(I)

Bez echa

n
Samochody jeżdżące chodnikiem i parkujące przy przystanku przed blokiem na 
ul. Wschodniej 24 H-I. Widok od strony alei Jana Pawła II

n

Przechodzę ulicą Polną i zasta-
nawiam się, czemu służy beto-
nowy „fundament” na chodniku 
w okolicy ul. Krętej? Droga po-
wstała z  funduszy unijnych 
przed kilkoma laty. Nie sądzę, 
by była to europejska norma.

AB

List do redakcji

Betonowa 
łata

n
Niewiadomego pochodzenia betonowa wylew-
ka na równym, asfaltowym chodniku ul. Polnej
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Ślubowania
1. sesja Rady Miasta Luboń była bardzo 
krótka, zwołana przez komisarza wybor-
czego 22 listopada 2018 r. Obrady otwo-
rzył Artur Wiśniewski, najstarszy radny. 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wy-
borczej, Dominika Kędziora, wręczyła 
zaświadczenia o  wyborze na radnych 
i burmistrza. Radni złożyli ślubowanie, 
a przed ukonstytuowaną Radą kadencji 
2018 – 2023 ślubowała burmistrz Mał-
gorzata Machalska. Przystąpiono do 
wyboru przewodniczącego Rady. Zgło-
szono kandydaturę Pawła Krzyżostania-
ka, ale odmówił zgody na kandydowanie, 
motywując to wcześniej podjętą decyzją 
na posiedzeniu Klubu Forum Obywatel-
skie Luboń. Klub powołało trzynaścioro 
radnych, czyli wszyscy, którzy w wyniku 
wyborów weszli do Rady z listy Forum 
Obywatelskie Luboń. Przewodniczącym 
Klubu został właśnie Paweł Krzyżosta-
niak, a  zastępcą Łukasz Budzyński. 
Ośmioro radnych z Koalicji Mieszkań-
ców Lubonia utworzyło klub opozycyjny, 
którego przewodniczącą została Elżbie-
ta Zapłata-Szwedziak. Warto podkreślić, 
że kandydaturę Pawła Krzyżostaniaka 
zgłosiła właśnie przewodnicząca klubu 
opozycji, co można by uznać za próbę 
rozbicia jedności radnych większości, 
gdyby radny złamał ustalenia Klubu, 
jednak, z  przykrością, jak stwierdził, 
odmówił kandydowania. Paweł Wolnie-
wicz zgłosił kandydaturę Teresy Zygma-
nowskiej, a Elżbieta Zapłata-Szwedziak, 

Marka Samulczyka. Obydwoje podjęli się 
kandydowania. W  tajnym głosowaniu 
wybrano Teresę Zygmanowską – trzyna-
stoma głosami, wobec ośmiu za Markiem 
Samulczykiem. Zatem kluby najpewniej 
zagłosowały na swoich kandydatów.

Zwycięzcy biorą wszystko!
Demokracja to władza ludu, nie władza 
większości nad mniejszością. To nie jest 
pogląd powszechnie akceptowany. Prze-

ciwnie, bardzo często słyszymy, że prze-
cież tak zdecydowała większość. Jak 
wielkie wypaczenia powoduje przekona-
nie, że o  wszystkim decyduje ten, kto 
wygrywa wybory, widzimy w wielu kra-
jach i  na różnych szczeblach władzy. 

Pierwsze obrady nowej Rady Miasta
W  naszym kraju to niestety dość po-
wszechne przekonanie. Stąd zapewne 
tylu zwolenników wyborów większościo-
wych, w okręgach jednomandatowych, 
w  których zwycięzcy biorą wszystko. 
A tymczasem, gdy się głębiej zastanowić, 
taki model eliminuje z życia publicznego 
duże grupy wyborców i  pozbawia ich 
reprezentacji. Nawet wtedy, gdy głosuje 
na nią znaczna część wyborców. Na 
dowód można przywołać taki skrajny 

model teoretyczny, w którym zdobywcy 
51% głosów eliminują całkowicie 49% 
pozostałych. Czy to jest demokratyczne 
rozwiązanie? Na pewno nie, bo wyklucza 
ze współdecydowania, i  to na całą ka-
dencję, prawie połowę wyborców. Szczę-
śliwie mamy w Polsce wybory propor-
cjonalne, z  wyjątkiem tych do Senatu, 
choć i w nich proporcjonalnych metoda 
obliczania głosów (d’Hondta) daje nie-
proporcjonalnie dużo mandatów zwy-
cięzcom. Tym bardziej należy dbać o re-
prezentację przegranych. Podkreślam: 
proporcjonalną reprezentację. I  to nie 
z  dobrego serca, czy uprzejmości, ale 
z  troski o porządek publiczny i demo-
krację właśnie.
Popatrzmy na wyniki wyborów w na-
szym mieście. Jeżeli jedno ugrupowa-
nie zdobywa 13 mandatów, a drugie 8, 
to rządzić będzie oczywiście to zwy-
cięskie i będzie mogło w głosowaniach 
podejmować decyzje, kształtować miej-
ską rzeczywistość, zgodnie ze swoim 
planem. Jednak nie powinno całkowi-
cie pozbawić mniejszości wpływu na 
kształt tych decyzji. Jak można tego 
dokonać? A chociażby dopuszczając 
do współkierowania tam, gdzie głos 
mniejszości byłby słyszalny. W  ten 
sposób rządzący uzyskaliby przejrzy-
stość działania i szerszą platformę de-
cydowania. W  Luboniu tak  się nie 
stało. Podczas 2 sesji RML (29 listopa-
da) zwycięskie Forum Obywatelskie 
Luboń wzięło wszystkie funkcje w Ra-
dzie Miasta, pozostawiając Koalicji 
Mieszkańców Lubonia jedynie możli-
wość sekretarzowania w komisjach, co 
jest funkcją bardziej biurową, niż 
współtworzącą. A przecież można było 
wybrać jednego wiceprzewodniczące-
go Rady z opozycji, bez utraty decydu-
jącego wpływu na jej pracę. Można było 
oddać opozycji Komisję Rewizyjną, 
zyskując w opinii publicznej za otwar-
tość i  transparentność. Można było 

w  końcu uczynić kogoś z  opozycji 
funkcyjnymi w komisjach, poszerzając 
wpływ innego punktu widzenia na 
debatę rajców. Czy to nie byłoby słusz-
niejsze, mając na uwadze, że opozycja 
zdobyła przecież znaczną część głosów 
mieszkańców i mają oni prawo ocze-
kiwać obecności tej reprezentacji przy 
podejmowaniu miejskich decyzji. To 
jest prawdziwa demokracja, która nie 
pozbawia aktywności i wpływu inaczej 
myślących. Co więcej, to jest lekcja 
współżycia społecznego w każdej dzie-
dzinie, także ideowej, obyczajowej, 
wyznaniowej. Taki mechanizm służy 
interesowi ogólnemu, społecznej spra-
wiedliwości, choć to niby niemodne 
sformułowanie, ale dość powszechne 
oczekiwanie.
Takie rozumienie demokracji nie pozba-
wia decyzyjności osiągniętej poprzez 
wybór większości, ale poszerza jej legi-
tymację i nie hamuje szerszego uczest-
nictwa w  życiu publicznym. Chciało-
by się napisać – amen, tak się jednak nie 
stanie.
O ważny współudział opozycji w Radzie 
apelował mieszkaniec Robert Korcz i rad-
ni Koalicji Mieszkańców Lubonia. Ich 
głosy były „wołaniem na puszczy”. To zły 
początek. Trzeba mieć nadzieję, że czas 
pokaże większą skłonność do współpra-
cy w Radzie.
Władztwo burmistrz Małgorzaty Ma-
chalskiej ma wielką legitymizację w po-
staci 70% głosów. To sukces bezsporny! 
Rządzić miastem będzie więc jeszcze 
pewniej, ale przecież nie łatwiej, bo to 
w  dużej mierze zależy od czynników 
niezależnych od burmistrza, lub po pro-
stu od pieniędzy w budżecie. Choć trze-
ba podkreślić, że w  ich zdobywaniu 
włodarze miasta mieli spore sukcesy 
w poprzedniej kadencji, a to dobrze wró-
ży! Tego trzeba życzyć zwycięzcom 
i przede wszystkim mieszkańcom.
Wróćmy do obrad 2. sesji RML. Wybra-
no dwóch nowych, „starych”, wiceprze-
wodniczących Rady – Piotra Izydorskie-
go i Pawła Krzyżostaniaka. Ukonstytu-
owano prezydia i składy komisji (publi-
kujemy je obok).
Zatwierdzono wynagrodzenie burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej. Bez dyskusji 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
– na poziomie 10 332 zł [wynagrodzenie 
zasadnicze – 4 800 zł; dodatek funkcyjny 
– 2 100 zł; dodatek za wieloletnią pracę 
w wys. 14% wynagrodzenia zasadnicze-
go (wzrasta o  1% za każdy dalszy rok 
pracy aż do 20% miesięcznego wynagro-
dzenia zasadniczego) – 672 zł; dodatek 
specjalny w  wys. 40% wynagrodzenia 
zasadniczego i  dodatku funkcyjnego 
łącznie – 2 760 zł].

Podjęto zobowiązania pomocy przy or-
ganizacji Wigilii Miejskiej, oraz przepro-
wadzono zbiórkę pieniędzy dla rodziny, 
która znalazła się w trudnej sytuacji.
Odnotować należy również fakt, że bez 
zmian w  stosunku do poprzedniej ka-
dencji zastępcami burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej pozostali Michał Popławski 
i Mateusz Mikołajczak.

Obserwator Luboński
JN
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Bernaciak Anna FOL (1)-kF B K z z z
Budzyński Łukasz FOL (2)-kF B K z z z

Ekwińska Katarzyna FOL (3)-kF B K z z z
Franek Dorota FOL (4)-kF B K z z z
Izydorski Piotr FOL (3)-kF B K z z z

Kaczmarek Iwona KML (3)-kM Z N z w z
Kleczewska Magdalena FOL (3)-kF B K z z z

Krzyżostaniak Paweł FOL (1)-kF B K z z z
Łakomy Beata KML (1)-kM Z N z w z
Nawrot Monika KML (4)-kM Z N z w z

Nyćkowiak Małgorzata KML (2)-kM Z N z w z
Okupniak Andrzej FOL (1)-kF B K z z z
Samulczyk Marek KML (3)-kM Z N z w z

Szwacki Michał FOL (2)-kF B K z z z
Tarasiewicz Bogdan KML (4)-kM Z N z w z

Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (4)-kF B K z z z
Wiśniewski Artur KML (2)-kM Z N p w z
Wolniewicz Paweł FOL (3)-kF B K z z z

Woźniak Magdalena FOL (4)-kF B K z z z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta KML (1)-kM Z N z w z

Zygmanowska Teresa FOL (2)-kF B K z z z
B- 13 K- 13 20 13 21
Z- 8 N- 8 1 0 0

0 8 0
21 21 21 21 21

B- Budzyński; Z- Zapłata-Szwedziak; K- Wilczyńska-Kąkol; N- Nawrot

Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny
Kluby radnych: kF- "Forum"; kM - Koalicja Mieszkańców Lubonia

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

n
Uroczysta, 1. sesja Rady Miasta Luboń kadencji 2018-2023   fot. Jerzy Nowacki
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Wszystkim Lubonianom  
życzę zdrowych i spokojnych

świąt Bożego Narodzenia  
i spędzenia ich w ciepłej, rodzinnej atmosferze

oraz wszelkiej pomyślności  
w nadchodzącym Nowym Roku.

Paweł Antoni Wolniewicz

Rada Miasta Luboń (RML), podczas drugiej 
sesji, która miała miejsce 29 listopada 2018 r., 
dokonała wyboru członków siedmiu komisji 
stałych. W dwóch z nich przewodniczących 
należało wybrać drogą uchwały całej Rady. 
Pozostałe 5 komisji, zgodnie ze Statutem 
Lubonia, konstytuują  się same, czyli we-
wnętrznie wybierają funkcje: przewodniczą-
cych, ich zastępców oraz sekretarzy.
Wszystkie decyzyjne funkcje we władzy 
stanowiącej – Radzie Miasta Luboń – roz-
dano jedynie wśród radnych Forum Oby-
watelskiego Luboń (FOL). Po tych wybo-
rach pozostało jeszcze kilka ról sekretarzy 
– najmniej wdzięczna funkcja – odpowie-
dzialnych za sporządzanie protokołów. Tę 
pracę, często domową, chciano dać na 
koniec dzielenia stanowisk – opozycji. Ta 
uniosła się honorem – i pierwotnie przy-
jęła postawę – jak chcecie rządzić wszyst-
kimi komisjami, bądźcie też odpowiedzial-
ni za ich protokoły, nagrania itp.

Oto składy Komisji Rady Miasta Luboń 
w VIII kadencji, lata 2018-2023:

Komisja Rewizyjna (uchwała nr II/4/2018):
 1.  Budzyński Łukasz Piotr (przewodniczący),
 2.  Okupniak Andrzej Roman,
 3.  Kleczewska Magdalena Irena (sekretarz),
 4.  Bernaciak Anna Edyta (wiceprzewodni-

cząca),
 5.  Zapłata-Szwedziak Elżbieta,
 6.  Nawrot Monika Izabela
  (funkcji sekretarza jak na razie nikt nie 

chciał przyjąć, a prawnicy urzędowi za-
stanawiają się, czy można zmusić radne-
go do tej roli?)

Komisja Budżetu i Finansów  
(uchwała nr II/10/2018):
 1.   Ekwińska Katarzyna (przewodnicząca),
 2.   Wilczyńska-Kąkol Karolina Monika,
 3.  Kleczewska Magdalena Irena  

(wiceprzewodnicząca),
 4.  Zygmanowska Teresa,
 5.  Krzyżostaniak Paweł Radosław,
 6.  Franek Dorota,
 7.  Izydorski Piotr Łukasz,
 8.  Kaczmarek Iwona,
 9.  Łakomy Beata Urszula,
 10.  Zapłata-Szwedziak Elżbieta,
 11.  Nawrot Monika Izabela
  (sekretarza komisji nie wybrano)

Komisja Komunalna (uchwała nr II/12/2018):
 1.  Okupniak Andrzej Roman (przewodni-

czący),
 2.  Zygmanowska Teresa,
 3.  Bernaciak Anna Edyta,
 4.  Izydorski Piotr Łukasz,

 5.  Franek Dorota,
 6.  Woźniak Magdalena Anna  

(wiceprzewodnicząca),
 7.  Krzyżostaniak Paweł Radosław,
 8.  Samulczyk Marek,
 9.  Nawrot Monika Izabela,
 10.  Tarasiewicz Bogdan,
 11.  Kaczmarek Iwona
  (sekretarza komisji nie wybrano)

Komisja Organizacyjno-Prawna  
(uchwała nr II/13/2018):
 1.  Woźniak Magdalena Anna (przewodni-

cząca),
 2.  Wolniewicz Paweł Antoni (sekretarz),
 3.  Zygmanowska Teresa,
 4.  Szwacki Michał (wiceprzewodniczący),
 5.  Wiśniewski Artur Juliusz,
 6.  Samulczyk Marek,
 7.  Kaczmarek Iwona,
 8.  Tarasiewicz Bogdan,
 9.  Krzyżostaniak Paweł Radosław

Komisja Sfery Społecznej  
(uchwała nr II/11/2018):
 1.  Franek Dorota (przewodnicząca),
 2. Szwacki Michał
 3.  Zygmanowska Teresa,
 4.  Wilczyńska-Kąkol Karolina Monika,
 5.  Budzyński Łukasz Piotr,
 6.  Kleczewska Magdalena Irena  

(wiceprzewodnicząca),
 7.  Zapłata- Szwedziak Elżbieta,
 8.  Nyćkowiak Małgorzata Ewa,
 9.  Łakomy Beata Urszula,
 10.  Kaczmarek Iwona,
 11.  Wiśniewski Artur Juliusz.
  (sekretarz komisji nie ustalony)

Komisja Ochrony Środowiska 
 (uchwała nr II/14/2018):
 1.  Wolniewicz Paweł Antoni  

(przewodniczący),
 2.  Izydorski Piotr Łukasz,
 3.  Bernaciak Anna Edyta (sekretarz),
 4.  Łakomy Beata Urszula  

(wiceprzewodnicząca),
 5.  Tarasiewicz Bogdan

Nowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
(uchwała nr II/7/2018):
 1.  Wilczyńska-Kąkol Karolina Monika 

(przewodnicząca),
 2.  Ekwińska Katarzyna (wiceprzewodniczą-

ca),
 3.  Szwacki Michał (sekretarz),
 4.  Budzyński Łukasz Piotr,
 5.  Wiśniewski Artur Juliusz,
 6.  Nawrot Monika Izabela,
 7. Nyćkowiak Małgorzata Ewa

Obsada stanowisk  
w Radzie Miasta Luboń Słownik Języka Polskiego PWN 

taką daje krótką definicję pojęcia 
arogancja: Zuchwała pewność sie-
bie połączona z  lekceważeniem 
innych. Z  takim zjawiskiem nie-
odmiennie mamy do czynienia 
w lubońskim samorządzie. Forum 
Obywatelskie Luboń, które zdoby-
ło 13 na 21 mandatów, czyli 61,9%, 
głosami swoich obsadziło 100% kie-
rowniczych funkcji w Radzie Miasta 
Luboń. Drugie ugrupowanie, które 
dostało się do Rady Miasta Luboń, 
z ośmioma mandatami (38,1%) po-
parcia społecznego, nie otrzymało 
żadnej ważnej, decyzyjnej funkcji.
Rozpoczęło się od wyboru wiceprze-
wodniczących Rady. Nikt z Forum 
Obywatelskiego Luboń, choćby „dla 
przyzwoitości” lub „dla sprawie-
dliwości”, nie zaproponował, np. 
objęcia funkcji jednego z  dwóch 
wiceprzewodniczących, przedsta-
wicielom ponad 1/3 składu Rady 
Miasta – to arogancja. Wybór mógł 
przepaść większością FOL w gło-
sowaniu, liczyłby  się gest „dobrej 
woli” (nie mylić z rozgrywką po-
lityczną). Wspomnę też, o Komi-
sji Rewizyjnej, gdzie przyzwoicie 
zachowujący się zwycięzcy, którzy 
działają transparentnie, powierzają 
jej kierowanie opozycji. Tak się sta-
ło np. w sąsiednim Poznaniu, gdzie 
rządząca Koalicja Platformy Oby-
watelskiej i  Nowoczesnej funkcję 
przewodniczenia Komisji Rewizyjnej 
powierzyła radnej PiS (wiceprzewod-
niczącej klubu radnych PiS). Takie 
zachowania, to standardy w wielu 
społecznościach demokratycznych. 
Od kiedy większość władzy w Lu-
boniu objęło Forum Obywatelskie 
Luboń, szefowanie ważnemu orga-
nowi władzy – kontrolę – powierza 
zawsze sobie! Osobiście uważam, że 
to zagadnienie powinno zostać jed-
noznacznie uregulowane ze wzglę-
du na szacunek dla mechanizmów 
demokratycznych, wraca bowiem 
w dyskusjach przy każdych niemal 
wyborach samorządowych. Kto nie 
szanuje wyniku przeciwników i ma-
nifestuje swoją wyższość obsadzając 
wszystkie ważniejsze stanowiska, 
daleką drogę musi przebyć i sporo 
nauk jeszcze przyjąć.
Pozwalam sobie na te krytyczne słowa, 
gdyż uczestniczyłem w budowaniu 
pierwszego samorządu w Luboniu, 
dalej współorganizując Klub Poli-
tyczny przy Stowarzyszeniu „Form 
Lubońskie”, gdzie działała Szkoła 
Samorządowego Myślenia i Dzia-
nia. Piętnowaliśmy takie postawy, 
uczyliśmy szacunku dla wszystkich 

zaangażowanych w lokalną politykę. 
Dziś z przykrością patrzę jak postę-
pują ci, co rzekomo wyrośli z tych 
zasad, po usamodzielnieniu się przed 
4. laty (w 2014 roku) i  przyswo-
jeniu nazwy „Forum”, zmieniając 
jedynie człon na „Obywatelskie”. 
Bez szacunku dla innych nie zbu-
duje się dojrzałego społeczeństwa 
obywatelskiego, to postępowanie 
prowadzi ku monowładzy, niepo-
trzebnemu podziałowi, ku lokalnej 
dyktaturze zwycięzców, niezależnie 
kto nim jest. Czuję, że kultury po-
litycznej w Luboniu długo jeszcze 
będziemy się uczyć, jeśli nie stać nas 
teraz na gesty, które w przypadku 
posiadania większości, i tak miały-
by niewielkie znaczenie? Przecież 
między naszymi dwoma lubońskimi 
ugrupowaniami, które doszły teraz 
do władzy, tak naprawdę nie ma wy-
razistych różnic politycznych. Prawie 
każdy mógłby pójść do wyborów 
z przeciwnego ugrupowania, często 
zależało to od kolejności złożenia 
propozycji, miejsca na liście, sym-
patii itp. Przykładem przenikania się 
programów, działań, niewiele róż-
niących się zasad, mogą być radni: 
Magdalena Woźniak czy Andrzej 
Okupniak, którzy przed 4. laty star-
towali z list „przeciwników” FOL. 
Czy w związku z tym ktokolwiek ma 
im za złe, że zdradzili jakieś ideały? 
Ja takich uwag nie słyszałem, znam 
natomiast kandydatów na radnych, 
którzy mówią – szkoda, że posze-
dłem/szłam z tymi. Tamci dawali mi 
„jedynkę” (miejsce na liście), teraz 
widzę, że była szansa. Państwo też 
takich znacie. Osobiście również 
otrzymałem kilka poważnych pro-
pozycji kandydowania do RML od 
rożnych ugrupowań, z których nie 
skorzystałem. Czemu więc służyć 
ma postawa, jaką zaobserwowali-
śmy podczas pierwszych sesji RML? 
Na pewno nie służy skupianiu osób 
dla działań dla dobra wspólnego, 
kierowania  się kompetencją, pra-
cowitością, doświadczeniem sa-
morządowym poszczególnych rad-
nych, lecz przynależnością! Tamci 
są niegodni, niekompetentni do 
piastowania jakichkolwiek funkcji 
w naszych rządach – tak to w Lu-
boniu odebrałem.
Prywatnie – nie będę poruszał spraw 
światopoglądowych. Nie rozumiem 
niektórych postaw i  działań, kłó-
cą  się one z  nauczaniem moich 
autorytetów.
Dla jednych niepoprawny optymista, 
dla innych – malkontent

PPR

Arogancja zwycięzców
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radnego. Porozumienie ws. utworzenia 
sejmikowej koalicji zawarły Koalicja 
Obywatelska, Polskie Stronnictwo Lu-

dowe oraz Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej – Lewica Razem.

(UMWW)

Sejmik 2018-2023

Qn  Kto jest odpowiedzialny za kurio-
zalny błąd w ostatnim „Informatorze 
Miasta”, który podał wyniki wyborów 
do Rady Miasta i spis 21 nowych rad-
nych? Kontrkandydatkę Pani Burmistrz 
– Monikę Nawrot startującą także na 
radną z Koalicji Mieszkańców Lubonia 
w okręgu wyborczym nr 4 w Lasku, po-
mylono z Wiktorią Nowacką z komitetu 
wyborczego Robert Ostafiński-Bodler 
z okręgu nr 1 – Żabikowo. W ten spo-
sób, według „Informatora”, Lasek miał 4 
mandaty, a Żabikowo 6. Tymczasem oba 
powinny mieć po 5. radnych. Mieszkańcy 

komentują tę „pomyłkę” jako arogan-
cję i złośliwość, tym bardziej, że „pod-
stawiona”, nowa radna mieszka na tej 
samej ulicy, co Pani Burmistrz.   (N.M.)

Odp.: Za pomyłkę w  wydaniu 9/2018 
„Informatora Miasta Luboń” odpowie-
dzialna jest Joanna Humerczyk, pełnią-
ca funkcję redaktora naczelnego. Pomył-
ka wynikała z  błędnego przepisania 
nazwiska osoby ze strony PKW i zosta-
ła sprostowana w wydaniu 10/2018 IML.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Błąd wyborczy

Qn  W nawiązaniu do informacji podanej 
w ub. miesiącu przez Panią Burmistrz, 
w sprawie mieszkania Pani Przewodni-
czącej Rady Miasta (str. 29) – Czy inne 
mieszkania lub domy komunalne rów-
nież były i są sprzedawane przez miasto 
na raty (z wpisem do hipoteki)? Jeżeli 
tak, to które i kiedy? Sam chętnie kupił-
bym lokal w ten sposób. Jak to zrobić?    
     (mieszkaniec komunalki)
Qn   Na ile rat miasto rozłożyło spłatę 

należności za mieszkanie komunalne 

Pani Przewodniczącej i  jakiej wysoko-
ści są to raty?

Odp.: Odpowiadając na powyższe pytania, 
uprzejmie informuję, że odpowiedzi w tej 
sprawie udzielałam wielokrotnie i wyja-
śniałam ją w sposób wystarczający. Osobę 
zainteresowaną zakupem mieszkania ko-
munalnego uprzejmie proszę o  kontakt 
z Wydziałem Spraw Komunalnych.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Kupię lokal komunalny

Zapraszamy do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmi-
strzów) i  stanowiących (radnych), urzędników itp. w  ramach cyklu 
„Mieszkańcy pytają”. Chętnie widziane będą też polemiki czy komenta-
rze. Przypominamy, że pytania można dostarczać do redakcji przy ul. 
Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebieskich skrzynek na terenie Lubo-
nia, 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

Komitet Wyborczy Wyborców FOL 
odpowiedział na „List do redakcji”, któ-
ry ukazał się w „WL” przed wyborami. 
Pamiętam jego wydźwięk. Wzburzony 
mieszkaniec Lubonia wyraził swoją 
głęboką nieufność wobec umieszczenia 
na plakatach KWW FOL sformułowania 
„radna/ radny” przy nazwiskach kan-
dydatów, i swoją reakcję na to zjawisko 
skrupulatnie uargumentował. Uznał ten 
„zabieg” za „jawne manipulowanie wy-
borcami i stosowanie nieprawdy w celu 
wywołania sugestii”, jakoby dany kan-
dydat radnym już był.
W „Oświadczeniu” KWW FOL „in-
formuje”, że „plakat wyborczy nie jest 

materiałem informacyjnym, a rekla-
mowym”. Otóż powołując się na art. 
16 ust. 1 pkt 1 i 2 „Ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji”, chcę 
wyjaśnić, że również reklama musi się 
kierować pewnymi zasadami. Zgodnie 
z  polskim prawem, nieuczciwą jest 
reklama „sprzeczna z  dobrymi oby-
czajami lub uchybiająca godności 
człowieka, a  także wprowadzająca 
klienta w  błąd i  mogąca przez to 
wpłynąć na jego decyzję co do naby-
cia towaru lub usługi”.

Z poważaniem
Uważny czytelnik

List do redakcji

Reklama nie może 
wprowadzać w błąd
Dotyczy „Oświadczenia” KWW Forum Obywatelskie Luboń 
opublikowanego w „Wieściach Lubońskich” 11-2018 na str. 25

Koalicja Obywatelska (KO), której liderem 
jest starosta Jan Grabkowski, w paździer-
nikowych wyborach do Rady Powiatu Po-
znańskiego zdobyła 14 mandatów. Drugie 
miejsce zajęło PiS – 7 mandatów. Szeroka 
koalicja: KO, Niezależnych dla Powiatu, 
Bezpartyjnych Samorządowców i PSL bę-
dzie miała większość: 22 na 29 radnych.
Skład Prezydium Rady Powiatu Poznań-
skiego VI kadencji 2018-23: Piotr Burdaje-
wicz – przewodniczący, Paweł Ratajczak 
– wiceprzewodniczący, Jerzy Świerkowski 
– wiceprzewodniczący.

Przewodniczącym Zarządu, Starostą Po-
wiatu Poznańskiego, pozostaje na VI  ka-
dencję Jan Grabkowski z Koalicji Obywa-
telskiej. W skład zarządu weszli ponadto: 
Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, 
Piotr Zalewski – Członek Zarządu i Anto-
ni Kalisz – Członek Zarządu.

JN

Powiat po wyborach

n
 Jan Grabkowski – starosta powiatu 
poznańskiego od 2002 r.   
fot. „Nasz Głos Poznański”

Podczas inauguracyjnej sesji Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 23 
listopada Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego ponownie wybrano 
Marka Woźniaka (sprawuje to stano-
wisko nieprzerwanie od października 
2005  r.). Jego współpracownikami 
w zarządzie województwa (wicemar-
szałkami) zostali po raz kolejny Woj-
ciech Jankowiak (PSL) i  Krzysztof 
Grabowski (PSL). Marzena Wodzińska 
(KO) drugą kadencję będzie Człon-
kiem Zarządu. Na tym stanowisku 
zadebiutuje natomiast Jacek Bogusław-
ski (KO) z Piły, z wykształcenia eko-
nomista, właściciel firmy Studio Pro-
mocyjno-Handlowe CREDO, zajmu-
jącej  się wydawaniem materiałów 
szkoleniowych z zakresu nauki jazdy 
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
współtwórca m.in. portalu i  gazety 

FaktyPilskie.pl oraz magazynu „Stre-
fa Jazdy”. Przez dwie ostatnie kaden-
cje był radnym Miasta Piły, gdzie 
przewodniczył Komisji Gospodarki 
Miejskiej.
Przewodniczącym Sejmiku będzie 
Wiesław Szczepański (SLD-LR), na-
tomiast wiceprzewodniczącymi zo-
stali Marek Gola (KO), Jarosław Ma-
ciejewski (PSL) oraz Małgorzata 
Waszak (KO).
39 mandatów w Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego rozdzielono 
wśród pięciu formacji. 15 mandatów 
zdobyła Koalicja Obywatelska, 13 
radnych ma Prawo i Sprawiedliwość, 
Polskie Stronnictwo Ludowe repre-
zentuje 7 osób, 3 radnych występuje 
w barwach Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej – Lewica Razem, a KWW Bez-
partyjni Samorządowcy wprowadził 1 

n
Nowy zarząd województwa, od lewej: Jacek Bogusławski, Krzysztof Grabowski (wice-
marszałek), Marek Woźniak (marszałek), Wojciech Jankowiak, Marzena Wodzińska
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Trwa budowa ul. Dojazdowej na odcin-
ku od ul. Sobieskiego do Rydla (inwe-
stycja traktowana łącznie z realizacją ul. 
Rydla od 1  Maja do Platanowej, którą 
już zakończono).
Prace na ul. Dojazdowej rozpoczęły się 
w lipcu. Rozebrano stare chodniki, usu-
nięto nasadzenia i ustawiono betonowe 
krawężniki, przesuwając istniejące ogro-
dzenie Szkoły Podstawowej nr  4. Na 
terenie szkoły zlikwidowano zbiorniki 
bezodpływowe. Przeprowadzono też 
roboty instalacyjne. Zdemontowano ist-
niejącą infrastrukturę sieci kanalizacji 
deszczowej i ułożono nową, wraz z przy-
łączami do posesji. Przebudowano koli-
zje teletechniczne i  sieć wodociągową. 
Przewidziano też regulację wysokościo-
wą studni rewizyjnych kanalizacji sani-
tarnej, studni teletechnicznych, zaworów, 
zasuw wodociągowych i gazowych oraz 
wymianę włazów dla kanalizacyjnych 

studni rewizyjnych na klapy z za-
wiasem w obudowie betonowej.
Powstały już obustronne chod-
niki z  szarej kostki betonowej 
grubości o 8 cm. Na wysokości 
SP 4 wykonano ciąg miejsc po-
stojowych (ma być ich 27, 
w  tym 2 dla osób niepełno-
sprawnych, podobnie jak wjaz-
dy do posesji, zbudowane 
z kostki gr. 8 cm w kolorze gra-
fitowym).
Obecnie powstaje nawierzchnia 
jezdni (projektowana szerokość – 
4,5 m). Będą na niej progi zwalnia-
jące z kostki czerwonej. Powstanie 
oznakowanie pionowe i poziome.
Prace wykonuje Konsorcjum 
firm: Lider Konsorcjum – Zakład Robót 
Drogowych Krystyna Michałkowska 
z  Rogalinka. Zgodnie z  umową, mogą 
trwać do 17 maja 2019 r.

Nowa Dojazdowa

n
 Inwestycja drogowa na ul. Dojazdowej od Sobieskiego do Rydla, przy zespole boisk i Szkole 
Podstawowej nr 4   fot. Hanna Siatka

Właściciel działek położonych w  głębi 
zabudowy przy ul. Dojazdowej pod nu-
merem 22, do których prowadzi boczna 
droga, nie może się doprosić logicznego 
zakończenia miejskiej inwestycji w miej-
scu, w którym mieszka i prowadzi firmę 
(„Display Print”). Budując ulicę Dojazdo-
wą (o inwestycji czytaj obok), miasto 
utwardziło bowiem mniej niż połowę 
drogi prowadzącej do jego posesji. Reszta 
miejskiego gruntu, w  tym dzierżawiony 
przez przedsiębiorcę fragment dojazdu 

wraz z zawrotką, znalazła się poza projek-
towanym i  zrealizowanym zasięgiem 
przedsięwzięcia. Smaku sprawie dodaje 
fakt, że rzeczony właściciel posesji dba 
wzorowo nie tylko o odcinek, który mu 
użyczono, ale również o całą drogę – stan 
nawierzchni i pobocza. Od strony Szkoły 
Podstawowej nr 4, z którą sąsiaduje, po-
stawił nawet betonowe ogrodzenie, przy 
którym posadził i pielęgnuje okazałe tuje. 
Był też skłonny partycypować w dokoń-
czeniu inwestycji. Biuro Majątku Komu-
nalnego (BMK), które ją prowadzi, tłuma-

czy, że droga dojazdowa do posesji nr 22 
została utwardzona tylko na tym odcin-
ku, na którym była możliwość odprowa-
dzenia wód opadowych w kierunku ul. 
Dojazdowej. Twierdzi też, że po zakoń-
czeniu obecnie prowadzonych prac na 
Dojazdowej, zainteresowany może sam 
utwardzić drogę.
W korespondencji z Urzędem Miasta roz-
czarowany przedsiębiorca wnioskował 
o umorzenie 4. raty podatku od nierucho-
mości za straty, jakie ponosi w  związku 

długotrwałym odcięciem od dojazdu do 
firmy (dostaw) podczas miejskiej inwesty-
cji. Wyliczył też nakłady, jakie przez kilka-
naście lat poczynił, prowadząc działalność 
w Luboniu. Roczne podatki, które odpro-
wadza z  tego tytułu, wynoszą ponad 
31 500 zł. Ponadto utwardzenie miejskie-
go terenu przy drugiej siedzibie „Display 
Print” – na ul. Przemysłowej (okolice 
Factory) – kosztowało go ponad 40 000 zł.
No cóż, przysłowie: „Jak Kuba Bogu, tak 
Bóg Kubie” w tym przypadku nie spraw-
dziło się.  HS

Inaczej niż w porzekadle
Miasto nie utwardzi całej odnogi budowanej obecnie ul. Dojazdowej, 
chociaż jest jej dysponentem i właściciel posesji, do której dojazd 
prowadzi, jest gotowy partycypować w kosztach

n
Tylko fragmentarycznie utwardzona droga do posesji przy ul. Dojazdowej 22 – fir-
my „Display Print” i domu jej właściciela. Zdaniem BMK, zbudowanie dojazdu w ca-
łości generowałoby problemy odwodnieniowe. Tymczasem wydaje się, że wody 
opadowe z powodzeniem można by skierować na gruntowe pobocza   
fot. Hanna Siatka

n
Boczna droga ul. Dojazdowej prowadząca do posesji nr 22, z lewej – zabudowania 
szkolne odgrodzone m.in. żywopłotem pielęgnowanym przez właściciela opisywa-
nej nieruchomości   fot. Hanna Siatka

n
Fragment mapy Lasku – tereny pomiędzy ul. Dojazdową i 1 Maja. Ciemniejszym 
kolorem zaznaczono grunty należące do miasta (z lewej – Szkoła Podstawowa 
nr 4).  Wzdłuż płotu szkolnego – odnoga ul. Dojazdowej (działki nr 33, 35/16 i 36/6) 
– droga dojazdowa do posesji nr 22 (działki 36/7, 36/8 i 35/17). Inwestycja objęła 
jedynie fragment odnogi (zakończono na wysokości szczytu domu stojącego przy 
drodze głównej i furtki – zaznaczono linią ze strzałką)   
na podst. geomapy www.lubon.pl

Koszt inwestycji łącznie z  budową ul. 
Rydla – 3 120 579 zł.

(S)

Czytaj też: „Inaczej niż w porzekadle” 
poniżej
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Konserwacja zieleni w „Luboniance” po 
raz kolejny wywołuje odmienne emocje. 
Jedni mieszkańcy wnioskują o jej likwi-
dację, inni są jej przeciwni, z uwagi na 
sentyment, cień, który dają rośliny 
i  przekonanie o  ich pożyteczności dla 
mieszkańców osiedla, w którym trawni-
ki zamieniane są głównie na parkingi. 
Wielu z nich przed laty uczestniczyła 
w  sadzeniu osiedlowej zieleni, którą 
pielęgnuje. Zdenerwowani trwającą 
właśnie przycinką i likwidacją niektó-
rych drzew oraz krzewów, dzwonili do 
redakcji, by zahamować radykalne 
rozwiązania.
Przykładem jest skwer przed blokiem H 
przy ul. Żabikowskiej 62H, gdzie wycię-
to dwa drzewa i przygotowano do likwi-
dacji trzecie, przy parkingu. Zapytany 
przez nas o powód, prezes spółdzielni, 
Piotr Konik, wyjaśnił, że o ich usunięcie 
wnioskowali mieszkańcy, a prace, które 
tym razem prowadzi specjalistyczna 
firma z Czempinia, podjęto po uzyskaniu 
zgody Urzędu Miasta i  konsultacjach 
z ogrodnikiem miejskim. Administra-
cja spółdzielni, podejmuje decyzje, 
biorąc pod uwagę opinie mieszkańców 
(konsultacje), ale też ich bezpieczeń-
stwo. Zlikwidowana zieleń zostanie 
odtworzona, choć niekoniecznie w tych 
samych miejscach. Spółdzielnia chce 
stopniowo wprowadzać na osiedlu 
zieleń niskopienną.

(HS)

Nie chcieli wycinki

n
Przed blokiem „H” wycięto świerk (na 
zdjęciu widać pozostałość) i pochylo-
ną, oplecioną bluszczem, malowniczą 
akację (na fotografii wykonanej 8 
grudnia rano, jeszcze widoczna – z le-
wej). Według prezesa P. Konika, drze-
wa były suche. W głębi, przy parkingu 
– przygotowana do wycięcia lipa   fot. 
Hanna Siatka

W listopadowym wydaniu „WL” pisali-
śmy o laureatach tegorocznego Konkur-
su Miejskiego „Zielony Luboń”, którego 
zwyciężczynią została Joanna Kaczmarek 
mająca swoją roślinną oazę przy ul. Za-
mkniętej  6. W  jesienny czas chętnie 
wracamy pamięcią do budzącej się wio-
sny i  letnich miesięcy spędzanych na 
łonie natury, zwłaszcza gdy za oknem 
jest ponuro. W ogrodzie państwa Kacz-
marków nawet jesienią jest zielono, a na 
drzewach i  krzewach można zaobser-
wować pąki.

– To jest nasze miejsce na ziemi – przy-
znali zgodnie miłośnicy zieleni i właści-
ciele pięknego ogrodu – państwo Joan-
na i Dariusz Kaczmarkowie. Zgłoszenie 
do konkursu miejskiego przez córkę 
Elizę było dla nich dużym zaskoczeniem, 
podobnie jak zdobycie I miejsca w swo-
jej kategorii. Mieszkają w  Luboniu od 
19. lat, przy ul. Zamkniętej – od ośmiu. 
Pani Joanna z wykształcenia jest peda-
gogiem. Dyplom uzyskała kończąc stu-
dia magisterskie na UAM. W  naszym 
mieście zamieszkała podejmując pracę 
policjantki w  tutejszym Komisariacie 
Policji, gdzie była dzielnicową oraz peł-
niła obowiązki kierownika Wydziału 
Prewencji. Obecnie kieruje Ogniwem 
ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji Ko-
misariatu Policji Poznań-Stare Miasto. 
Jej mąż – Dariusz – jest emerytowanym 
policjantem, który przed laty brał udział 
w misjach pokojowych w Kosowie. Wła-
ściciele pięknego ogrodu o powierzchni 

350 m2, prócz Elizy mają jeszcze córkę 
Liliannę. Ta pierwsza jest inżynierem 
Architektury Krajobrazu. Zafascynowa-
na japonistyką i  krajami orientalnymi 
namówiła rodzinę, by ich przydomowy 
ogród miał japoński styl, stąd piękne 
oczko wodne i  otaczające je rośliny. 
Obecnie można zauważyć, że ta oaza 
zieleni została „spolszczona”, co spowo-
dował przede wszystkim nasz klimat.
To właśnie pod batutą Elizy posiadającej 
zmysł architekta i plastyka, rodzina in-
tensywnie pracując sprawiła, że ogród 
staje się z roku, na rok piękniejszy. Już 
z domowego tarasu nietrudno zauważyć 
centralnie położone oczko wodne z ka-
skadą, otoczone różnymi gatunkami 
drzew, krzewów i  kwiatów. Wszystko 
starannie przemyślane, zaaranżowane 
i urządzone. Królują tu m.in.: zimozie-
lona Kryptomeria japońska (Cryptome-
ria japonica), Klony czerwone (Acer 
rubrum), Perukowce podolskie (Cotinus 
coggygria), różaneczniki (Rhododen-
dron), Surmie zwane katalpami (Catal-
pa) o pięknych kwiatach, owocach i li-
ściach, soczysto zielone cyprysy i tuje. 
Poza tym Hibiskus bagienny (Hibiscus 
moscheutos), krzewy aronii, magnolie, 
Piwonie japońskie (Paeonia suffrutico-
sa), kilkaset tulipanów, przebiśniegi, 
krokusy oraz wiele innych gatunków 
roślin, także trawiastych. Można tu spo-
tkać również takie okazy jak Araukaria 
chilijska (Araucaria araucana) pocho-
dząca z andyjskich terenów Chile. Trud-
no uwierzyć, że wszystko to rośnie i mie-

Jesienią powiało wiosną

n
Joanna i Dariusz Kaczmarkowie ze swoimi czworonożnymi pupilami – Mią (z le-
wej) i Yumi w nagrodzonym ogrodzie przy ul. Zamkniętej. Za nimi oczko wodne 
w otoczeniu bujnych traw i ozdobnych kamieni   fot. Paweł Wolniewicz

ści się na stosunkowo niewielkiej prze-
strzeni.
Pani Joanna uwielbia fioletoworóżową 
kolorystykę kwiatów. Płeć piękna w ro-
dzinie koncentruje się przede wszystkim 
na planowaniu: kiedy, gdzie i co posa-
dzić, a także na pracach pielęgnacyjnych, 
natomiast pan Dariusz ogród urządza. 
Między innymi zwozi polne, ozdobne 
kamienie i inne przedmioty, które póź-
niej rozmieszcza w  różnych punktach 
przydomowej oazy. Ogród państwa 
Kaczmarków jest ostoją dla ptaków, 
owadów, ryb oraz jeży. Chętnie w nim 

przebywają także dwie suczki rasy Ca-
valier king charles spaniel – 4-letnia Mia 
i  jej 14-miesięczna córka – Yumi. Te 
przemiłe i czułe psy do towarzystwa, są 
spełnieniem kynologicznej pasji pani 
Joanny, która uwielbia również wędrów-
ki po polskich górach oraz podróże do 
różnych zakątków świata. Wyjazdy do 
Azji inspirują ją do upiększania ogrodu, 
stanowiącego odskocznię od codzien-
nych obowiązków służbowych, które 
uważa za swoją misję i  stara się ją jak 
najlepiej spełniać.

PAW

Podwyżka dotyczy głównie małych go-
spodarstw domowych. W tabeli poda-
jemy nowe stawki i procentowy wzrost 
opłat dla segregujących odpady (przy-
pomnijmy, dotąd było 9 zł od osoby na 
miesiąc). Zmiany uderzają więc głównie 
w osoby samotne – zapłacą aż 1/3 więcej, 
niż dotychczas. Duże gospodarstwa do-
mowe, w  których mieszka powyżej 
7  osób, siłą rzeczy produkujące dużo 
śmieci komunalnych, wg nowych zasad, 
za ich wywóz zapłacą mniej niż dotąd. 
Nie przekonuje więc argumentacja de-
cydentów, która zmiany wiąże ze wzro-
stem cen za każdą tonę na „wysypisku”.
Jak czytamy w  informacjach z  luboń-
skiego magistratu (pod którymi nikt się 
nie podpisał), zmiana stawek była ko-
nieczna ze względu na lawinowo rosnące 
koszty przetwarzania odpadów w regio-
nalnej instalacji Tonsmeier Selekt, w Pio-
trowie Pierwszym (w pierwszym półroczu 
2018 roku stawka za przetwarzanie od-
padów zmieszanych wzrosła o 68 zł net-
to za tonę). Niestety obawiamy się, że nie 
będzie to jedyna podwyżka stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami w  2019 
roku. Opłata „marszałkowska” za korzy-
stanie ze środowiska wzrasta drastycznie, 
co spowoduje kolejne podwyżki opłat za 
te usługi. – tłumaczy UM.

Wysokości stawek dla większych gospo-
darstw, niż podane w naszej przykłado-
wej tabeli, oraz dla nieruchomości nie-
zamieszkałych i działalności gospodar-
czej, znajdują się w „Informatorze Mia-
sta Luboń” nr 12, str. 8 lub na oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Miasta.

(I)

Z ostatniej chwili

Podwyżka opłat za śmieci
Jedną z pierwszych decyzji po wyborach samorządowych jest, dla 
większości, podniesienie opłat za wywóz śmieci, obowiązujących od 
nowego roku!
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1 12 zł 25 zł 33,3%
2 23 zł 50 zł 27,8%
3 33 zł 75 zł 22,2%
4 42 zł 100 zł 16,7%
5 50 zł 125 zł 11,1%
6 57 zł 150 zł 5,6%
7 64 zł 175 zł 1,6%
8 71 zł 200 zł -1,4%
9 78 zł 225 zł -3,7%

10 85 zł 250 zł -5,6%
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W 1978  r. punkt działał w  ramach 
Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
(RSW) „Prasa-Książka-Ruch” – do-
towanego z budżetu państwa wydaw-
nictwa utworzonego w 1973 r. (nota 
bene ogólnopolski dystrybutor pra-
sy – Ruch SA, który przejął nazwę 
tej jednej z  najstarszych polskich 
marek, jest obecnie na krawędzi ban-
kructwa). Kiosk prowadzili wspólnie 
państwo Halina i Henryk Nowakow-
scy. Z  czasem z  Ruchu przekształ-
cił  się w  pawilonik handlowy. Ok. 
2006 r. interes przejęła córka państwa 
Nowakowskich – Barbara Kaźmier-
czak. Odświeżony obiekt, będący jej 
własnością i stojący na terenie dzier-
żawionym od Spółdzielni Mieszka-
niowej, otrzymał nazwę WIKA, od 

pierwszych liter imion dzieci pani 
Basi (Wiktorii i Kacpra). Do końca 
pomagał go prowadzić ojciec – Hen-
ryk Nowakowski.
Przez lata funkcjonowania (od wcze-
snego rana do późnego popołudnia), 
pawilonik wrósł w pejzaż Lubonianki. 
Wielu mieszkańców osiedla rozpoczy-
nało swoją codzienną wyprawę po 
zakupy od wizyty przy nisko zamon-
towanym okienku i rozmowy ze sprze-
dającymi. Do miejsca tego przylgnęło 
wręcz określenie „konfesjonał”.
24 listopada 2018 r. był ostatnim han-
dlowym dniem kiosku w Luboniance. 
Ten charakterystyczny dla XX wieku 
obiekt był jedynym w Luboniu. Jeszcze 
stosunkowo niedawno podobne moż-
na było spotkać m.in. na placu Ed-

Kres pewnej epoki
Zamknięto kiosk z prasą, papierosami i chemią, który od 40. lat przy 
ul. Osiedlowej prowadziła rodzina Nowakowskich

n
Ostatni w Luboniu kiosk z prasą – przy wjeździe w ul. Osiedlową w Spółdzielni 
Mieszkaniowej – zamknięto z końcem listopada   fot. Władysław Szczepaniak

Korzystało z niego wielu lubonian, 
począwszy od grudnia 2003 r. Naj-
pierw w  pawilonie po księgarni, 
przy ryneczku, u zbiegu ulic Po-
wstańców Wlkp. i  Żabikowskiej. 
Z powodu likwidacji ryneczku, we 
wrześniu 2011 r., zostało przenie-
sione do budynku Aleksandra 
Szafrana przy ul. Żabikowskiej 49, 
gdzie poszerzyło zakres usług 
o punkt przyjęć do ekologicznego 
czyszczenia odzieży i  dywanów, 
a także prania wodnego i maglo-
wania. Po niespełna roku, z powo-
du zbyt małej przestrzeni usługo-
wej, zostało przeniesione do pawi-
lonu przy ul. Powstańców Wlkp. 
79/7 (obok domu Materny), gdzie 
działa do dziś. Niestety, po 15 la-
tach pani Urszula postanowiła 
zlikwidować swój punkt usługowy. Bę-
dzie funkcjonował tylko do końca roku. 

Przez półtorej dekady punkt cieszył się 
dużym powodzeniem lubonian.

PAW

Likwidacja po 15 latach
Pogotowie Krawieckie Urszuli Nowakowskiej-Adamczak

n
Pogotowie Krawieckie Urszuli Nowakowskiej-
-Adamczak w świątecznej szacie   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Urszula Nowakowska-Adamczak z mamą– Bożeną Gawałek-
-Nowakowską (siedzi) i doświadczoną krawcową – Barbarą 
Fornalik (z lewej)   fot. Paweł Wolniewicz

Pani Urszu-
la dziękuje 
wszystkim 
klientom za 
współpracę 
w ciągu 15  lat 
funkcjonowa-
nia Pogotowia 
i życzy im ra-
dosnych Świąt 
Bożego Naro-
dzenia i Szczę-
śliwego Nowe-
go Roku.

Qn W połowie paź-
dziernika seniorów 
odwiedziła Straż Po-
żarna. Przeprowadzo-
no próbną ewakuację. 
Po udanej akcji, stra-
żacy opowiedzieli, jak 
zachować się w przy-
padku pożaru oraz 
pokazali, jak należy 
udzielać pierwszej 
pomocy. Na począt-
ku listopada na za-
proszenie strażaków 
seniorzy wybrali się 
z wizytą do Szkoły 
Aspirantów Państwo-
wej Straży Pożarnej 
w Poznaniu. Zwie-
dzili obiekt, wzięli 
udział w  pokazach w  sali chemicz-
nej oraz wysłuchali ciekawych pre-
lekcji. Na koniec poczęstowano ich 
kawą i  ciastkiem. Przed seniorami 
kolejna wyprawa – do lubońskiego 
Komisariatu Policji.
Qn W piątek, 9 listopada seniorzy 

uczcili 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wystąpili dla 

nich w  mundurach Paweł Kulesze-
wicz z Agnieszką Szymańską. Wspól-
nie śpiewali piosenki patriotyczne. 
Jedna z uczestniczek – Mieczysława 
Kafke-Brajewska, powiedziała z pa-
mięci dwa wiersze patriotyczne. Na 
koniec spotkania wszyscy zjedli roga-
le, przygotowane rano przez seniorki.

S-W

Z Domu „Senior-Wigor”

n
Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy prowadzone 
przez strażaków z OSP

Śpiewanie 
utworów 
patriotycz-
nych 
w Domu 
„Senior-Wi-
gor”

munda Bojanowskiego, przed sklepem 
PSS „Społem” przy ul. Kościuszki, na 
pętlach autobusowych w  Żabikowie 

i na ul. Krętej oraz przed Szkołą Pod-
stawową nr 3 przy ul. Armii Poznań.

(S)

n
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O ledwo zipiącym słupie energetycznym 
przy posesji na ul. Dożynkowej 13 in-
formowaliśmy kilkakrotnie, m.in. 
w  maju ub. roku (czytaj „WL” 05-
2017,s. 30) i w czerwcu tego roku („WL” 
06-2018, s. 14). U podstawy można było 
zauważyć liczne ubytki i pęknięcia be-
tonu oraz zardzewiałe pręty. Nic dziw-
nego, że mieszkający w sąsiedztwie sy-
gnalizowali nam uzasadnione obawy – 
zwłaszcza kiedy wiały silne wiatry.
13 i 14 listopada firma ENEA przepro-
wadziła sprawną akcję wymiany czterech 
starych, zniszczonych słupów na odcin-
ku od nr  5 do nr  13. W  ich miejsce 

Sprawna akcja ENEI

n
Montaż nowego, masywnego słupa   
fot. Paweł Wolniewicz

Fragment zniszczonego słupa energe-
tycznego przy posesji nr 13 na ul. Do-
żynkowej. Stan z maja 2017 r.   fot. Pa-

weł Wolniewicz

Qn W ubiegłym roku miasto otrzyma-
ło dofinansowanie z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania, w wysokości 
13 mln zł. Co z tych pieniędzy zrealizo-
wano i za ile? Szczególnie interesuje mnie 
kwestia zapowiadanego na 2018 r. prze-
dłużenia ul. Wschodniej do ul. Okrzei, 
które bardzo ułatwiłoby komunikację 
w  rejonie NCL. Z  tego co mi wiado-
mo, jest projekt, pozwolenie na budowę 

uzyskano już przed 5. laty 
(wrzesień 2013 r.), grunt 
został przez miasto wyku-
piony i uzbrojony. Kiedy 
wreszcie inwestycja ruszy?

Odp.: Projekt, na który Miasto otrzyma-
ło dotację z WRPO, poddziałanie 3.3.3. 
Wspieranie strategii niskoemisyjnych, 
w tym mobilność miejska w ramach ZIT 
dla MOF Poznania, jest w trakcie reali-
zacji. Podpisano dwie umowy za zakup 
pięciu autobusów (trzech hybrydowych 

Mieszkańcy pytają

Kiedy Wschodnia do Okrzei?

Aura sprzyja pracom na ulicach: Tuwima 
i Cichej. 2 listopada podpisano umowę 
na ich budowę wraz z odwodnieniem, 

Utwardzanie Starego Lubonia

n
Po sznurku, na betonowej podsypce 
układa się obustronnie krawężniki od-
dzielające przyszłą jezdnię od chodni-
ków. Na zdjęciu budowa odcinka ul. Tu-
wima pomiędzy ul. Spadzistą a Cichą   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Układanie kanalizacji burzowej w ul. Tuwima rozpo-
częto od skrzyżowania z ul. Spadzistą w kierunku 
ul. Dąbrowskiego. 11 grudnia, pomimo perturbacji 
z innym podziemnym uzbrojeniem – rurą fi 300 mm 
na głębokości ok. 2,5 m – wykonawcy byli za skrzyżo-
waniem z ul. Cichą   fot. Piotr P. Ruszkowski

kowska, a budowę kanalizacji desz-
czowej uskutecznia rodzimy WodAn 
– Andrzej Szypura.
Budowanie ul.  Tuwima rozpoczęto 
od strony ul.  Spadzistej. Za ekipą 
układającą kanalizację deszczową 
podążają drogowcy. Na ul. Cichej, 
która będzie realizowana w  drugiej 
kolejności, zgromadzono m.in. rury 
PCV, betonowe studzienki rewizyjne 
itd. Szerokość jezdni na obydwu uli-
cach będzie wynosiła 5 m. Na Cichej, 
której pas drogowy jest dużo szerszy, 
oprócz zieleni zostaną też wygospo-
darowane miejsca parkingowe. Już 
padają postulaty mieszkańców, by np. 
ul. Cicha miała status jezdni jedno-
kierunkowej. Czy tak się stanie, raczej 
nie? Z budowy, oprócz ich mieszkań-
ców, już cieszą się też klienci jedyne-
go w tym rejonie sklepu spożywczego.

PPR

która ma trwać do lipca 2019 roku. 
Tuwima ma 240  m, Cicha 140  m, wg 
nieobowiązującej już hierarchizacji opu-

blikowanej 
w  2004  r., ulice te 
miały być utwardzo-
ne – Cicha w 2007 r. 
(spóźnienie 11  lat, 
była na 12. pozycji 
wśród 120. oczeku-
jących wówczas na 
budowę); Tuwima 
z  53. miejsca miała 
być utwardzona 
w  2016  r. (spóźnie-
nie tylko 2 lata). 
Łącznie wartość in-
westycji oszacowano 
na 2 640 tys. zł. Wy-
konawcą jest Zakład 
Robót Drogowych 
Krystyna Michał-

n

postawiono 
nowe, strunowo-
-betonowe o wa-
dze 1,6  t każdy. 
Są wkopane 2 m 
w ziemię i o wie-
le trwalsze od 
poprzednich. Po-
nadto na tym 
odcinku wymie-
niono również 
przewody sieci 
elektrycznej na 
izolowane.
W Luboniu jest 
jeszcze wiele słu-
pów nadają-
cych  się do wy-
miany. Jak  się 
dowiedzieliśmy, 
będą systema-
tycznie wymie-
niane.

PAW

i dwóch diesel), które zostaną dostarczone 
na początku roku 2019 (wartość umów 
to: 7,8 mln zł). Ponadto podpisano dwie 
umowy i trwają prace związane z wybu-
dowaniem kanalizacji deszczowej w ul. 
Dworcowej oraz z  budową parkingu 
(wartość umów: 8,1 mln zł). W najbliż-
szym czasie zostanie również ogłoszony 
przetarg na zakup trzech stacji roweru 
miejskiego (wartość 0,3 mln zł), przetarg 
będzie ogłoszony ponownie, ponieważ 
poprzedni nie został rozstrzygnięty 
z powodu braku ofert. Obecnie trwają 
prace nad przygotowaniem przetargu 
na budowę ulicy Wschodniej (w kie-
runku ul. Okrzei). Wykonanie robót 
związanych z  budową drogi będzie 
możliwe po dokonaniu uzbrojenia 

terenu w infrastrukturę podziemną, 
która jest lokalizowana w pasie dro-
gowym. Rozpoczęcie prac przez Mia-
sto Luboń związanych z budową ul. 
Wschodniej nastąpi po zakończeniu 
inwestycji spółki Aquanet SA polega-
jącej na wykonaniu sieci wodociągowej 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie 
Aquanet prowadzi postępowanie w try-
bie przetargu nieograniczonego, który 
ma wyłonić wykonawcę prac. Zważając 
na powyższe, prace związane z budową 
ulicy rozpoczną się niezwłocznie po za-
kończeniu inwestycji Aquanet.

oprac. Małgorzata Matysiak
stanowisko ds. pozyskiwania  

środków zewnętrznych
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Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich, Oddział 
w  Poznaniu kolejny już rok, z  okazji 
Świąt Bożego Narodzenia zorganizowa-
ło akcję zbiórki darów (artykuły spożyw-
cze, drogeryjne i  szkolne oraz datki 
pieniężne) dla Kresowian. Zbiórka prze-
biegała w poznańskich marketach sieci 
„Piotr i  Paweł”, a  także w  Kostrzynie 
i  Suchym Lesie oraz po raz pierwszy 
w  Luboniu („Centrum Pajo”, market 
„Piotr i Paweł” przy ul. Żabikowskiej). 
Akcja odbyła się w weekendy 9 i 10 oraz 
23 i 24 listopada br. Spotkała się z życz-
liwością mieszkańców Lubonia, zaopa-
trujących się w tym sklepie, którzy ofia-
rowali zakupione produkty lub pieniądze. 
Dary te już odjechały do Kresowian, 
mieszkających we Lwowie i jego okoli-
cach (30 listopada).
Towarzystwo serdecznie dziękuje Zespo-
łowi Szkół w  Luboniu przy ul. Armii 
Poznań 27, które włączyły się do akcji. 
Szczególnie dziękujemy Paniom: Alek-
sandrze Kołcz, Monice Pawlak, Annie 

Rymaniak, Marcie Pileckiej 
i Marioli Gryczyńskiej, bardzo 
aktywnie uczestniczącym 
w zbiórce razem z młodzieżą, 
którą się opiekowały. Specjalne 
podziękowania kierujemy do 
bardzo licznej grupy uczennic 
i  uczniów, którzy dyżurowali 
podczas akcji. Ich pomoc była 
nieoceniona. Należy dodać, że 
na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 2, przy ul. Żabikowskiej nie-
zależnie została przeprowadzo-
na zbiórka darów pod opieką 
pani Moniki Pawlak. Darami 
tymi znacznie wzbogacono 
produkty zebrane w markecie. 
Piękna akcja!
Wreszcie bardzo dziękujemy 
Kierownictwu „Centrum Pajo” oraz mar-
ketu „Piotr i  Paweł” w  Luboniu, za 
umożliwienie przeprowadzenia akcji.
Świąteczne upominki dotrą do ludzi 
starszych, chorych i dzieci. Niech cieszą 
naszych Drogich Rodaków na kresach, 

„Serce Dla Lwowa”
34. Akcja Charytatywna dla Kresowian

n
Akcja „Serce dla Lwowa” 10 listopada w sklepie „Piotr i Paweł” w CH „Pajo” z udziałem młodzie-
ży z Zespołu Szkół w Luboniu

Qn Przeczytałam w „Wie-
ściach Lubońskich”, że mia-
sto uzyskało z programu 
„Inwestycje w  obszarze 
transportu miejskiego” 4,5 mln zł na 
nowe autobusy, stacje rowerów miej-
skich i m.in. modernizację zatok au-
tobusowych. Gdzie powstaną stacje 
rowerów? Które zatoki i kiedy będą 
przebudowywane?   (Jola)

Odp.: W ramach WRPO 2014-2020, 
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obsza-
rze transportu miejskiego będą zaku-
pione m.in. 4 nowe autobusy, powsta-
nie stacja roweru miejskiego oraz będą 
zmodernizowane zatoki autobusowe. 
Trwają prace nad ogłoszeniem prze-
targu na dostawę i  montaż 4 stacji 
roweru miejskiego, które zostaną zlo-
kalizowane na Wzgórzu Papieskim, 
Osiedlu „Lubonianka”, przy dworcu 
PKP oraz przy rondzie na ul. Wschod-
niej (1 z tych stacji będzie dofinanso-
wana w ramach projektu 3.3.1, pozo-
stałe 3 wchodzą w zakres innego pro-
jektu unijnego, w  ramach WRPO, 
poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strate-
gii niskoemisyjnych, w tym mobilność 
miejska w ramach ZIT dla MOF Po-
znania). Zatoki autobusowe, które zo-
staną zmodernizowane w ramach pro-
jektu, to już zakończone 2 zatoki przy 
stacji Orlen na ul. Sobieskiego oraz 
jedna na ul. Żabikowskiej (przy skrzy-
żowaniu z Wojska Polskiego). W roku 
2019, w ramach dofinansowania zosta-
ną również wyremontowane 2 zatoki 
zlokalizowane na ul. Sobieskiego (przy 
skrzyżowaniu z ul. Podgórną).
oprac. Mateusz Olejniczak, Kierownik WSK

Mieszkańcy pytają

Na co 4,5 
miliona?

Kontrola lotów na cito!
Wojewoda Zbigniew Hoffmann podpisał 
decyzję pozwalającą na budowę Ośrodka 
Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu. Bę-
dzie pełnił funkcję jednostki zapasowej dla 
nowo projektowanego ośrodka w Regułach 
pod Warszawą oraz ośrodka podstawowego 
dla służb kontroli ruchu lotniczego w Pozna-
niu. Inwestycja wyniesie ponad 107 mln zł 
i powstanie w podpoznańskim Wysogotowie. 
Ze względu na konieczność ciągłości nadzo-
rowania ruchu lotniczego na terenie Polski 
inwestycja stanowi element infrastruktury 
krytycznej o najwyższej wadze. W związku 
z  tym decyzja ma rygor natychmiastowej 
wykonalności, który uprawnia Polską Agen-
cję Żeglugi Powietrznej do rozpoczęcia prac 
budowlanych.    (WUW)

997 jak 112
21 listopada zakończyło się w Wielkopol-
sce przełączenie numeru 997 do Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Numer 997 
nadal będzie działał, zmieniło  się nato-
miast miejsce odbioru zgłoszenia. Infor-
macja od razu trafi do operatów numerów 
alarmowych w CPR, dzięki czemu moż-
liwe będzie jednoczesne powiadomienie 
o zdarzeniu (za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego) wszystkich właści-
wych służb. Dyspozytorzy z Policji będą 
otrzymywali z  CPR tylko te zgłoszenia 
alarmowe, w których zagrożone jest życie, 
zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub po-
rządek publiczny, co pozwoli na zmniej-
szenie liczby zgłoszeń niezasadnych lub 
fałszywych oraz pozytywnie wpłynie na 
czas i  skuteczność pomocy. Średni czas 
mierzony od momentu wybrania numeru 
alarmowego 112 do odebrania połączenia 
przez operatora numerów alarmowych w CPR 
mieści  się w  przedziale 10 do 13 sekund. 
Po przełączeniu numeru alarmowego 997 
do CPR, czas oczekiwania na połączenie 
będzie podobny.    (WUW)

Wpis do księgi
Do 16 lutego 2019 r. w holu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego 
przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu jest 
wyłożona księga pamiątkowa z okazji 100. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Zachęcamy do dokonywania wpisów 
– osobistych refleksji, podziękowań dla Zwy-
cięzców sprzed 100 lat, wspomnień Bliskich, 
którzy wywalczyli wolność. Wpisów można 
dokonywać w godzinach pracy Urzędu, od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30.   
 (A. Parzyńska-Paschke UMWW)

L4 po nowemu
Od 1 grudnia przy wypisywaniu zwolnienia 
lekarskiego obowiązuje korzystanie wy-
łącznie z drogi elektronicznej. Wystarczy, 
że lekarz wpisze w komputerze numer 
pesel pacjenta, a system automatycznie 
wypełnia pozostałe dane. Następnie plat-
forma ZUS w  ciągu kilku minut prze-
syła do pracodawcy gotowy dokument. 
Papierowe druki zastąpiła elektronika. 
Są jednak wyjątki. Lekarz może wyjąt-
kowo wypisać ręcznie zwolnienie na 
formularzu wydrukowanym z  systemu 
(w przypadku awarii systemu lub bra-
ku dostępu do Internetu, np. podczas 
wizyt domowych). W ciągu 3 dni musi 
jednak wprowadzić dane do systemu. Aby 
otrzymać zwolnienie lekarskie w formie 
elektronicznej, pracodawca powinien mieć 
konto płatnika na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS.    (S)

Srebrna korona
Lubonianin Tomasz Walkowiak znalazł się 
w  gronie 23 osób, które w  klasyfikacji 
IX Grand Prix Wielkopolski w Półmara-
tonie 2018 zdobyły srebrną koronę (trze-
cią brązową w ciągu 5. lat), tj. pokonały 
minimum 30 półmaratonów (dystansów 
po 21,0975 km). Tegoroczną rywalizację 
ukończyły 192. osoby, w  tym 40 kobiet 
oraz 152. mężczyzn (od pierwszej edycji 
– 827 osób). 141 osób ukończyło w tym 
roku 10 i więcej biegów. 24 listopada od-
była się uroczysta gala.    (S)

Krótko
W mroźną sobotę na początku grud-
nia lubonianka, Marta Góralska, za-
uważyła na ul. ks. Stanisława Streicha 
błąkającego się młodego berneńczyka 
(Berneński Pies Pasterski). Psiak był 
zadbany, przyjazny i reagował na ko-
mendy. Długo się nie zastanawiając, 
w obawie o bezpieczeństwo czworo-
noga, pani Marta doprowadziła go do 
położonej niedaleko, swojej posesji 

i  udzieliła mu schronienia. Jedno-
cześnie powiadomiła stosowne służ-
by i media lokalne o znalezionym na 
ulicy psie. Dzięki temu jeszcze w tym 
samym dniu znalazł się jego właściciel, 
który z wdzięcznością i zadowoleniem 
zabrał go do domu.
Płynące z serca dla zwierząt zachowanie 
pani Marty jest godne podziwu i na-
śladowania. Pamiętajmy, że zagubio-
ne zwierzęta, które możemy spotkać 
na ulicach miasta są przestraszone 
i bezradne – spróbujmy im pomóc.

Paweł Antoni Wolniewicz

Szlachetny 
czyn

n
Na szczęście, wałęsający się, 
przyjazny berneńczyk spotkał 
na swojej drodze człowieka 
o wielkim sercu i dzięki temu 
szybko wrócił do domu    
fot. Marta Góralska

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich jest polską poza-
rządową organizacją społeczno-kulturalną 
z siedzibą we Wrocławiu. W 2010 r. zostało 
odznaczone Medalem Polonia Mater Nostra 
Est. Od 1991 r. przy Towarzystwie działa 
Fundacja Kresowa „Semper Fidelis”.

bo choć są tylko skromnym materialnym 
wsparciem, które jest dla nich ważne, są 
jednocześnie świadectwem naszej o nich 
pamięci, a to jest najważniejsze.

Renata Zawirska-Wojtasiak  
i Michał Wojtasiak

TML i KPW, Oddział w Poznaniu
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Dużymi krokami zbliżają  się święta. 
Pamiętajmy, aby zachować rozsądek 
i stosować zasadę ograniczonego zaufa-
nia i  nie stać  się ofiarą przestępstwa 
podczas świątecznych zakupów. Nie 
zapominajmy, że równie optymistycznie 
do świąt podchodzą przestępcy.
Kieszonkowiec to osoba, która niczym 
nie wyróżnia się w tłumie i nie wyglą-
da na przestępcę.
Złodzieje kieszonkowi wykorzystują 
miejsca zatłoczone. Jeżeli jesteście pań-
stwo zajęci zakupami, oglądaniem to-
warów, wsiadaniem do pojazdów, w na-
turalny sposób koncentrujecie  się na 
tych czynnościach, a często zapominacie 
o bezpieczeństwie własnego mienia, tj. 
torebce, plecaku, portfelu. Te „ idealne 
warunki” wykorzystują kieszonkowcy.
Złodziei interesują: pieniądze, telefony 
komórkowe, klucze do mieszkania ofia-
ry oraz jej adres zamieszkania.

Komisariat Policji w Luboniu prze-
strzega:
- Chroń się przed kieszonkowcami!
Qn Nie noś portfela w tylnej kieszeni!
Qn Nie noś przy sobie zbędnej gotówki!
Qn Nie pokazuj zawartości swojego portfela!

Qn Torebki i plecaki noś zamknięte tak, 
żebyś je widział!
Qn Nie noś portfela i dokumentów w ple-

caku!
Qn Nie trzymaj kluczy, portfela i doku-

mentów w jednym miejscu!
Qn Gdy ktoś pyta o godzinę, nie trzeba 

pokazywać telefonu komórkowego.
Qn Płacąc kartą lub też pobierając pie-

niądze z bankomatu upewnij się, że nikt 
nie widzi wprowadzanego numeru PIN!
Qn Zwracaj uwagę na sztuczny tłok i za-

mieszanie wokół ciebie!
Qn Nie noś bez potrzeby przy sobie cen-

nych przedmiotów, biżuterii, dużych sum 
pieniędzy!
Pamiętaj, największy wpływ na Twoje 
bezpieczeństwo masz Ty sam.

Jeśli zostałeś okradziony w każdym przy-
padku zawiadom o tym fakcie Policję. 
Prawdopodobieństwo ujęcia sprawcy 
zależy od czasu, jaki upłynął od zdarze-
nia do wezwania funkcjonariuszy.

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń

Komisariatu Policji w Luboniu

Rób zakupy bezpiecznie!

Prezes Klubu HDK PCK „Lubonianka” 
– Jerzy Zieliński ocenił jako bardzo 
udaną 93. akcję poboru krwi, która 
odbyła  się w  niedzielę, 2 grudnia, 
w pomieszczeniach SP 1. Bezcennym 
lekiem pobieranym przez pracowników 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i   Krwiolecznictwa w  Poznaniu 
(RCKiK) podzieliło się 97 osób, w tym 
25 kobiet, co przyniosło 43,65 litrów. 
Podczas tego poboru potwierdziło się, 
że często krwiodawcy zaczynają odda-
wać krew zachęceni przez rodziców 
czy rodzeństwo. Tak jest w przypadku 
lubonianki Marianny Klecz. Krew 
w  trakcie tej akcji oddawała po raz 
pierwszy za namową ojca – Mirosława. 
Krwiodawcami są także jej bracia. 
Marianna postanowiła kontynuować 
oddawanie krwi. Monika Pawlicka – 
córka Hanny Pawlickiej – z  osiedla 
Piastowskiego w Poznaniu. Inaugura-

cyjną jej akcją był przed 3. laty pobór 
w RCKiK przy ul. Marcelińskiej w Po-
znaniu. W Luboniu była po raz pierw-
szy. Z  zadowoleniem należy także 
odnotować wstąpienie do „Lubonian-
ki” nowych członków. Do klubu zapi-
sał się nowy członek spoza Lubonia.
W przygotowanie akcji poboru krwi byli 
zaangażowani: Zbyszko Wojciechowski, 
Hanna Pawlicka, Piotr Nowak, Maciej 
Kubiś i Józef Wyzujak. Zgodnie z trady-
cją, krwiodawcy dostali od organizatora 
upominki przekazane przez sponsorów, 
którymi byli: „Ziołolek” Sp. z o.o., „Pol-
-Car” Poznań, Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Zarząd Klubu „Lubonianka” składa po-
dziękowania dyrektorowi SP 1, Grzego-
rzowi Aniole, za udostępnienie pomiesz-
czeń w szkole.

Robert Wrzesiński

Udana akcja

n
Podczas akcji w SP 1 – pierwsza od prawej Monika Pawlicka   fot. Robert Wrzesiński

Niestety. Dzieje się. Od poranka – go-
dziny piątej trzydzieści z  minutami – 
słychać dźwięk tłuczonego szkła, odbi-
jający  się echem od tunelu. Jedynie 
mknące pod nim pociągi zagłuszają 
rumor rozchodzący  się spod złotych 
żarówek latarni. – Codzienność jesienna 
pod Sklepem ogólnospożywczym PSS 
„Społem” przy ul. Armii Poznań  107 
w Lasku dolnym. Po godzinie siedem-
nastej lampa w  postaci dużej żarówki 
oświetla zachodnią część sklepu. Popo-
łudniową porą spożywający alkohol przy 
czerwonych drzwiach kotłowni, stoją 
w ciemności, ponieważ ta strona sklepu 
nie jest oświetlona. Tam są niewidoczni 
dla oka ludzkiego. Idącym oświetlonym 
chodnikiem w stronę „Społem” przypo-
minają czarne postacie z filmów gatun-
ku grozy. My też się boimy. Pracownicy 
sklepu są straszeni przez pijących.
Od rana w siedzibie PSS „Społem” przy 
ul. Poznańskiej  101 w  Puszczykowie 
rozdzwaniają  się telefony. Napływają 
maile z  dziesiątkami pytań. Pracujące 
tam osoby są bezradne (słowa pani 
z działu kadr). Dzwonimy po Straż Miej-
ską. Radiowozy krążą, strażnicy rugają 
pijaków. Straż Miejska i  Policja 
znają się z alkoholikami, a ci chwa-
lą się, jakie to mają znajomości. 
Koło się zamyka.

Stop Przemocy gnębionym
Poniedziałek:19 listopada br. – dwie 
gromady pijących zasłoniły światła 
sklepu „Społem” od zachodu. Zmie-
rzając w stronę drzwi wejściowych 
chciałam wykonać im zdjęcie, lecz 
zatrzymały mnie słowa: „Kurwa... 
znowu robi nam zdjęcia”. Nie wyda-
je mi się, by wypowiadający je męż-
czyzna znał języki obce (słowo „kur-
wa” pochodzi z włoskiego i oznacza 
„zakręt”). Spojrzałam w stronę ni-
skiego blondyna o  niebieskich 
oczach. Uśmiechnął  się do mnie, 
jakby chciał przeprosić, po czym 
obie gromady opuściły obręb sklepu.

Tego popołudnia sklep PSS Społem nie 
był oświetlony. Zapytałam zastępczynię 
kierownika, która wykładała towar na 
półkę, dlaczego nie działa lampa od 

strony ul. Wawrzyniaka? 
Świeci – rzekła. Jej twarz 
pokryła czerwień rumień-
ców. Dopiero po wyjściu ze 
sklepu zobaczyłam oświe-
tloną część pawilonu od 
strony wschodniej.
Od poniedziałku, 19 listo-
pada, kiedy wykonałam 
zdjęcia pod sklepem, nastał 
spokój. Od poranka panu-
ją cisza i porządek. Szklane 
butelki po napojach alko-
holowych zniknęły spod 
czerwonych drzwi starej 
kotłowni.

nazwisko znane redakcji

Alkoholik
Nigdy nie zapomina
o nadużywaniu
I ten z Wyżyn
choć być może
na Nizinach poczęty
absyntem odurzony
niemoralności pożąda
nierządny żony swej
pracuje ponad siły z nieżądnicami
żądnymi jego żądzy
aby opłacać płaczem i tak przegrane 
w Casino de Vitae – Życie
by wejść w dolinę rozkopaną
potknąć się nieprzypadkowo na na-
turalnym gruncie
wpaść na nizinę amnezji absolutnej
w miejsce naznaczone gniewem 
Boga
Ku dumie
nie tylko gnębionych rodzin.

Mariola Kaźmierczak

List do redakcji

Niechlubne wizytówki 
Lasku dolnego cd.

 Przy schodach piwnicz-
nych budynku, w którym 
mieści się sklep „Społem” 
przy ul. Armii Poznań 107 
bałagan po pijących

n
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Cześć! Mam na imię Tomasz. Mieszkam 
w Wirach, moja mama pochodzi z Lu-
bonia, gdzie żyją moi dziadkowie. Uro-
dziłem się 16.12.2017 r. w 36. tygodniu 
ciąży, z  dodatkowym chromosomem, 
czyli z Zespołem Downa. Już w czasie 
ciąży moi rodzice dowiedzieli się, że 
urodzę się wyjątkowy. Mam także nie-
doczynność tarczycy. Rodzice strasznie 
mnie kochają i chcą dla mnie jak najle-
piej.
Zespół Downa wiąże się z opóźnieniem 
mojego rozwoju, zarówno umysłowego 
jak i  ruchowego. Mimo że mam już 
prawie rok, nadal nie umiem siadać 
i raczkować. Nie poddaję się – aby to 
nadrobić każdego dnia dzielnie ćwiczę, 

kiedy tylko jest to możliwe. Spoty-
kam się rehabilitantem, logopedą, psy-
chologiem i pedagogiem. Ćwiczę tak-
że z Mamą w domku. Jako że urodzi-
łem  się taki wyjątkowy, jestem pod 
stałą opieką wielu specjalistów, m.in. 
endokrynologa, kardiologa, neurologa, 
lekarza rehabilitacji, okulisty, psycho-
loga, audiologa. Praktycznie każda 
z tych wizyt wiąże się z długim ocze-
kiwaniem lub dużym wydatkiem. Bar-
dzo dziękuję za każdy grosz, który 
pomoże mi się usamodzielnić!
Moje postępy możecie śledzić na profilu 
facebook: PRZYGODY TOMUSIA 
Z TRISOMIĄ 21.

WSPOMÓŻ  MNIE  W  CODZIEN-
NYCH  ZMAGANIACH przekazując:

1% podatku:
KRS: 0000270809 / cel: Tetzlaff 9396

lub darowiznę:
odbiorca: Fundacja Avalon – Bezpośrednia 
Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała 
Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa
nr konta: 62  1600  1286  0003  0031   
8642 6001
tytuł wpłaty: Tomasz Tetzlaff; Tetzlaff 
9396

Wyślij SMS!
na nr: 75 165
treść: POMOC 9396
(koszt SMSa to 5 zł netto (6,15 zł brutto)

Tomek

Pomóż małemu Tomkowi

n
Tomek Tetzlaff

W czwartkowe popołudnie, 22 listopada, 
w  świetlicy SP  2 z  inicjatywy szkolnej 
Babci Czarodziejki – Małgorzaty Żurczak 
– zorganizowano akcję tworzenia ozdób 
świątecznych, które następnie zostały 
przewiezione na festyn charytatywny do 
Komornik. Zysk z ich sprzedaży w cało-
ści przekazano na leczenie chorego na 
nowotwór złośliwy układu nerwowego 
– neuroblastomę – Michała Milczarka 
(ucznia 2. klasy SP 1 w Komornikach).
W atmosferze wzajemnej życzliwości 
i przedświątecznego nastroju, uczennice 
ze Strefy Dobrych Uczynków i szkolnej 
Drużyny Szpiku, rodzice oraz nauczy-
ciele tworzyli oryginalne ozdoby, m.in. 
gwiazdy, serduszka, anioły i  renifery 
z papierowej wikliny, bombki ozdobione 
kolorowymi cekinami, świąteczny wie-
niec czy choinki z  zielonych piórek. 
Materiały potrzebne do tworzenia tych 
arcydzieł przynieśli uczniowie oraz pani 
Małgosia. Warto też dodać, że Drużyna 
Szpiku brała udział w Turnieju Piłkar-

skim dla Michała, który odbył się 11 li-
stopada w Komornikach.

B.S.

Dla Michała – z serca...

n
Tworzenie ozdób świątecznych w SP 2 na festyn charytatywny dla Michała w Ko-
mornikach   fot. Beata Stempczyńska

n
Inicjatorka akcji pomocowej w SP 2 – 
lubonianka Małgorzata Żurczak   fot. 
Beata Stempczyńska

Wyruszył 14 kwietnia br. z Polic i reali-
zując marzenie, przemierza weekendami 
szlak wokół kraju. Od początku relacjo-
nujemy tę wędrówkę, której intencją jest 
zdrowie rocznego wnuka pana Romual-
da – Tomka.
Od wiosny do października, podczas 17 
wypraw, lubonianin przeszedł ponad 
1  400 kilometrów. Idąc od morza na 
południe, pokonał granicę zachodnią, 
a latem przemierzał południową, wzdłuż 
Czech i  Słowacji, kończąc tegoroczną 
podróż wejściem na najwyższy po Ta-
trach szczyt w  Polsce – Babią Górę 
(1 725 m n.p.m.), z której rozciąga się 
widok na słowacką Orawę. Kolejną 
wyprawę (już w 2019 roku) przyjdzie 
mu rozpocząć z  przełęczy Krowiarki, 
dokąd zszedł z  Diablaka. Chyba że 
przyszłoroczny szlak będzie realizował 
od północy.
Podczas weekendu 8-9 września, o czym 
jeszcze nie pisaliśmy, po nocnej podróży 
do Zwardonia przy granicy ze Słowacją 
(Beskid Żywiecki), trzech godzinach snu 
na peronie i  krótkiej podróży koleją, 
o wschodzie słońca, leśnym szlakiem pan 
Komischke dotarł do trójstyku granic 
z południowymi sąsiadami, a potem do 
Jaworzynki, gdzie zakończył poprzednią 
wyprawę. Podczas przemierzania pasma 

W podróży życia
Romuald Komischke zakończył tegoroczną wędrówkę wzdłuż granic 
Polski zdobyciem Babiej Góry

Wielkiej Raczy w kierunku schroniska 
położonego na tym beskidzkim szczycie 
(1236 m n.p.m.) towarzyszył mu deszcz, 
kolejne przygody (blokada opcji foto-
grafowania w komórce, spotkanie z wę-
drującymi studentami, którzy pomogli 
usunąć „awarię”, zejście z  właściwego 
szlaku) i  silne zmęczenie. Było jednak 
warto – spędził noc w schronisku, w do-
borowym towarzystwie posiedział przy 
ognisku, „konwersował” przy piwie 
z  Czechami, a  poza tym spotkał dwie 
turystki z Komornik oraz obsługującego 
bufet byłego studenta poznańskiej uczel-
ni, który korzystał ze stancji w Luboniu 
(Jaki ten świat mały!). Podczas tej wy-
prawy była jeszcze Rycerzowa Góra 
i strome zejście z niej do Soblówki, gdzie 
autobusów „jak na lekarstwo” (w sumie 
61 km po górach), a potem podróż sto-
pem do „cywilizowanej” Rajczy – hyun-
daiem należącym do mieszkańców Wi-
sły, którzy z miłości do górskich szlaków 
przemierzają nawet 100  km, by je po-
znawać . Z  Żywca przez Katowice do 
Poznania, a  stamtąd przed świtem do 
domu i o siódmej rano do pracy.

Ostatnia tego roku wyprawa (5-7 paź-
dziernika), najpierw komunikacją 
zbiorową w  odwrotnym kierunku (z 
Poznania do Rajczy), prowadziła z So-
blówki na szczyt Diablaka (Babia 
Góra), przez bacówkę na Krawculi 
(polana pod szczytem Krawcowego 
Wierchu, 1075 m w Beskidzie Żywiec-
kim) i przez kolejne tysięczniki poło-
żone wzdłuż granicy polsko-słowackiej 
(Huba Buczyna, Wielki Groń i  Trzy 
Kopce), po mokrych, rankiem oszro-
niałych szlakach. Schronisko na hali 
Miziowej stało w wodzie, a na Pilsku 
(1557 m n.p.m.,) leżał śnieg i  hulał 
wiatr. Czapka, którą dostał w prezencie 
od małżeństwa turystów, uratowała 
lubonianina, bo swoją zostawił w busie 
do Soblówki (o tej porze roku przej-
ście z  gołą głową przez szczyty Be-
skidu Żywieckiego, a  potem przez 
Babią, to szaleństwo). Dal-
sza trasa była wspinaczką 
na kolejne góry i schodze-
niem z  nich, z  wcale nie 
mniejszym wysi łk iem. 
Minął dolinę z przejściem 

n
Romuald Komischke na Babiej Górze

cd.  
na str. 
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W ubiegłym miesiącu na str. 47 za-
mieściliśmy relację z  obchodów ju-
bileuszu 90-lecia lubońskiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej (OSP). Rów-
nież w  tym roku okrągłe jubileusze 
obchodzili: Marek Maciejewski – 
prezes oraz Jacek Rutkowski – na-
czelnik OSP. Obaj, sprawując swoje 
funkcje, od 10 lat służą mieszkańcom 
Lubonia i nie tylko, traktując je jako 
misje.

Marek Maciejewski
Jest lubonianinem od urodzenia. Jego 
ojciec – Henryk – pracował w Zakładach 
HCP Cegielski, a matka – Bożena – jest 
córką Zenona Twardowskiego – wielo-

letniego prezesa OSP 
Luboń (1969-2008). 
Marek Maciejewski 
jest absolwentem 
Szkoły Podstawowej 
nr 2. Potem kontynu-
ował naukę w Techni-
kum Mechanicznym 
przy ul. Szamotulskiej 
w  Poznaniu, gdzie 
uzyskał tytuł technika-
-mechanika samocho-
dowego. W  wieku 
12 lat wstąpił do Mło-
dzieżowej Drużyny 
Strażackiej przy lu-
bońskiej OSP. Jak 

wspomina, nawet grając z rówieśnikami 
w  piłkę, na dźwięk strażackiej syreny 
natychmiast biegł zobaczyć, co się wy-
darzyło. Jako strażak szybko zdobywał 
doświadczenie pod bacznym okiem 
dziadka Zenona. Strażakiem był również 
jego brat – Paweł. Ogniową karierę za-
wodową zaczął w 1992 r. w Komendzie 
rejonowej Państwowej Straży Pożarnej 
(PSP) Poznań-Wilda, a następnie w jej 
lubońskim Oddziale, jako kierowca wozu 
strażackiego. Po 8. latach został przenie-
siony do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
JRG-7, gdzie był starszym operatorem 
sprzętu specjalistycznego. W 2012 r., jako 
zawodowy strażak, przeszedł na emery-
turę i od tego czasu pracuje jako kierow-
ca autobusu w Translubie. Ma żonę Ka-
rolinę oraz dwie córki: Sandrę i Martynę.
Po prawie 40.  latach prezesowania 
lubońskiej OSP, przed 10. laty z funk-
cji zrezygnował dziadek Zenon (w 
2010  r. zmarł). Można powiedzieć, 
że wnuk przejął od niego pałeczkę 
i  do dziś jest prezesem lubońskiej 
jednostki. Zapytany o akcję gaśniczą, 
która najbardziej utkwiła mu w pa-
mięci bez wahania przyznał, że była 
to ogólnopolska akcja gaszenia kom-

Dekady prezesa i naczelnika Wierszem pisane
O nowym przejściu pod torami na 
przedłużeniu ul. Fabrycznej

Przejście na drugą stronę
Po prostu nie do wiary
Nasz Luboń jest nowy i stary
Dzieli się na górę i na dół
Lecz ten dół podzielony na pół
Bo na dole taka bieda
Na drugą stronę przejść się nie da
Tunel pięknie jest zrobiony
Ale nie przejdziesz z żadnej strony
Stoją tam kraty jak w więziennej celi
Takie życie czarci by wzięli.
Miało być pięknie, marzenie, cud
A tam jest woda i brud
Co jeden zepsuje, drugi naprawi
Ciekawa jestem kogo to bawi
Taka robota jest na niby
Tam można hodować wszelakie ryby
I różnie tam też bywa
Że czasem żabka sobie popływa.
Każdy zagląda jaka tu bieda
Na drugą stronę przejść się nie da
A przy barierach czego ci trzeba
Tam ci światełko mruga do nieba
Nawet biegnący w pośpiechu pieszy
Brzydkimi słowami tutaj nagrzeszy
Gdy z nogi na nogę przedeptuje
Czy ty wiesz jak on się czuje
A bariera w górę i dół
Rozdziela czas na pół
Sznur samochodów stoi na zakręcie
Ze złości trąbią na siebie zawzięcie
Brzydkich słów też nie brakuje
Lecz bariera nad nimi góruje
Liczą, że może przyjdą cuda
Na drugą stronę przejechać się uda
Czasem włączą swoje klaksony
Z takiego życia nikt nie zadowolony.
Tak dalej po prostu nie może być
W takim hałasie nie da się żyć
Najlepiej w tym pociąg się czuje
Bo przejeżdżając pogwizduje
Na drugiej stronie jest oaza ciszy
Twego wołania nikt nie usłyszy
Za twą odwagę i twoje męstwa
Dostaniesz tutaj laur zwycięstwa.

Genowefa Jeziorna
mieszkanka Lubonia

pleksów leśnych (ok. 9 060 h) w Kuź-
ni Raciborskiej, trwająca od 26  do 
30 lipca 1992 r. W płomieniach zgi-
nęło wówczas trzech strażaków.
Za odwagę i  wzorową pracę strażaka 
Marek Maciejewski został uhonorowa-
ny wieloma odznaczeniami i wyróżnie-
niami, m.in.: Odznaką Wzorowego 
Strażaka, Brązowym, Srebrnym i Złotym 
Medalem Zasługi dla Pożarnictwa, naj-
wyższym odznaczeniem strażackim – 
Złotym Znakiem Związku oraz nada-
nym przez Prezydenta RP, Andrzeja 
Dudę – Brązowym Krzyżem Zasługi.

Jacek Rutkowski
Mieszka w Luboniu od urodzenia. Po 
ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 2 
kontynuował edukację w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej w Poznaniu, w za-
wodzie stolarza, a następnie w Liceum 
Ogólnokształcącym. Od 2001 r. pra-
cuje jako listonosz. Służbę w  OSP 
rozpoczął w  1987  r., w  Harcerskiej 
Drużynie Pożarniczej. Z chwilą osią-
gnięcia pełnoletności stał  się pełno-
prawnym członkiem OSP i zaczął brać 
czynny udział w akcjach. Od 2008 r. 
jest naczelnikiem jednostki. Podobnie 
jak Marek Maciejewski brał udział 
w akcji w Kuźni Raciborskiej.
Pan Jacek ma żonę Barbarę oraz 
dwoje dzieci: Macieja i Natalię. Ma-
ciej jest również lubońskim straża-
kiem i wspólnie z ojcem uczestniczy 
w  akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Chce zostać zawodowym strażakiem. 
Jednym z priorytetów naczelnika jest 
dobre wyszkolenie druhów, stara 
się, żeby jednostka zawsze była 
gotowa do podejmowania działań. 
Za odwagę i przykładną pracę stra-
żaka został uhonorowany m.in.: 
Odznakami Wzorowego Strażaka 
i  Semper Vigilant, Brązowym, 
Srebrnym i Złotym Medalem Za-
sługi dla Pożarnictwa oraz Brązo-
wym Krzyżem Zasługi.

Prezesowi i Naczelnikowi gratuluje-
my okrągłych jubileuszów i  życzymy 
powodzenia w  dalszej pracy na rzecz 
lubonian.

PAW

n
Przed remizą w 1991 r. – z przodu Zenon Twardowski, za nim od prawej: Andrzej 
Drzewiecki, Marek Maciejewski, Jacek Rutkowski, Grzegorz Deska, Paweł Macie-
jewski, Czesław Deska, Jan Małolepszy   fot. Archiwum OSP

n
Naczelnik Jacek Rutkowski prowadzący 
defiladę z kościoła św. Jana Pawła II do 
remizy strażackiej podczas obchodów 
90-lecia OSP   fot. Paweł Wolniewicz

n
Prezes Marek Maciejewski po uroczy-
stej akademii w dniu obchodów 90. 
rocznicy OSP w Luboniu   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Marek Maciejewski i Jacek Rutkowski (z 
lewej) są dumni z zabytkowego wozu 
strażackiego, który demonstrują przy 
różnych okazjach w trakcie uroczysto-
ści miejskich   fot. PAW
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Było lato, wakacje. To czas, który sprzy-
ja podróżom. Najprzyjemniejsze są 
zwłaszcza te, kiedy jedziemy jako pasa-
żerowie. Można  się wtedy wyspać lub 
oddać ciekawej lekturze. Trasa Warsza-
wa-Inowrocław trochę trwa, więc moja 
ciocia Czesia zaopatrzyła  się w pewną 
gazetę. Tam trafiła na artykuł o Piotrze 
Schulzu, piosenkarzu dobrze jej znanym 
sprzed kilkudziesięciu lat. Tekst prze-
czytała dość wnikliwie i dowiedziała się, 
że ów pan pochodzi z Lubonia. Gdy się 
tylko spotkałyśmy, wręczyła mi gazetę. 
Pomyślałam, że fajnie by było się spo-
tkać, pogadać, zapytać o lubońskie cza-
sy. Strona wydarta z  ciocinej gazety 
wylądowała na kilka miesięcy w redak-
cji „WL”. Tam temat czekał na odpowied-
ni czas, czas skłaniający do wspomnień, 
podsumowań, snucia nowych planów 
i  postanowień. W  końcu (po długich 
ustaleniach) w zimny listopadowy wie-
czór spotkałam się z Piotrem Schulzem 
w jednej z lubońskich kawiarni.

O rodzinie i kilku zbiegach oko-
liczności
Piotr Schulz, mimo że urodził  się na 
Polnej w Poznaniu, pochodzi z Lubonia. 
Mieszkał z rodzicami w domu przy ul. 
Matejki  8. Mama Leokadia (z domu 
Spychalska) była księgową w przedszko-
lu sióstr zakonnych przy kościele św. 
Jana Bosko, a  tata Edward – geodetą 
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. 
Ich małżeństwo musiało być dziełem 
przeznaczenia, ponieważ jedno i drugie 
urodziło się w Dortmundzie. Spotkali się 
przed wojną. Najpierw ojciec był w szko-
le kadetów w  Rawiczu i  nie mogli  się 

pobrać, później wybuchła wojna, więc 
o kolejnych kilka lat przesunęły się mał-
żeńskie plany, dlatego też, gdy urodził się 
Piotr, oni byli już przed czterdziestką. 
Dziwnym zrządzeniem losu jest również 
historia pochodzenia jego nazwiska. 
Nieczęsto  się zdarza, że dziecko ina-
czej się nazywa niż matka, ojciec i brat. 
Wszyscy oni nazywają się „Szulc”, Piotr 
natomiast „Schulz”. Jak do tego doszło? 
Prozaiczne niedopatrzenie urzędnicze. 
W  metryce zostało zapisane „Schulz” 
i tak już zostało. Co więcej, świadectwo 
maturalne zostało wystawione na na-
zwisko Szulc i  dopiero podczas przyj-
mowania na studia, różnica między 
zapisem w  metryce i  na świadectwie 
stała się problemem. Zmiana na spolsz-
czoną wersję to mnóstwo zachodu, 
a tego muzyk chciał uniknąć. Tym spo-

sobem jest jedynym Schulzem w rodzi-
nie (aczkolwiek korzeni niemieckich 
można by się dopatrzyć ze strony dziad-
ka ze strony ojca, Juliusza).

Muzyka
Od dziecka był muzykalny. Jednak jako 
pierwszy jego talent dostrzegł fachowym 
okiem organista z kościoła pw św. Jana 
Bosko, pan Józef Gajdziel, który przy-
chodził do ich domu (budynek przy 
Matejki  8 był czterorodzinny) i  uczył 
dzieciaki grać na pianinie. To on powie-
dział, żeby Piotr poszedł do szkoły mu-
zycznej. Tak  się jednak nie stało (dziś 
żałuje tej decyzji, bo widzi, że wykształ-
cenie muzyczne wiele by wniosło w jego 
warsztat i być może rozwój kariery mu-
zycznej). Miłość do muzyki zaowoco-
wała jednak niezapomnianymi spotka-
niami z kumplami nad „rowkiem” (Stru-
mieniem Junikowskim). Jest to senty-
mentalne miejsce, ponieważ na jego 
końcu (tam, gdzie teraz jest Factory), 
był stawek, na którym zimową porą Piotr 
z kolegami grali w hokeja, z gałęzi wy-
cinając kije. Pewnego razu, gdy wrócił 
zmarznięty z  takiego meczu, usłyszał 
w radio, jak spiker powiedział, że w Li-
verpoolu pojawiło się czterech chłopa-
ków, którzy mogą zagrozić The Shedows 
i Cliffowi Richardowi. Piotr był ich wier-
nym fanem, dlatego strasznie się wtedy 
zdenerwował. Jednak gdy tylko posłu-
chał muzyki Beatlesów, przepadł bez 
reszty. Ten zespół mocno zaważył na 
kierunku muzycznym Piotra i jego ko-
legów. Kolejnym muzycznym etapem 
było powstanie za czasów licealnych 
(IX LO w Poznaniu) zespołu „Schody”. 

Należeli do niego: Maciej Woj-
tasiak (sąsiad z Matejki), Marek 
Nowak (kumpel z SP 3, później 
LO) oraz Krzysztof Janicki (przy-
jechał z  Gliwic, kolega z  LO, 
perkusista). Szczęśliwym trafem 
szkoła zakupiła instrumenty mu-
zyczne, na których młodzi mu-
zycy pogrywali. Po maturze Piotr 
zdał na studia (Politechnika Po-
znańska, kierunek budownic-
two). Na balu dla „pierwszaków” 
w klubie „Sęk” grał akurat zespół 
„Polne kwiaty”, który jak się oka-
zało, tym występem kończył 
swoją działalność. A że „Schody” 
grały w  różnych klubach po-

znańskich, to muzyczne grono ich zna-
ło. Podszedł więc do nich basista „Po-
lnych kwiatów” i zaproponował współ-
pracę w  zamian za możliwość gry 
w „Sęku”. Był to Zbigniew Owsian (obec-
nie szwagier Schulza). Po roku grania 
w  „Sęku” Piotr zaczął interesować  się 
inną muzyką. Razem z  Krzysztofem 
Janickim, Jurkiem Zgrzebą i Andrzejem 
Rogalem (gitarzystą) przeszedł do klubu 
„Agora”. Po 3 latach przeszli z kolei do 
klubu „Odnowa” i  tam grali do końca 
studiów (od 1973-1976), zmieniając 
składy. Wówczas przychodzili tam różni 
muzycy i  grały różne zespoły. Zjawia-
ła  się tam też ze swoim chłopakiem 
Grażyna Łobaszewska, która nota bene 
zaczęła współpracę z  zespołem „Ergo 
band” (grali muzykę na nutę amerykań-
skich wykonawców). Od 1978 r. Schulz 

Z Lubonia do Opola – Piotr Schulz

zaczął grać w kabarecie „Tey” (szefem 
został akurat Hubert Szymczyński, po 
Zbigniewie Górnym, który z  kolei 
stał się dyrygentem Orkiestry Polskiego 
Radia i Telewizji w Poznaniu). To wła-
śnie Górny zaproponował Piotrowi duet 
z  Grażyną Łobaszewską. Ich wspólne 
wykonanie piosenki „Może za jakiś 
czas” stało  się przepustką do szeroko 
pojętego show-biznesu. Piosenka oka-
zała się przebojem, publiczność przyję-
ła ją bardzo pozytywnie, zaśpiewali ją 
nawet na festiwalu w Opolu (1978 r.). 
Kolejnym ważnym utworem w  jego 
karierze był pierwszy aranż Krzesimira 

Dębskiego do polskiej wersji przeboju 
amerykańskiego zespołu Earth Win-
d&Fire pt. „Fantasy”. Słowa napisał Jacek 
Cygan i Jacek Rutkowski. Mowa tu oczy-
wiście o utworze „Autostradą do słońca”, 
który również zaśpiewał w duecie z Ło-
baszewską. Piosenka stała  się medial-

nym hitem, mimo iż nigdy nie została 
wykonana na żywo z powodu wymaga-
jących warunków aranżacyjnych (mno-
gość instrumentów). Piotr Schulz koja-
rzony jest właśnie z duetem z Grażyną 
Łobaszewską, z którą nagrał płytę „Solo 
i w duecie”, ale może się także poszczy-
cić własnym krążkiem, zatytułowanym 
po prostu „Piotr Schulz”. Sam przyzna-
je, że najbardziej lubi piosenkę „Para-
wan ze szkła”. Muzyk na swoim koncie 
ma jeszcze pierwszą nagrodę na festi-
walu w  Opolu w  1987  r. Jako grupa 
„Moment” zaśpiewał wraz z Krystyną 
Prońko i  Majką Jeżowską piosenkę 
„Czekamy na wyrok” (słowa Janusz 
Kofta, muzyka Antoni Kopff).

Luboń
Luboń to dla niego dzieciństwo. Najlep-
sze lata życia. Beztroskie, szczęśliwe. 
Mieszkał tu do 30. roku życia. Był pil-
nym uczniem SP 3, który nie chodził 
na wagary. Dobrze pamięta sąsiadów 
Ratajczaków, Jurka Zgrzebę (kolegę 
z ulicy równoległej do Matejki), Tadzia 
Wielocha (kolegę ze szkolnej ławki 
z podstawówki) i wielu innych. Luboń 
to też miejsce, gdzie założył swoją ro-
dzinę. Gdy w 1974 r. ożenił się z Teresą 
Owsian, zamieszkali w jego domu ro-
dzinnym. Później rodzice przenieśli się 
do mieszkania na os. Chrobrego w Po-
znaniu, zostawiając młodym przestrzeń 
i  prywatność. To właśnie w  Luboniu 
urodzili się jego synowie: Michał i Jacek. 
Najmłodsza Kasia już w Poznaniu, po-
nieważ tam po czterech latach państwo 
Schulzowie przeprowadzili się ze wzglę-
du na lepsze warunki lokalowe. Każde 
święta w Luboniu były magiczne. Każ-
de zapamiętane. A jakie marzenia ma 
na te święta? Zdecydowanie przyznaje, 
że marzy o nowych pomysłach muzycz-
nych i o tym, by rzucić palenie.

B.S.

n
 Piotr Schulz

n
Zespół „Schody”, od lewej: Piotr Schulz, Krzysztof Janicki, Marek Nowak i Maciej Wojtasiak

n
Piotr Schulz w latach 80., po przepro-
wadzce do Poznania

granicznym w Korbielowie, Jaworzy-
nę, przełęcz Głuchaczki, Mędralową 
(1169 m n.p.m.) i Tabakowe Siodło. 
Przed nocą nie zdołał dotrzeć do 
schroniska Markowe Szczawiny pod 
Babią, więc ubrany „na cebulkę” spę-
dzi ł  noc  w  szałas ie ,  n iczym 
w 5-gwiazdkowym hotelu. Żółty szlak 
doprowadził go następnego dnia na 

szczyt Diablaka, ale zgubi-
ła pewność siebie. Nie spoj-
rzał na mapę i przekonany, 
że czerwone oznakowanie prowadzi 
blisko granicy, zszedł do odludnej 
przełęczy Krowiarki (w sumie 63 km 
pieszej wędrówki). Wiosną będą trud-
ności, by w to miejsce powrócić.

HS

W podróży życia cd.  
ze str. 

29
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Poznali się w czasach studenckich wspól-
nie uczestnicząc w  pasjonujących ich 
rajdach międzyuczelnianych. Razem 
przemierzali górskie szlaki, m.in. w gru-
pach duszpasterskich ojców dominika-
nów. Ich uczucie dojrzewało, koleżeń-
stwo i przyjaźń przekształciły się z cza-
sem w  gorącą miłość, która trwa nie-
przerwanie do dziś. Jak wspominają, 
połączyła nas wspólna pasja przemierza-
nia górskich, tatrzańskich szlaków i ście-
żek. Wspólne ideały, pomysły na życie 
i  pełne optymizmu plany sprawiały, że 
spotykaliśmy się coraz częściej. Po trzech 
latach narzeczeństwa, w sobotę, 21 wrze-
śnia 1968 r., stanęli przed ołtarzem ko-
ścioła pw. św. Barbary w Budzyniu, a ich 
ślub pobłogosławił ks. kan. Czesław 
Struk (ślub cywilny odbył się tego same-
go dnia w budzyńskim Urzędzie Stanu 
Cywilnego). Od tego czasu wspólnie 
dzielą radości i troski.

Lechosław Kędra
Przyszedł na świat 2  czerwca 1942  r. 
w Broniszewicach w powiecie pleszew-
skim (ojciec Michał, matka Ludwika z d. 
Marciniak). Oprócz Lechosława państwo 
Kędrowie mieli jeszcze dwóch synów: 
Józefa (ur. 1945  r.) i  Andrzeja (ur. 
1948 r.). W 1948 r. pan Lechosław roz-
począł edukację w Szkole Podstawowej 
w Broniszewicach, a potem w pleszew-
skim Liceum Ogólnokształcącym, gdzie 
w 1960 r. zdał maturę. Przez rok praco-
wał w  Fabryce Maszyn Spożywczych 
SPOMASZ w  Pleszewie, gdzie uzyskał 
stypendium i podjął studia na Wydziale 
Maszyn Roboczych na Politechnice Po-
znańskiej. Po ich ukończeniu, ponownie 
podjął pracę w pleszewskiej fabryce na 
stanowisku technologa. W  sierpniu 
1969 r. zamieszkał z żoną w domu wy-
budowanym przez teścia w  Luboniu, 
przy ul. Marchlewskiego, obecnie Rivo-
liego (dom był w  stanie surowym, pp. 
Kędrowie go dokończyli), i przeniósł się 
z Pleszewa do fabryki SPOMASZ przy 
ul. Smoluchowskiego w Poznaniu, gdzie 
nadal pracował w charakterze technolo-
ga. Po czterech latach, gdy już odpraco-
wał stypendium uczelniane, pan Lecho-
sław podjął pracę w Instytucie Przemy-
słu Mięsnego w  Poznaniu mieszczą-

cym  się najpierw na 
Grochowych Łąkach, 
a później przy ul. Gło-
gowskiej w  Poznaniu, 
będącym oddziałem 
Instytutu warszawskie-
go. Wówczas do pracy 
przyjmował go dyrektor 
Adam Borys – cicho-
ciemny ps. „Pług”, który 
dowodził m.in. zama-
chem na dowódcę SS 
i  Policji na dystrykt 
warszawski – Franza 
Kutscherę. Pan Lecho-
sław współpracował 
z nim projektując m.in. 
dziesiątki zakładów 
mięsnych w  całej Pol-
sce. W  1997  r. nakła-
dem Centrum Doradz-
twa i  Edukacji w  Rol-

nictwie w Poznaniu ukazała się publika-
cja autorstwa lubonianina pt. „Wymaga-
nia Unii Europejskiej i USA dotyczące 
pomieszczeń i  wyposażenia zakładów 
mięsnych produkujących na eksport”. 
Na początku roku 1998 został członkiem 
Zarządu Miasta Luboń, a od jesieni tego 
samego roku, po wygraniu wyborów 
samorządowych przez burmistrza Wło-
dzimierza Kaczmarka, otrzymał funkcję 
zastępcy i kierował pionem komunalnym 
oraz inwestycjami, pełniąc tę ją przez 
dwie kolejne kadencje – do 2006 r. Naj-
więcej satysfakcji i zadowolenia w pracy 
zawodowej sprawiły mu m.in.: powstała 
przy okazji budowy autostrady obwod-
nica miejska biegnąca od węzła autostra-
dowego w  ul. Armii Poznań ulicami 
Dębiecką i Unijną do ul. Kościuszki (jej 
część zbudowano na terenach bagien-
nych) oraz rondo Żabikowskie, które 
powstało w wyniku trudnych, ale sku-
tecznych negocjacji z  niemieckim wy-
konawcą. Z  sentymentem wspomina 
również swoje działania, które przyczy-
niły  się do umieszczenia krzyża na 
Wzgórzu Papieskim, zarówno w  pier-
wotnej, jak i obecnej postaci, oraz jego 
późniejsze podświetlenie reflektorem 
wąskostrumieniowym. Po zakończeniu 
pracy w  Urzędzie Miejskim wrócił na 

Złoci jubilaci
Halina i Lechosław Kędrowie

krótki okres do poznańskiego Instytutu, 
po czym na początku 2007 r. przeszedł 
na emeryturę. Przez dwie kolejne kaden-
cje sprawował mandat radnego RML, 
pracując w  komisjach Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Od 2014 r. jest 
studentem Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku. Będąc emerytem wreszcie ma 
więcej czasu dla rodziny i na zgłębianie 
swoich życiowych pasji, m.in.: kajakar-
stwa, podróży w gronie przyjaciół, wy-
praw rowerowych na czytanie książek.

Halina Kędra
Złota Jubilatka urodziła  się 
19 czerwca 1942 r. w Budzyniu 
k. Chodzieży. (ojciec Roman 
Cybulski, matka Walentyna 
z d. Zaranek). Pani Halina ma 
pięciu braci: Władysława (ur. 
1940 r.), Zenona (ur. 1947 r.), 
Mariana (ur. 1949 r.), Ryszarda 
(ur. 1951  r.) i  Tadeusza (ur. 
1956 r). Do Szkoły Podstawo-
wej uczęszczała w  Budzyniu, 
a  potem do Liceum Ogólno-
kształcącego w  Rogoźnie. 
W latach 1960-1965 studiowa-
ła na Wydziale Biologii UAM 
w Poznaniu, gdzie odbyła staż, 
po czym podjęła pracę w zakładzie Zoo-
logii Ogólnej UAM na etacie naukowo-
-dydaktycznym i prowadziła zajęcia ze 
studentami. W 1985 r. pracując nadal na 
UAM, przeniosła się do Zakładu Biolo-
gii i  Ekologii Ptaków obejmując etat 
naukowo-techniczny, co znacznie uła-
twiło wychowywanie dzieci i  dopilno-
wanie domowego „ogniska”. Realizowa-
ła swoją pasję redagując naukowe publi-
kacje, m.in. jako redaktor techniczny 
książki autorstwa Jana Bednorza, Micha-
ła Kupczyka, Stanisława Kuźniaka i Alek-
sandra Winieckiego pt. „Ptaki Wielko-
polski Monografia Faunistyczna”. Przez 
18  lat prowadziła badania nad życiem 
bocianów, w ramach których obserwo-
wano wokół Poznania m.in. 350 gniazd 
tych ptaków, także w Luboniu (przy ul. 
Sobieskiego). Przez kilkanaście lat zasia-
dała również w komisjach egzaminacyj-
nych weryfikujących studentów na Wy-
dział Biologii UAM. W 2003 r. przeszła 

na emeryturę. Nadal jest aktywna, kon-
tynuując majówki z przyjaciółmi, uwiel-
bia wakacje w  kajaku nad jeziorem, 
nadrabia zaległości w  czytaniu, szcze-
gólnie literatury historycznej. Od trzech 
lat jest studentką LUTW.

Recepta na miłość
Złoci Jubilaci zawsze uważali, że najlep-
szą receptą na udane pożycie małżeńskie 
są: silne uczucie i  więź, wzajemne ak-
ceptacja i  zrozumienie. Nie starać  się 
zmieniać współmałżonka, wsłuchiwać się 

w to, co czuje i cieszyć nawet drobiazga-
mi. Bardzo ważne są również dobra wola, 
optymizm i poczucie humoru. Wycho-
wali troje dzieci i mają pięcioro wnucząt. 
Starsza córka Agnieszka przyszła na 
świat w 1970 r. Jest żoną Cezarego Bi-
dermana – obecnie kierownika USC 
w  Luboniu (rodzice: Michała, Marii, 
Bartłomieja i Zofii). Cztery lata później 
urodziła się druga córka – Justyna, na-
tomiast w roku 1976 r. syn Tomasz, któ-
ry poślubił Ewę (rodzice Jakuba). Pań-
stwo Kędrowie po 50 latach z nostalgią 
wspominają dobre i gorsze chwile, któ-
rych na szczęście było mniej. Zawsze żyli 
godnie, cieszą  się każdym wspólnie 
przeżytym dniem i  towarzyszy im po-
goda ducha.
Szanownym Państwu Kędrom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności oraz wielu wy-
padów na majówki.

PAW

n
Halina i Lechosław Kędrowie z dziećmi i wnuczętami na dziedzińcu kościoła św. Jana Bosko, chwilę 
po zakończeniu jubileuszowej Mszy św., od lewej: Jakub, Bartłomiej, Ewa, Michał, Agnieszka, Cezary; 
od prawej: Maria, Zofia i Justyna   fot. Paweł Wolniewicz

n
Państwo Kędrowie z dziećmi: Justyną (z lewej), Tomkiem i Agnieszką (1989 r.)

n
Piękny czas narzeczeństwa (1967 r.)
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22 listopada 2018 r. zmarł Zbyszek 
Stanisław Kruszona. Z wykształcenia 
był prawnikiem, zawodowo jednak 
związał  się z dziennikarstwem. Pra-
cował w  „Expressie Poznańskim”, 
w „Głosie Wielkopolskim” i w tygo-
dniku „Tydzień”. Na początku lat 90., 
służąc swoim doświadczeniem dzien-
nikarskim, pomagał w powstawaniu 
i kolportowaniu pierwszych numerów 
„Wieści Lubońskich”, które zaczęto 
wydawać w Luboniu, gdzie mieszkał 
przy ul. Mazurka.                   (red)

Wspomnienie
Zbyszek chciał studiować geografię, to 
była jedna z  jego pasji, podobnie jak 
muzyka. Od najmłodszych lat, przez 
ponad następnych trzydzieści był śpie-
wakiem Poznańskiego Chóru Chłopię-
cego Jerzego Kurczewskiego. W opinii 
kolegów i córki Jerzego, Aliny Kurczew-

skiej, był bardzo uzdolniony. Do legen-
dy przeszły jego wykonania niektórych 
arii czy pieśni. Chór nagrodził go za to 
Złotym Krzyżem Zasługi. A  Zbyszek 
zamiast geografii, za przyjacielską radą, 
wybrał prawo i został w roku 1969 ab-
solwentem Wydziału Prawa UAM. 
Swoją przygodę z  dziennikarstwem 
rozpoczął w redakcji „Expresu Poznań-
skiego” , następnie przeszedł do „Głosu 
Wielkopolskiego”, gdzie był m.in. kie-
rownikiem Działu Miejskiego. Zajmo-
wał się problematyką społeczną, sądo-
wą i policyjną. Zasłynął serią reportaży 
policyjnych i  spraw toczących  się na 
wokandzie sądowej.
Jako nastolatek wraz z innymi kolegami 
założył zespół muzyczny „Muzykanci”. 
A instrumenty pomagał im zrobić po-
znański lutnik Stefan Niewczyk. Zagra-
li nawet wspólny koncert z  Markiem 
Grechutą, Janem Kantym Pawluśkie-

wiczem i zespołem „Anawa”. Był rów-
nież współorganizatorem pierwszych 
edycji Międzynarodowej Wiosny Es-
tradowej, która w latach 70. była jedną 
z  największych prezentacji rozrywki 
w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej. Jego piosenka „Wiosna pachnie 
muzyką” (muz. i słowa Zbyszek) zaję-
ła 1.  miejsce w  konkursie piosenek 
o Poznaniu. Po stanie wojennym pra-
cował w „Przemianach Ziemi Gnieź-
nieńskiej”. Za pracę na rzecz miasta 
w  podziękowaniu otrzymał odznakę 
Honorowego Obywatela m. Gniezno, 
ale w  roku 1991 wrócił do redakcji 
„Głosu Wielkopolskiego”. Był niezwy-
kle zdolnym reporterem i reportażystą. 
Kapitalnie czytało  się jego teksty, 
zwłaszcza humoreski. Pisał też wiersze 
i teksty do piosenek poznańskich kom-
pozytorów – Janusza Piątkowskiego, 
Ryszarda Kniata. Co roku Polskie Ra-
dio w Wigilię Bożego Narodzenia gra 
jego kolędy napisane do muzyki Ry-
szarda Kniata. Razem z  Andrzejem 
Kosmalą – menadżerem Krzysztofa 
Krawczyka – napisał też piosenkę „Gra 

na remis” do muzyki Aleksandra Ma-
liszewskiego, którą na płytę nagrała 
Halina Żytkowiak. Był człowiekiem 
renesansu, niezwykle utalentowanym, 
biegle znającym trzy języki obce – nie-
miecki, angielski i rosyjski.
Zmarł po długiej i  ciężkiej chorobie 
w wieku 72 lat (ur. 09.06.1946 r.).
Pogrzeb odbył  się 29 listopada na 
Cmentarzu Junikowskim.   

żona

Zbyszek Kruszona
(1946 – 2018)

n
Zbyszek Kruszona   
fot. archiwum rodzinne

Mieszkali po sąsiedzku, przy ulicy Ko-
ściuszki (dawniejsza cegielnia). Jak sami 
twierdzą, była to miłość od pierwszego 
wejrzenia. Przysięgę małżeńską złożyli 
w Kościele pw. Św. Barbary w Żabikowie 
21 września1968 r. Sakrament pobłogo-
sławił ks. proboszcz Bernard Czajka. Pani 
Halina z  domu Cybulska miała wtedy 
19, a pan Jerzy 25 lat. Po roku przyszedł 
na świat pierworodny syn. Po trzech 
latach doczekali się córki. Dziś są szczę-
śliwymi dziadkami wnuczki i wnuka.
Pan Jerzy przez wiele lat pracował w Ko-
munalnym Przedsiębiorstwie Robót 
Drogowych w  charakterze operatora 
maszyn budowlanych, skąd po 35. latach 
przeszedł na emeryturę. Został uhono-
rowany Odznaką za Zasługi w Rozwoju 

Na dobre i na złe
50 lat pożycia małżeńskiego Haliny i Jerzego Michalskich

n
 Jubilaci, Halina i Jerzy Michalscy (w środku), w towarzystwie rodziny. Od lewej: 
Marcin (narzeczony wnuczki Pauliny), Paulina (wnuczka), córka Renata z mężem 
Maciejem. Z prawej – syn Przemysław z żoną Beatą, Julia (narzeczona wnuka Da-
niela) i Daniel – wnuk   fot. Władysław Szczepaniak

Województwa Poznańskiego 
oraz jako przodujący drogo-
wiec. Pani Halina pracowała 
w Wojewódzkim Przedsiębior-
stwie Tekstylno-Odzieżowym 
(OTEX) na stanowisku maga-
zyniera.
Państwo Michalscy mieszka-
ją w  Luboniu od urodzenia, 
obecnie przy ul. Żabikow-
skiej. Są szczęśliwą i szanują-
cą się parą, pozytywnie nasta-
wieni do życia i  ludzi. Ich 
wspólnym zainteresowaniem 
jest pielęgnacja przyblokowe-
go ogródka.
Z okazji 50. rocznicy ich ślubu 
21 września br. w intencji Jju-
bilatów odprawiono uroczystą 
mszę św. w  kościele pw. Jana 
Pawła II przy ul. Źródlanej.

Władysław Szczepaniak

n
Halina i Jerzy Michalscy przed 50. laty

n
Ceremonia ślubna w kościele św. Barbary w roku 
1968. Związek pp. Michalskich błogosławi ks. 
Bernard Czajka

n
Jubileuszowa msza św. w kościele parafialnym pp. Michalskich – pw. św. Jana Paw-
ła II   fot. Władysław Szczepaniak
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Śp. Mariola Haenel, z domu Witkowska, 
związana była z Cieszkowianką przez 42 
lata swego życia, najpierw w latach 1969 
– 1977 jako uczennica, a w latach 1984 
– 2018 jako nauczycielka, dlatego po-
wiedzenie o  Niej „była” zamiast „jest” 
wciąż dla nas brzmi niewiarygodnie. 
Zachorowała w ostatnich dniach sierp-
nia br., zmarła 5 listopada. Wielu z nas 
wchodząc do szkoły ciągle jeszcze kon-
frontuje myśl: „niedługo wróci…” z bo-
lesnym faktem „…byliśmy na Jej pogrze-
bie”.
Urodziła się 14 sierpnia 1962 r. w Śre-
mie. Z  Luboniem związana od pierw-
szych lat dzieciństwa. Najpierw miesz-
kała przy ul. Fabrycznej, a następnie na 
ul. Zielonej. Po ukończeniu w  1977  r. 
Szkoły Podstawowej nr 2 kontynuowała 
naukę w VI LO im. I. J. Paderewskiego 
w Poznaniu, w klasie o profilu humani-
stycznym, gdzie w 1981 r. zdała maturę. 
W 1984 r. ukończyła Studium Wycho-
wania Przedszkolnego w  Poznaniu. 
W 1993 r. uzyskała tytuł magistra peda-
gogiki o specjalności nauczanie począt-
kowe na Wydziale Nauk Społecznych 
UAM. Na tymże samym Wydziale 
w 2011 r. ukończyła studia podyplomo-
we o specjalności oligofrenopedagogika. 
W  latach 1981 – 1984 pracowała 
w  Przedszkolu nr  81 w  Poznaniu. 
W  1984  r. rozpoczęła pracę w  Szkole 
Podstawowej nr 2. Za osiągnięcia w pra-
cy pedagogicznej 8-krotnie została wy-
różniona Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz 
3-krotnie Nagrodą Miasta Luboń. Wy-
szła za mąż w 1990 r., w 1993 r. została 
szczęśliwą mamą córki Ani – obecnie 
absolwentki Uniwersytetu Przyrodni-
czego.
W 2003 r., gdy Szkoła Podstawowa nr 2 
obchodziła swoje 100-lecie tak pisała we 
wspomnieniach z tej okazji: Pamiętam, 
że nie chciałam iść do szkoły. Trudno było 
opuścić przyjazne mury przedszkola, 
ukochaną panią Dorotkę, koleżanki. 
Większość z nich miała rozpocząć naukę 
w SP nr 4 lub SP nr 3. Z tego też powodu 
obca i odległa wydawała mi się szkoła, 
którą wybrali mi rodzice. Sądzę, iż doko-
nując tego wyboru nie śmieli nawet przy-
puszczać, że taka decyzja wpłynie na mój 
wybór miejsca pracy. Tak więc pełna 

obaw, ale też i marzeń rozpoczęłam naukę 
w SP nr 2. (…) Pierwsze sukcesy, porażki 
składały się na niepowtarzalną atmosfe-
rę tamtych lat. Po 7 latach powróciłam 
do szkoły. Już wtedy wiedziałam, że chcę 
pracować z  dziećmi. I  właśnie podczas 
tzw. praktyk otrzymałam od pani dyr. M. 
Adamskiej propozycję pracy w  szkole. 
Skorzystałam z niej. Dziś, patrząc z per-
spektywy 20 lat, które przepracowałam 
sądzę, że była to słuszna decyzja. (…) 
praca w MOJEJ szkole była zawsze dla 
mnie przyjemnością i  wyzwaniem, aby 
nie zawieść Tych, którzy przez wiele lat 
dbali o dobre imię Szkoły Podstawowej 
nr 2.
Nie widziała innego sposobu na życie, 
praca z najmłodszymi dziećmi była jej 
pasją. Uczyła nie tylko słowem, ale też 
gestem, uśmiechem, serdecznością 
i  otwartością na drugiego człowieka. 
Uczniowie byli dla Niej najważniejsi, 
stawiała ich na pierwszym miejscu. Nie-
ustannie czuwała nad ich rozwojem, 
przygotowywała do samodzielności, 
dyskretnie i umiejętnie inspirowała do 
odkrywania świata. Poświęcała im dużo 
prywatnego czasu – „kradnąc” ten czas 
sobie i swojej rodzinie.

Lubiła pracę z osobami niepełnospraw-
nymi. Od 2003  r., czyli od pierwszego 
spotkania w SP 2 dla rodzin dzieci z nie-
pełnosprawnością, uczestniczyła w dzia-
łaniach zmierzających do powstania 
Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych „Wspólna Droga”. Do końca swego 
życia działała na rzecz tych osób, pro-
wadząc zajęcia popołudniowe i przygo-
towując przedstawienia jasełkowe. Aby 
bliżej poznać specyfikę tego rodzaju 
pracy podjęła studia podyplomowe na 
kierunku oligofrenopedagogika, gdyż na 
emeryturze zamierzała całkowicie od-
dać się pracy z osobami z niepełnospraw-
nością. W  pierwszych dniach grudnia 
jedna z osób ze Stowarzyszenia „Wspól-
na Droga” przekazała do szkoły list do 
śp. Marioli Haenel: Moja Najukochańsza 
Przyjaciółko. Dziękuję, że mogłam poznać 
taką osobę jak Ty. Broniłaś każde dziecko, 
które Wszechmogący Bóg postawił na 
Twojej drodze. Pomagałaś w próbach do 
jasełek i naszych zajęciach czwartkowych. 
Wprowadzałaś atmosferę radości i szczę-
ścia ofiarowując swój czas. Wierzę w to, 
że patrzysz na nas z nieba i modlisz się 
za nas. Twoja Paulinka.
Dla wielu – nie tylko uczniów, ale też 
koleżanek i kolegów z pokoju nauczy-
cielskiego, pracowników szkoły i  ro-
dziców – była wsparciem, ostoją, przy-
jacielem... Wzorem i  autorytetem. 

W naszej pamięci pozostają jej 
słowa: „Zawsze was wspomogę”. 
Uczniom do pamiętników wpi-
sywała swoje motto życiowe: 
„Istotą piękna jest prostota 
i szlachetność”. Łączyła w sobie 
to, co pozornie trudne lub nie-
możliwe do połączenia: delikat-
ność i  jednocześnie siłę; wiel-
kość nieustannie pochyloną nad 
małymi, potrzebującymi pomo-
cy, niepełnosprawnymi, zranio-
nymi przez życie. Brakuje nam 
Jej mądrości, wrażliwości, ener-
gii, uśmiechu i  blasku. Jej 
ogromnej mocy oraz wytrwa-
łości, Jej rad oraz wsparcia.
Wolny czas lubiła spędzać 
w  kontakcie z  przyrodą spra-
wiedliwie dzieląc go między 
morze i  góry. Szczyty nieko-
niecznie musiała zdobywać, ale 
podziwiała je. Lubiła zaciszne 
miejsca, pobudzające do reflek-
sji, przemyśleń. Obserwowała 

przyrodę, fotografowała krajobrazy. Na 
co dzień wypoczywała w  przydomo-
wym ogródku, gdzie upodobała sobie 
krzew białej róży i hortensje. Czytała 
beletrystykę, szczególnie powieści Mał-
gorzaty Musierowicz. Lubiła towarzy-
stwo zwierząt, które traktowała jak 
członków rodziny. Jej słabością była 
czekolada i  jej smak w  deserach. Na 
kilka dni przed śmiercią, w dniu uro-
dzin swojej córki poczuła  się na tyle 
lepiej, że mogła pozwolić sobie na 
kawałek tortu, który okazał  się Jej 
ostatnim deserem. W  lutym br. była 
na wyciecze w  Ziemi Świętej. Szcze-
gólne wrażenie wywarła na Niej góra 
Nebo w Jordanii, z której Mojżesz oglą-
dał Ziemię Obiecaną. Wiosną 2019 r. 
planowała wyjazd do Santiago de Com-
postela…
Podczas choroby pokazała nam, że moż-
liwe jest pokorne pogodzenie się z wolą 
Boga i  spokojne, piękne przyjęcie jej. 
Pokazała nam, że możliwe jest przygo-
towanie swoich najbliższych i  swego 
otoczenia na własną śmierć. Żyła w ła-
dzie zewnętrznym i wewnętrznym i tak 
też żegnała się z życiem: z rodziną, przy-
jaciółmi, sąsiadami, swoimi uczniami, 
koleżankami, kolegami i współpracow-
nikami. Została pochowana na cmenta-
rzu żabikowskim.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2

Mariola Haenel
(1962 – 2018)

n
Jedno z ostatnich zdjęć – tegoroczne 
wakacje nad morzem

n
Mariola Haenel, wówczas Witkowska (w przedostatniej ławce, w rzędzie od okna, 
druga od prawej) jako uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2. Wychowawcą 
był nieżyjący już p. Bogdan Jędrzejewski

n
Na wakacjach z córką Anią w 1998 r.

n
Na wycieczce z uczniami, lata 90.



12/2018

35

LUDZIE

W niedzielę, 18 listopada, w wieku 89 lat 
zmarła śp. Irena Marciniak z d. Kowalska 
– powszechnie lubiana i ceniona lubo-
nianka o wielkim sercu, udzielająca się 
w  kościele, w  młodości śpiewająca 
w chórze, życzliwa, pogodnie nastawio-
na do życia i uśmiechnięta sąsiadka, na 
którą zawsze można było liczyć.

Urodziła się 26 lipca 1929 r. w Poznaniu. 
Ojciec, Franciszek Kowalski, pochodził 
z  okolic Gostynia, natomiast matka, 
Maria – z  Poznania. Była jedynaczką. 
W dzieciństwie uczęszczała do ochron-
ki przy Seminarium Duchownym na ul. 
Zagórze w  Poznaniu. Naukę w  szkole 
powszechnej rozpoczęła przed II wojną 
światową. W czasie okupacji, jako 13-let-
nia dziewczynka pracowała przymusowo 
w zakładach zbrojeniowych, gdzie – jak 
później wspominała – za 
niewykonanie narzuconej 
przez Niemców normy, 
dzieci były bite. Podstawową 
edukację dokończyła po 
wojnie. W tym czasie udzie-
lała  się w  kościele pw. 
Zmartwychwstania Pańskie-
go na poznańskiej Wildzie, 
przy skwerze Bogdana Jań-
skiego na ul. Dąbrówki. 
Śpiewała w chórze kościel-
nym (miała piękny głos, 
śpiewała altem) oraz nale-
żała do Wspólnoty Żywego 
Różańca, pełniąc w  niej 
funkcję sztandarowej. Pra-
cowała w  Zakładach HCP 
Cegielski (wówczas Zakłady im. Józefa 
Stalina – ZISPO) na Wydziale W5. Tam 
poznała przyszłego męża – Edmunda 
Marciniaka, z którym 1 stycz-
nia 1955  r., przed ołtarzem 
kościoła Zmartwychwstania 
Pańskiego ślubowali sobie 
miłość. Po ślubie państwo 
młodzi zamieszkali przy ul. 
Malinowej na Dębcu. Rok 
później (28 czerwca 1956 r.) 
pani Irena z mężem, wspólnie 
z  koleżankami i  kolegami 
z pracy uczestniczyli w bun-
cie współpracowników. 
W zwartym pochodzie ruszy-
li pod siedziby Miejskiej Rady 
Narodowej i Komitetu Woje-
wódzkiego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. 
Najbardziej utkwił mi w pa-
mięci stukot drewnianych, 
roboczych butów idącego 
tłumu o  bruk oraz śpiewy 
patriotycznych i  religijnych 
pieśni – opowiadała po latach 
rodzinie pani Irena. Nie do-
szła jednak do placu Józefa 
Stalina (obecnie pl. Adama 
Mickiewicza), ponieważ była 
wówczas w  zaawansowanej 
ciąży i mąż skłonił ją do po-
wrotu do domu. W sierpniu 
tego samego roku przyszedł 

na świat pierwszy syn 
państwa Marciniaków 
– Bogdan – mieszkający 
obecnie w Republice Po-
łudniowej Afryki (jego 
sylwetkę przedstawili-
śmy szerzej przed ponad 
rokiem, w „WL” 07-2017, 
s.  29). W  1958  r. pani 
Irena urodziła córkę – 
Marię (po mężu Grześ-
kowiak), która od 10 lat 
udziela  się w  parafial-
nym Caritasie przy ko-
ściele św. Jana Bosko, 
a obecnie jest jego pre-
zesem. W 1960 r. rodzi-

na Marciniaków przeprowadziła się do 
Lubonia, gdzie przy ul. Stalingradzkiej 
(obecnie Niepodległości) zamieszkali 

Irena Marciniak
(1929-2018)
Uczestniczka wydarzeń Powstania Poznańskiego w czerwcu 1956 r.

w nowo wybudowanym domu na dział-
ce należącej do ojca pani Ireny. Pięć lat 
później urodził  się drugi syn – Rafał, 
w związku z tym pani Irena zwolniła się 
z  pracy i  zajęła  się wychowywaniem 
trojga dzieci i  prowadzeniem domu. 
Wreszcie miała więcej czasu dla rodziny, 
która zawsze była dla niej najważniejsza 
i której poświęciła całe swoje życie. Przez 
wiele lat angażowała się w sprawy para-
fii, w której mieszkała – należała m.in. 
do Wspólnoty Żywego Różańca. Z bie-
giem lat, gdy dorosły dzieci pomagała 
mieszkającej z nią córce w wychowaniu 
wnuków. Robiła to zawsze w  duchu 
patriotycznym i religijnym. Wnuk Dawid 
od 7 lat przebywa w Klasztorze Ojców 
Dominikanów w  Krakowie. W  przy-
szłym roku, tydzień po świętach Zmar-
twychwstania Pańskiego, w  Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego (27 kwietnia) zło-

ży śluby wieczyste i otrzyma święcenia 
diakonalne. Pani Irena przez całe życie 
była aktywna i oddana najbliższej rodzi-
nie. Uwielbiała pracę w  ogrodzie, ko-
chała dzieci (miała sześcioro wnucząt), 
była melomanką i amatorką dobrej mu-
zyki – zwłaszcza operowej. W ostatnich 
latach życia podupadła na zdrowiu i wte-
dy opiekowali się nią wspólnie mieszka-
jący córka Maria i  zięć – Paweł. Do 
końca swoich dni mogła na nich liczyć.
Irena Marciniak została pochowana 23 li-
stopada na cmentarzu w  Żabikowie po 
Mszy św. żałobnej odprawionej w para-
fialnym kościele św. Jana Bosko. Spoczęła 
w grobowcu rodzinnym, gdzie wcześniej 
pochowano jej rodziców i męża. W ostat-
niej drodze towarzyszyli jej licznie zgro-
madzeni: rodzina, przyjaciele i  sąsiedzi. 
Zawsze życzliwa, kochająca, opiekuńcza, 
uśmiechnięta, o wielkim sercu, pozostanie 
w pamięci rodziny i lubonian.

PAW

W imieniu rodziny, stojąc nad grobem, 
tymi oto słowami pożegnał babcię wnuk, 
Dawid Grześkowiak: W takim momencie 
nie potrzeba wielu słów. Chciałbym po-
wiedzieć o takich trzech słowach, z któ-
rymi wielu z nas może się identyfikować. 
Po pierwsze dziękuję. Dziękuję Babciu 
Panu Bogu za Twoje długie, piękne i peł-
ne dobrych owoców życie, czego dowodem 

jesteśmy my, Twoje dzieci i Twoje wnuki. 
Dziękuję za każde dobre słowo, życzli-
wość, uśmiech i  Twoją miłość do nas. 
Przepraszam, bo nasza miłość na tej 
ziemi nie jest doskonała i każdy z nas ma 
za co przepraszać. Proszę, bo gorąco 
wierzymy, że zobaczyłaś już tego, który 
jest najpiękniejszy, który jest dobry, który 
jest samą dobrocią i  prosimy o  Twoją 
modlitwę, zapewniając jednocześnie o na-
szej. Do zobaczenia babciu…

n
Irena Marciniak przed dziewięcioma 
laty, w dniu 80. urodzin

n
 Irena Marciniak w 1955 r.

n
Irena Marciniak (w środku), ze sztandarem Wspól-
noty Żywego Różańca przy Grocie Matki Bożej 
w sąsiedztwie kościoła Zmartwychwstania Pańskie-
go

n
Pani Irena z synem Bogdanem

n
Irena i Edmund Marciniakowie z dziećmi: Marią i Rafałem. Pani Irena trzyma na 
ręku syna Marii – Dawida

n
 Z córką Marią, w dniu 80. urodzin
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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
grudzień – okrągłe rocznice

150 lat temu
Qn 17 grudnia 1868 r. Walne Zebranie 

Centralnego Towarzystwa Gospodar-
czego (CTG) potwierdziło umowę 
prawną z 15 listopada 1868 r., zawartą 
pomiędzy zarządem CTG reprezento-
wanym przez prezesa Hipolita Cegiel-
skiego i hr. Augustem Cieszkowskim, 
na mocy której hrabia oddał folwark 
Żabikowo na 12 lat w bezpłatną dzier-
żawę, z obowiązkiem założenia tam 
przez zarząd CTG szkoły rolniczej 
i nadania jej imienia „Haliny”. Wy-
słano też członka zarządu do Prósz-
kowa (Śląsk Opolski), by zapoznał się 
z organizacją i programem tamtejszej 
szkoły rolniczej.   (11, s.141)

145 lat temu
Qn W zimowym semestrze 1873-1874 

w Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie wykładano aż 28 przedmiotów. 
Uruchomiono seminarium ekonomiczne, 
laboratorium botaniczne i zoologiczne 
oraz ogród botaniczny. Etat pierwszego 
półrocza wynosił 6 000 marek, w 1874 r. 
wzrósł do 16 000 marek.   (11, s. 155)

105 lat temu
Qn 17 grudnia 1913  r., w  Cebrowie k. 

Tarnopola urodził się Mikołaj Wierciuch, 
uczestnik bitwy o Monte Cassino, który 
od 1980 r. mieszkał w Luboniu.   („WL” 
07-08/1994, s. 11)

100 lat temu
Qn 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu wy-

buchło Powstanie Wielkopolskie, koń-
czące po 123. latach niewoli panowanie 
niemieckie. Wielu parafian wirowskich 
(wówczas parafia dla mieszkańców 

dzisiejszego Lubonia) brało czynny 
udział w walkach.   (3, s. 69)
Pod koniec grudnia 1918 r. młodzi męż-
czyźni z  Lasku wstępowali do Armii 
Wielkopolskiej, która wypędziła Niemców 
z ojczystej ziemi.   (13, s. 97)

95 lat temu
Qn 24 grudnia 1923 r. Lubońska Fabryka 

Drożdży otrzymała pozwolenie na budo-
wę nowej krochmalni przylegającej do 
głównego budynku fabrycznego, w któ-
rym znajdowała się słodownia.   (1, s. 60)

90 lat temu
Qn 30 grudnia 1928  r., w  wyniku nie-

szczęśliwego wypadku (przypadkowy 
wystrzał), w  gospodzie Józefa Herne-
sa (budynek przy dzisiejszej ul. Armii 
Poznań i 3 Maja) zginął 20-letni Stefan 
Teuschner.   („WL” 03-2015, s. 35)

80 lat temu
Qn Na koniec 1938 r. zaplanowano za-

kończenie budowy nawy środkowej 
i północnej kościoła św. Jana Bosko we 
wsi Luboń. Niestety, 27 lutego 1938  r. 
zastrzelono proboszcza, ks. Stanisława 
Streicha i plany upadły. Świątynię wy-
kończył i wyposażył do połowy 1939 r. 
następca zamordowanego proboszcza 
– ks. Ludwik Bielerzewski.   (11, s. 71)

70 lat temu
Qn Po powstaniu Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej (z połączenia Polskiej 
Partii Robotniczej i Polskiej Partii So-
cjalistycznej) na zjeździe 15.12.1948 r., 
wydano zakaz wszelkich związków pro-
gramowych z kościołem i nauczania re-
ligii w szkołach (dotąd dzieci uczyły się 

„Wieści Lubońskie” na bieżąco publikują biogra-
my zmarłych osób, znanych w naszym mieście. 
Mamy też w wydaniu książkowym – „Roczniku 
Historycznym Lubonia” – rozdział „Pro Memoria” 
poświęcony rozbudowanym życiorysom. Tam też 
chcemy zamieszczać również biogramy zmarłych, 
godnych zapamiętania, których okrągłe rocznice 
śmierci przypadają w  danym roku, a  ich not 
biograficznych do tej pory brak.
Zapraszamy rodziny, instytucje, organizacje do 
przesyłania krótkich biogramów zmarłych ku 
pamięci potomnym. Należy dostarczyć do redak-

cji (ul. Wschodnia  23A/62 lub e-mail: 
redakcja@wiescilubonskie.pl) krótki ży-
ciorys (ok. 1000 znaków lub w uzgodnie-
niu z  redakcją) lub informacje, które 

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

red

Bezpłatny biogram

Przed 72. laty Władysław Ludwik Kacz-
marek poślubił Halinę Emilię Rogowską. 
Losy tej rodziny opisywaliśmy szerzej 
w październiku 2015 r. na str. 41. Pań-
stwo młodzi stanęli przed ołtarzem ko-
ścioła św. Jana Bosko 22 kwietnia 1946 r. 
W tym dniu otrzymali wiele telegramów 
z  życzeniami, wśród nich wyjątkowo 
oryginalny w  formie i  treści, zbliżony 
formatem do A3 – od mieszkającej rów-
nież w Luboniu rodziny Borowczyków. 
Niepowtarzalny telegram wykonał wła-
snoręcznie ktoś z  rodziny darczyńców 
(świadczy o  tym sygnatura u  dołu). 
W treści autor składa w imieniu rodziny 
dwa życzenia ślubne: „co do duszy” i „co 
do ciała”. Centralnie umieszczone życze-
nia otoczone są czterema nawiązującymi 
do nich, artystycznie wykonanymi ry-
sunkami. Dwa górne ilustrują życzenia 
odnoszące się do duszy, natomiast dwa 
dolne – ciała. Te ostatnie dowcipnie 
nawiązują do pomocy udzielonej Polsce 
przez utworzoną w 1943 r. w Waszyng-
tonie United Nations Relief and Reha-
bilitation Administration, UNRRA 
(z ang. Administracja Narodów Zjedno-
czonych do Spraw Pomocy i Odbudowy). 

W latach 1945-1947 
dostarczono do 
zniszczonej wojną 
Polski 2  mln ton 
różnych towarów, 
m.in artykuły spo-
żywcze i kilka milio-
nów pięciokilogra-
mowych paczek 
żywnościowych 
z  zapasów wojsko-
wych. Mieszkające 
przy Kolonii PZNF 
Halina Kaczmarek 
z  d. Rogowska i  jej 
córka Maria chętnie 
i z nostalgią przeglą-
dały niepowtarzalne, 
rodzinne pamiątki 
– skarby.
Może wśród czytel-
ników znajdzie  się 
ktoś z rodziny auto-
ra oryginalnego 
w każdym calu, pu-
blikowanego przez 
nas telegramu? Za-
praszamy do skon-
taktowania  się re-
dakcją „WL”.

PAW

Oryginalny w każdym calu

n
Oryginalny telegram o wymiarach 27x35 cm z 1946 r. wyko-
nany na grubym, chropowatym papierze. Centralnie – Dwa 
Życzenia Ślubne – co do duszy: Mierzcie miłość swoją stumi-
lową miarą, pijcie po wiek biały słodycze pełna czarą, i co do 
ciała: Oby Wam i przy tym UNRRA regularnie zaopatrywała 
domową spiżarnię. Składa rodzina Borowczyków, Luboń, dnia 
22.04.46. Nad nimi z lewej – rysunek stojącej na sercu dziew-
czyny i obecnego przy nim młodzieńca, mierzących swoją 
miłość, z prawej – państwo młodzi po 54. latach małżeństwa 
(2000 r.), pijący nektar życia. Z kolei u dołu, pod życzeniami, 
z lewej – rysunek przedstawiający szczęśliwą rodzinę Kacz-
marków rozpakowujących kolejną dostawę z UNRRY, nato-
miast z prawej „Spiżarnia Władysławostwa Kaczmarków zał. 
A.D. 1946 – dzięki UNRRA”. Na jej półkach kolejno – od góry 
można znaleźć „Repertuar na rok 1956 (10-lecie), Repertuar 
na rok 1971 (25-lecie), Repertuar na rok 1996 (Złote Gody), 
Repertuar na rok 2021 (Diamentowe Gody). U dołu sygnatu-
ra: Bor.46.   fot. Zbiory Marii Kaczmarek

n
Zdjęcie ślubne Haliny i Władysława 
Kaczmarków. Pani Halina wspominała 
z łezką w oku swoje jedwabne: welon 
i suknię ślubną uszyte ze spadochronu   
fot. Zbiory Marii Kaczmarek

Wyjaśnienie
Po publikacji materiału „Targ na Targowej” we 
wrześniu na str. 40, do redakcji odezwał się 
p. Kazimierz Świderski – Naczelnik Miasta 
przed 1990 r. – z informacją, że targowisko 
powstało nie w latach 90., jak napisaliśmy, 
a 80. Obiecał przesłanie artykułu na ten temat. 
Ponieważ do dziś takowego nie otrzymaliśmy, 
z  kronikarskiego obowiązku publikujemy 

przekazane przez K. Świderskiego telefo-
nicznie informacje o tym ważnym w latach 
80. punkcie komunikacyjnym.
Teren targowiska, na którym odbywał się wtedy 
głównie handel hurtowy, został utwardzony, 
wykonano dojazdy, wprowadzono organiza-
cję. Inwestycja powstała przy okazji budowy 
pobliskiej pętli autobusowej dla przedłużonej 
wtedy linii autobusu 79, który wcześniej koń-
czył trasę przy remizie OSP.   (red)
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według programów przedwojennych). 
Np. w Szkole nr 1 w Żabikowie lekcje 
religii wykreślono z programu nauczania 
pod koniec 1948 r.   (13, s. 296)

45 lat temu
Qn 3 grudnia 1973 r. Kazimierz Zagozda, 

późniejszy prezes Zarządu Zakładów 
Chemicznych „Luboń” SA (dziś „Lu-
vena”), rozpoczął pracę w tym przed-
siębiorstwie, jako technolog wydzia-
łu soli nieorganicznych i  przetworów 
kostnych.   (6, s. 11)

25 lat temu
Qn 1 grudnia 1993 r. Ochronka Miejska 

przy dzisiejszej ul. Źródlanej 1 (siedziba 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej) została oddana w agencję. Wkrótce 
jej działalność się zakończyła.   („WL” 
01-1994, s. 4 i „Raport o stanie miasta” 
– „WL” 06-1994, s. 17)
Qn W grudniu 1993 r. nakład powsta-

łych w 1990 r. „Wieści Lubońskich” 
wynosił 3  400 egzemplarzy. Mie-
sięcznik miał średnio 16 stron i był 
dostępny w  45. punktach Lubonia. 
Odbiorcami było ok. 3 000 rodzin.   
(„WL” 01-1994, s. 1)
Qn Z końcem roku 1993 r. Straż Miej-

ska otrzymała na swoje potrzeby nowe 
pomieszczenia o łącznej powierzchni 
55 m2  w wyremontowanym budynku 
przy placu Wolności  2 (dziś restau-
racja „Zielona Krowa”). Wcześniej 
zajmowała pokój 10  m2 z  telefonem 
w Urzędzie Miasta   („Raport o stanie 
miasta” – „WL” 06-1994, s. 7)
Qn Przed upływem 1993 r. zakończono 

budowę nowej Szkoły Podstawowej nr 3 
z salą gimnastyczną.   („Raport o stanie 
miasta” – „WL” 06-1994, s. 18)
Qn Z uwagi na skargi mieszkańców i in-

stytucji lubońskich, na wyjątkowo przy-
kre i  intensywne zapachy z Zakładów 
Ziemniaczanych, pod koniec 1993  r. 
Wojewódzki Inspektorat Państwowej 
Inspekcji Ochrony Środowiska (PIOŚ) 
przeprowadził kompleksową kontrolę 
ochrony środowiska pod kątem wpływu 
zakładów na otoczenie. Wcześniejsza od-
była się w 1988 r.   („WL” 06-1994, s. 3)
15 lat temu
Qn 3 grudnia 2003 r. Wojewoda Poznań-

ski podpisał rozporządzenie w  spra-
wie utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania dla lotniska wojskowego 
Poznań-Krzesiny.   („WL” 01-2004, s. 7)
Qn 4 grudnia 2003 r. nadano sztandar 

Klubowi Honorowych Dawców Krwi 
PCK „Lubonianka”.   („WL” 10-2004, s. 18)
Qn 17 grudnia 2003 r. wprowadzono w ży-

cie rozporządzenie w sprawie obszaru 
ograniczonego użytkowania dla lotniska 
w Krzesinach.   („WL” 10-2004, s. 11)
Qn 19 grudnia 2003 r. Zakłady Chemicz-

ne Luboń sp. z o.o. podpisały umowę 
współpracy z firmą „Timac Agro Pol-
ska” należącą do francuskiego koncernu 
„Roullier” (60% udziałów w Timac Agro, 
Zakłady Chemiczne – 40%), w celu pro-
wadzenia wspólnej działalności produk-
cyjno-handlowej.   („WL” 02-2004, s. 15)
Qn 28 grudnia 2003 r. do zarządu To-

warzystwa Miłośników Miasta Lubo-
nia weszli: Antoni Przybylski (prezes), 
Tadeusz Skrok (zastępca), Przemysław 
Maćkowiak (obecny prezes TMML), 
Maria Suchowiak (skarbnik), Bogdan 
Pietrzak (sekretarz), Irena Skrzypczak, 

Zofia Borowiak (członkowie).   („WL” 
01-2004, s. 18)
Qn Z dniem 31 grudnia 2003 r. wygasła 

ważność planów ogólnych zagospoda-
rowania przestrzennego. Zaczęto two-
rzyć dla poszczególnych rejonów miasta 
Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego.   („WL” 01-2004, s. 12)
Qn W grudniu 2003 r. w Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej w Luboniu 
(budynek SP  2) uruchomiono punkt 
konsultacyjny dla rodziców dzieci ma-
jących trudności w nauce.   („WL” 12-
2003, s. 30)
Qn W grudniu 2003 r. zakończono mo-

dernizację nawierzchni ul. Chopina.   
(„WL” 01-2004, s. 14)
Qn W grudniu 2003 r. ukończono budowę 

chodnika w ul. Lemańskiego i w rejonie 
parkingu przy Gimnazjum nr 1.   („WL” 
01-2004, s. 14)
Qn W grudniu 2003 r. zakończono mo-

dernizację kanałów sanitarnych w rejonie 
ul. Źródlanej.   („WL” 01-2004, s. 14)

5 lat temu
Qn 3 grudnia 2013  r. zorganizowano 

otwarcie supermarketu Intermarchè przy 
ul. Żabikowskiej dla VIP-ów., 5 grud-
nia obiekt uruchomiono dla klientów.   
(„WL” 12-2013, s. 2)
Qn 2 grudnia 2013 r. z większościowego 

w Radzie Miasta klubu radnych „Samo-
rządowe Forum Obywatelskie” wystąpił 
Adam Dworaczyk.   („WL” 12-2013, s. 18)
Qn W dniach 5-7 grudnia 2013 r. nad 

Luboniem przeszedł orkan Ksawery, 
który poczynił szkody w infrastrukturze 
miasta.   („WL” 12-2013, s. 22)
Qn 13 grudnia 2013 r. zmarła emeryto-

wana nauczycielka Szkoły Podstawowej 
nr  1 – Bolesława Garstecka-Müller.   
(„WL” 01-2014, s. 26)
Qn 16 grudnia 2013  r., po rezygnacji 

Wojciecha Jakubowskiego, prezesem 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Je-
dynka” został Zbigniew Jankowski (były, 
długoletni dyrektor SP 1).   („WL” 01-
2014, s. 52)
Qn 16 grudnia 2013 r. zmarła zasłużo-

na, najdłużej pracująca w zawodzie na-
uczycielka lubońska – Janina Baumann.   
(„WL” 01-2014, s. 25)
Qn 18 grudnia 2013 r., w trakcie kaden-

cji, burmistrz Dariusz Szmyt odwołał 
z funkcji 1. zastępcy Mariana Walnego 
i powołał (23.12.2014 r.) na jego miej-
sce swojego dotychczasowego doradcę 
– Mikołaja Tomaszyka (precedens w hi-
storii lubońskiego samorządu).   („WL” 
01-2014, s. 2; „WL” 04-2015, s. 18)
Qn 31 grudnia 2013 r. Teresa Goździew-

ska zrezygnowała z funkcji prezesa TMS 
Stella Luboń.   („WL” 12-2013, s. 58)
Qn Pod koniec 2013 r. przy ul. Wschod-

niej 24/36 powstała druga obok poznań-
skiej – Poradnia Rozpoznawania Płod-
ności. W ramach działalności własnej 
prowadziła ją lubonianka Anna Cyfert, 
dyplomowany nauczyciel naturalnych 
metod rozpoznawania płodności.   („WL” 
01-2014, s. 6)
Qn W grudniu 2013 r. kończono budowę 

ul. Westerplatte, która w wyniku tego uzy-
skała nowoczesny wygląd – pozbrukową 
jezdnię, obustronny, pozbru-
kowy chodnik, kanalizację 
deszczową, ledowe lampy, 
infrastrukturę elektryczną 
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Najpierw w piątek, 23 listopada, w Urzę-
dzie Miasta Luboń odbył się 57. Wieczór 
Historyczny. Już od rana przed budyn-
kiem stanęła budka wartownicza z fla-
gami powstańczymi zachęcającymi do 
uczestnictwa w wieczornym spotkaniu. 

Rozpoczęło się ono prezentacją mundu-
rów z  nie tylko początkowego okresu 
powstania, ale również Wojsk Wielko-
polskich. Charakterystyczna dla tych 
ostatnich jest rogatywka z  treflem sta-
nowiąca jeden z symboli powstania.
Jednak najważniejszą atrakcją naszego 
kolejnego Wieczoru Historycznego była 
prelekcja dr. Marka Rezlera „Powstanie 
Wielkopolskie 1918–1919 po 100 latach”. 
Była związana z premierą najnowszego 
opracowania autora przygotowanego 
z  okazji setnej rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. To rozszerzo-
ne i  poprawione wydanie uwzględnia 
najnowsze ustalenia dotyczące wydarzeń 
z  lat 1918-1919. Ukazane zostały jako 
fragment zaangażowania Wielkopolan 
w polskie walki narodowowyzwoleńcze 
od 1794 do 1921 r.
Książka ukazuje prawdziwy obraz wy-
darzeń, które obrosły legendą, m.in. 
szturmu na gmach Prezydium Policji czy 
rzekomej niechęci marszałka Piłsudskie-
go do wielkopolskiego zrywu powstań-
czego. Oprócz szeroko zarysowanego tła 
politycznego, zaprezentowano działania 
militarne wraz z mało znanymi epizo-
dami (np. walkami Poznańskiego Bata-
lionu Śmierci). Szczegółowo omówiono 
niedoceniany, ogromny wkład wielko-
polskich żołnierzy w  powstrzymanie 
bolszewickiej inwazji. Dodatkowym 
walorem książki jest 14 barwnych plansz 
autorstwa prof. Andrzeja Jeziorkowskie-
go, na których szczegółowo przedstawio-
no mundury, uzbrojenie, odznaczenia 
czy insygnia powstańców.

Marek Rezler jest historykiem zajmują-
cym  się m.in. dziejami Wielkopolski, 
a zwłaszcza udziałem mieszkańców tej 
części kraju w  walkach narodowowy-
zwoleńczych, biografistyką i badaniami 
regionalnymi. Jest autorem „Polskiej 

niepodległości 1918”, monografii wyda-
rzeń wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 
roku, biografii Emilii Szczanieckiej i Hi-
polita Cegielskiego, kalendarium po-
znańskiego, rozdziałów prac zbiorowych 
poświęconych dziejom miast Wielko-
polski oraz opublikowanych przez Dom 
Wydawniczy „Rebis” książek: „Poznań. 
Miasto niepoznane” (2006, wspólnie 
z  Jerzym Bogdanowskim), „Powstanie 
wielkopolskie 1918-1919” (wyd. I, 2008), 
„Wielkopolanie pod bronią 1768-1921” 
(2011) i „Nie tylko orężem” (2013). Od 
wielu lat współpracuje z Radiem Poznań 
i Wielkopolską Telewizją Kablową, pisze 
w prasie krajowej i regionalnej.
Prelegent w  trakcie spotkania mówił 
m.in. o faktach i mitach, jakim obrosło 
Powstanie Wielkopolskie. Przyczyny 
takiego podejścia Marek Rezler upatru-
je w krzywdzącym traktowaniu wetera-
nów tego zrywu niepodległościowego 
po drugiej wojnie światowej. Tworząc 
mity starano  się tym dowartościować 
swoje zasługi w wywalczeniu niepodle-
głości.
Jednym z największych, jak podkreślał, 
jest traktowanie Powstania Wielkopol-
skiego jako jedynego zwycięskiego. Jed-
nak już wcześniej miało miejsce powsta-
nie przeciwko Prusakom w latach 1806-
1807, później przeciwko Austriakom 
w 1809 roku, a ostatnim – trzecie po-
wstanie śląskie z 1921 roku ze znaczącym 
udziałem Wielkopolan.
Nie było też zdobywania Pre-
zydium Policji przy obecnej 
ul. Ratajczaka. Była wymiana 
ognia, ale nie szturm, a bu-

O Powstaniu  
z Markiem Rezlerem
Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia (TMML) w listopadzie i grudniu 
2018 roku współorganizowało spotkania z Markiem Rezlerem 
nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Nie mogło na nich też zabraknąć 
rekonstruktorów z naszego Stowarzyszenia w mundurach z okresu 
Wielkiej Wojny
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n
Prelekcja dr. Marka Rezlera „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 po 100 latach” 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta   fot. Przemysław Maćkowiak
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posadowioną w ziemi.   („WL” 
12-2013, s. 12)
Qn Do końca 2013 r. można 

było występować o odszkodo-
wania za uciążliwości związane 
z funkcjonowaniem lotniska 

odrzutowców F16 w Krzesinach.   („WL” 
01-2014, s. 18)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i  okolice. Dzieje osadnictwa i  dzie-
więciu parafii” 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 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław 
Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubo-
nianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historycz-
ny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – 
tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, 
Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 
– BZCz (Biblioteka Zawartości Czaso-
pism); „Wieści Lubońskie” 1994, 2003, 
2004, 2013-2017

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

oprac. HS

Kalendarium lubońskie
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25 l istopada uczestniczyl iśmy 
w XXI Przeglądzie „Piosenki z Myszką”. 
Zaprosili nas: kierownik Domu Kultury 
„Na Pięterku” – Jacek Handke oraz Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Mło-
dych” w Poznaniu. Celem imprezy jest 
umożliwienie seniorom miłego spędze-
nia czasu wolnego oraz przypomnienie 
lubianych i popularnych szlagierów okre-
su międzywojennego, piosenek folkloru 
miejskiego oraz innych szerzej niezna-
nych utworów zapamiętanych z okresu 
młodości.
Zgodnie z regulaminem przeglądu, przy-
gotowaliśmy 3 piosenki („Po to płynie 
czas”, „Przy kominku” oraz „7 czarnych 
krów”). Wyboru utworów dokonała Lu-
domira Jarzina – „słowik” naszego ze-
społu. Muzycznie przygotował nas Woj-
ciech Wicenciak – instruktor, nauczyciel 
i aranżer naszej grupy śpiewaczej.
Atutami zespołu są soliści: niezastą-
piona Ludomira Jarzina, Zdzisława 
Piskorz – sopran, Lucjan Kużniak – 

instrumentalista o znakomitym głosie, 
oraz członkowie: Barbara Szymankie-
wicz, Felicja Sulima, Renata Myszak-
-Muszyńska i  Jan Kaczmarek; akom-
paniament (pianino, gitara elektryczna) 
Wojciecha Wicenciaka.
Śpiewała cała sala, bo nasze piosenki 
zawsze wykonujemy na żywo, bez pod-
kładów muzycznych. To prawdziwa uczta 
dla ucha, duża ilość pozytywnej energii 
udzielająca się naszym słuchaczom.
Podziwialiśmy też występy artystów ope-
retki w utworach, które znamy, przygo-
towane dla uczestników tej edycji. Był 
również poczęstunek i upominki.
Informacyjnie dodam, że we wrześniu 
wystąpiliśmy na festynie parafialnym 
przy kościele św. Jana Bosko. Warto 
działać, próbować, mieć odwagę i ma-
rzenia. Z tego źródła czerpiemy energię, 
radość i  siły do tworzenia projektów 
muzycznych.

Jan Kaczmarek
Prezes LTK

„Piosenki z Myszką”
Występ zespołu wokalno-muzycznego „Lubonianie” z Lubońskiego 
Towarzystwa Kulturalnego dla mieszkańców poznańskich Rataj 
oraz okolic

n
Występ w Domu Kultury „Na Pięterku” na os. Orła Białego 5   fot. Ludomira Jarzina

dynek został zajęty przez powstańców 
w wyniku pertraktacji. W pobliżu zginął 
Franciszek Ratajczak będący szefem 
kompanii straży służby i bezpieczeństwa. 
Kolumna przemieszczała się ulicą Rataj-

czaka i skręciła w kierunku Bazaru. Któ-
ryś z Niemców pilnujących prezydium 
nie wytrzymał nerwowo i otworzył ogień 
z ciężkiego karabinu maszynowego w tył 
kolumny. Ratajczak szedł na jej końcu 
i dostał kilka pocisków w plecy. Nawet 
Leon Prauziński gloryfikując jego śmierć 
w swoich słynnych obrazach dokumen-
tujących Powstanie Wielkopolskie, 
przedstawił go z granatem w ręku sztur-
mującego gmach prezydium.
W trakcie spotkania, dzięki naszej współ-
pracy z Domem Wydawniczym „Rebis”, 
można było nabyć w cenie promocyjnej 
najnowszą książkę prelegenta i otrzymać 
jego autograf oraz dedykację. Przepro-
wadzono również tradycyjny konkurs 
wiedzy historycznej z atrakcyjnymi na-
grodami książkowymi związanymi z Po-
wstaniem Wielkopolskim. Impreza od-
była się przy wsparciu Miasta Luboń.

Tydzień później wzięliśmy 
udział w  XXVII  Targach 
Książki Historycznej odbywa-
jących się w Arkadach Kubic-
kiego Zamku Królewskiego 

w Warszawie. Jest to największa impreza 
tego typu w Polsce, gdzie spotykają się 
autorzy oraz czytelnicy książek histo-
rycznych. 1 grudnia członkowie TMML 
wsparli w  historycznych mundurach 
promocję najnowszej książki dr. Marka 
Rezlera „Powstanie Wielkopolskie 1918–
1919 po 100 latach”.
Kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem 
odbyło się 10 grudnia w Sali Czerwonej 
Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Zor-
ganizował je Dom Wydawniczy „Rebis” 
oraz Wydawnictwo Poznańskie. Rozmo-
wę poprowadził dziennikarz Piotr Bo-
jarski, a związana ona była z książkami 
„Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 
po 100 latach” oraz „Polska niepodle-
głość 1918”. Członkowie TMML ponow-
nie zaprezentowali  się w  mundurach 
w okresu powstania.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

O Powstaniu z Markiem Rezlerem
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n
W dniu, w którym odbywał się 57. Wieczór Historyczny, Urzędu Miasta Luboń bro-
nił posterunek wartowniczy obsadzony przez Powstańców Wielkopolskich    
fot. Robert Woźniak

n
Na XXVII Targach Książki Historycznej w Warszawie promowaliśmy stulecie wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. Na pierwszym planie historyk dr Marek Rezler 
oraz ekonomista prof. Witold M. Orłowski. Z tyłu, w środku, szef promocji Domu 
Wydawniczego „Rebis” – Bogusław Tobiszowski – oraz członkowie TMML w mundu-
rach z okresu powstania   fot. Iwona Siepak
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Jako redaktor na-
czelny gazety inter-
netowej e-lubon.pl 
nie przypuszczałam, 
że zacznie  się ona 
tak szybko rozwijać 
i to w innym kierun-
ku.  Mianowicie 
wspólnie z  gazetą 
mosińsko-puszczy-
kowską postanowili-
śmy realizować ko-
le jne  media lne 
przedsięwzięcie. 
Redaktorzy Tomek 
Kaczmarek i Jan Byl-
czyński wpadli na 
pomysł, by urucho-
mić radio interneto-
we. Dziennikarze 
dali ogłoszenie, że 
poszukują osób do współpracy, a ponie-
waż zaczynałam swoją przygodę medial-
ną w radiu „Afera”, a później w Radiu 

Obywatelskim stwierdziłam, że warto 
dołączyć do zespołu. Radio zawsze było 
moją pasją, dlatego też pomyślałam, że 

Luboń w radiu
Powstała rozgłośnia mosińsko-puszczykowsko-lubońska (MPL)

n
Lubonianka, Izabella Chodorowska, w ekipie Radia mosiniń-
sko-puszczykowsko-lubońskiego

skoro w  Mosinie i  Puszczykowie ma 
działać rozgłośnia, to dlaczego nie roz-
szerzyć tego przedsięwzięcia o  Luboń, 
który znajduje się tuż za miedzą.
Redakcja i  studio radia MPL (Mosina, 
Puszczykowo, Luboń) mieści się w Mo-
sinie. Zespół został już prawie skomple-
towany, a pełna zapału ekipa reporterów 
zamierza dać z siebie wszystko, aby nasi 
słuchacze usłyszeli, co dzieje  się w  ich 
regionie. Siłą nowego radia internetowe-
go mają być przede wszystkim audycje 
z udziałem zaproszonych gości, którzy 
są mieszkańcami naszego powiatu, ale 
posiadamy też inne pomysły i mam na-

dzieję, że powoli będą one wdrażane 
w  życie. Przeprowadziliśmy już kilka 
bardzo ciekawych wywiadów, które cie-
szą się dużym zainteresowaniem, dlate-
go też wiemy, że warto działać i rozwijać 
naszą rozgłośnię. Na razie w eterze sły-
chać nas przeważnie w soboty, a dotrzeć 
do nas można przy pomocy linków opu-
blikowanych na stronie gazet e-lubon.pl 
i  mosińsko-puszczykowskiej. Wierzę 
jednak, że z biegiem czasu będziemy się 
pojawiać częściej. Zachęcamy zatem 
wszystkich mieszkańców do słuchania 
naszych audycji w radiu MPL.

Izabella Chodorowska

Od 7 do 12 listopada, na zaproszenie 
Stowarzyszenia „Luboń Bez Granic”, 
gościliśmy 7-osobową delegację repre-
zentującą francuską Europe Iner Echan-
ges (EIE). Była to wizyta ściśle związana 
z  obchodami 100-lecia niepodległości 
i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
W programie pobytu zaplanowano spa-
cer śladami powstania, zakończony wi-

zytą w muzeum i obejrzeniem wystawy 
na Starym Rynku w  Poznaniu. Goście 
z przyjemnością uczestniczyli w Rajdzie 
Nordic Walking im. Włodzimierza Kacz-
marka, którego pamięć jest im szczegól-
nie bliska. Duże zainteresowanie wzbu-
dziła wizyta w Dziennym Domu „Senior-
-Wigor”. Na zaproszenie władz miasta 
Francuzi wspólnie z nami świętowali na 
Balu Niepodległościowym i  gromkimi 
brawami oklaskiwali występ zespołu 
„Śląsk”. Urzekło ich spotkanie w Szkole 
Podstawowej nr  4, gdzie mieli okazję 
zobaczyć patriotyczną uroczystość szkol-
ną przygotowaną przez Dorotę Franek. 
W liście do p. dyrektor Agnieszki Ant-

czak, prezydent EIE – Alain Schapman 
– napisał m.in: Byliśmy niezwykle wzru-
szeni, uczestnicząc w  tej uroczystości 
szkolnej. Jesteśmy pod wrażeniem szcze-
rego patriotyzmu nauczycieli i  ich 
uczniów. Ta chwila, pozostanie na długo 
w naszej pamięci.
W niedzielę goście towarzyszyli nam we 
mszy św., po której wraz z  władzami 

miasta, złożyli piękną, trójbarwną wią-
zankę kwiatów pod pomnikiem na pla-
cu Edmunda Bojanowskiego. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje bardzo wzrusza-
jące przemówienie, które po polsku 
wygłosił Pierre Vandrbeken. Zaraz po-
tem byli na starcie Biegu Niepodległości 
i pod francuską flagą, głośno kibicowa-
li wszystkim zawodnikom. Pokazaliśmy 
im też inscenizację historyczną na dwor-
cu w Luboniu oraz to, jak Poznań ob-
chodził Imieniny Ulicy. Z doznań kuli-
narnych na pewno pozostanie w  ich 
wspomnieniach smak rogala Marciń-
skiego i… zupy dyniowej.

Międzynarodowe świętowanie

n
Tutaj zaczęła się lekcja polskiej historii... – przed pomnikiem Powstańców Wielko-
polskich w Poznaniu

To było pięć intensywnych. ale jakże 
pięknie, wspólnie spędzonych dni, które 

cechowała szczera radość świętowania 
w gronie przyjaciół.

Grażyna Kiercul

n
Na starcie Lubońskiego Biegu Niepodległości

n
 W pełnej gali na Lubońskim Balu Niepodległości
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Kowbojskie Miasteczko przy ul. Kwia-
towej obchodziło 17 listopada Święto 
Dziękczynienia, kultywowane w Stanach 
Zjednoczonych w czwarty czwartek li-
stopada, a w Kanadzie w drugi ponie-
działek października, jako pamiątka 
pierwszych dożynek w kolonii Plymouth 
w 1621 r. Zjechali  się członkowie oraz 
sympatycy miasteczka w  epokowych 
strojach, by przedstawić, jak historycznie 
wyglądała kolonizacja terenów Amery-
ki Północnej przez białych osadników 
przybyłych z  Europy oraz przetrwanie 
przez nich pierwszej, srogiej zimy i ko-
lejnych lat z pomocą zaprzyjaźnionych 
Indian. Tradycyjnie odbyła się upozoro-

wana bitwa Indian z osadnikami, zakoń-
czona rozejmem i tańcami. Później wal-
czyła Armia Federalna z  żołnierzami 
Skonfederowanych Stanów Ameryki. Po 
niej odbyła się defilada Kawalerii Półno-
cy i Południa. W maszerującej wojskowej 
kolumnie mógł iść każdy chętny. Przy 
swoich hymnach grono kawalerzystów 
oddawało honory przed flagami Półno-
cy oraz Południa, manifestując przyna-
leżność do konkretnego regionu. Na 
koniec przystąpiono do biesiady połą-
czonej z  występem grupy Taneczno-
-Westernowej „Dallas Country”.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell  

Z miasteczka country
Święto Dziękczynienia

n
Obchody Święta Dziękczynienia w lubońskim miasteczku country    
fot. Zbigniew Henciel

W pierwszym tygodniu grudnia pra-
cownicy firmy „Kom-Lub” ubrali świą-
tecznie kwietnik na skwerze przy Krzy-
żu Milenijnym u zbiegu ulic Powstań-
ców Wlkp. i  Puszkina. W  otoczeniu 
gwiazdora można zauważyć również 
gwiazdy betlejemskie. Jerzy Paluszczak, 
dla którego urządzanie i  utrzymanie 
kwietników są jednym z  priorytetów 
w pracy (wiosną sadzi w nich najczęściej 
bratki i pelargonie), cieszy się, że w ten 
sposób przestrzeń miejska zyska sym-
patyczniejszy dla oczu wygląd w zimo-
wych miesiącach.

PAW

W świątecznej szacie

Choć początek astronomicznej zimy 
tuż, tuż, otoczenie skweru przy Krzyżu 
Milenijnym nie przypomina grudnio-
wego pejzażu. Rzuca się natomiast 
w oczy uśmiechnięty gwiazdor przepa-
sany białoczerwoną wstęgą, nawiązu-
jącą do rocznic stulecia odzyskania 
niepodległości i wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego    fot. Paweł Wolnie-
wicz

n

W muzeum powstańców
17 listopada słuchacze z Sekcji Turysty-
ki Pieszej i Krajoznawczej LUTW zwie-
dzili w Lusowie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich im. Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego, gromadzące pa-
miątki związane z powstaniem oraz ge-
nerałem Józefem Dowborem Muśnickim, 
mieszkającym w Lusowie w latach 1920-
1937.
Muzeum otwarto 2 września 1996  r. 
i początkowo funkcjonowało w sali miej-

scowej Szkoły Podstawowej (ul. Nowa 6). 
W grudniu 2008 r. placówkę przeniesio-
no do postawionego z  budżetu gminy 
budynku przy ul. Ogrodowej 1, skupia-
jącego również inne instytucje kultury, 
m.in. bibliotekę gminną. Muzeum urzą-
dzono z funduszy zebranych przez To-
warzystwo Pamięci Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego z siedzibą w Lu-
sowie. W salach muzealnych prezento-
wane są oryginalne dokumenty, mapy, 
zdjęcia, sztandary, mundury, militaria, 
modele i  inne pamiątki związane 
z przedmiotem działania placówki. Po 
salach muzealnych oprowadzał nas dy-
rektor, dr Michał Krzyżaniak. Opowie-
dział nam o  wybuchu i  przebiegu Po-
wstania Wielkopolskiego i jego dowód-
cach, ze szczególnym uwzględnieniem 

gen. Józefa Dowbora Muśnickiego. Mó-
wił o umundurowaniu powstańców, ich 
uzbrojeniu oraz walkach na poszczegól-
nych frontach. Muzeum coraz bar-
dziej się rozwija, pozyskuje nowe ekspo-
naty i powiększa ofertę wystawienniczą. 
Rodziny powstańców przekazują pamiąt-
ki rodzinne. Na bieżąco są uzupełniane 
biogramy walczących. Dowiedzieli-
śmy się wiele szczegółów z codziennego 
życia powstańców. Była to dla nas praw-
dziwa lekcja historii i patriotyzmu. Na 

pobliskim cmentarzu zapaliliśmy znicz 
na grobie generała. Obejrzeliśmy także 
pomnik Józefa Dowbora-Muśnickiego 
obok Szkoły Podstawowej w  Lusowie. 
Jest to pierwszy i, jak dotąd, jedyny 
pomnik generała w Polsce. Odsłonięto 
go 29 grudnia 2015 r. Autorem monu-
mentu jest Robert Sobociński. Przy po-
mniku zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Odbyliśmy też spacer nad brze-
giem Jeziora Lusowskiego.

Rajd „Barwy jesieni”
W niedzielę 18 listopada, 
odbył się kolejny rajd pieszy 
„Barwy jesieni” zorganizo-
wany przez Gminny Ośro-
dek Kultury i Klub Seniora 
w  Komornikach. Wzięło 

Z Uniwersytetu III Wieku

n
Słuchacze LUTW przy jedynym w Polsce pomniku gen. Józefa Dowbora Muśnickie-
go w Lusowie   fot. Jan Błaszczak

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

cd.  
obok
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w nim udział 37 osób, w tym 
grupa z Lubonia, a w niej słu-
chacze i uczestnicy LUTW.
Zebraliśmy się przed Domem 
Kultury „Klub” w Rosnówku, 
skąd wyruszyliśmy na trasę 

spaceru po Wielkopolskim Parku Naro-
dowym. Na rajdy od kilku miesięcy 
przychodzi coraz więcej młodszych osób 
w  towarzystwie babć lub dziadków. 
Główną ulicą Rosnówka doszliśmy do 
przejścia wzdłuż strumyka, a dalej most-
kiem przez Jezioro Rosnowskie, po czym 
duktami leśnymi ruszyliśmy w  stronę 
mogił na Wypalankach, gdzie zrobiliśmy 
krótką przerwę. Jest to miejsce pamięci 
narodowej, gdzie w  zbiorowej mogile 
spoczywa około 2 000 osób, pomordo-
wanych podczas II  wojny światowej 

przez hitlerowców. Leży tam ponad 1 260 
rozstrzelanych więźniów z obozu karno-
-śledczego z Żabikowa. Miejsce jest za-
dbane, a odmalowane krzyże robią wra-
żenie. Na płycie pamiątkowej zapaliliśmy 
znicz. Dobrze, że pamięta  się o  takich 
miejscach.
Droga powrotna przebiegała wzdłuż 
ogrodzenia DELI Parku. Tutaj uwagę 
zwracają instalacje na drzewach oraz 
figury zwierząt usytuowane między 
nimi. Gruba warstwa liści szeleszczą-
cych pod stopami była dodatkową 
atrakcją spaceru. Przeszliśmy około 9 
kilometrów, po czym wróciliśmy na 
metę. W Domu Kultury panie: Hanna 
Kolska, Ewa Przywecka, Beata Spren-
ger, Krystyna Kaczmarek, Elżbieta 
Heigelmann i  Hanna Zimny z  Koła 

cd.  
ze str. 
19

Burmistrzowy spacer
Już po raz 8. odbył się Rajd Nordic Wal-
king im. Włodzimierza Kaczmarka (bur-
mistrza Lubonia w  latach 1990-2006). 
W sobotę, 10 listopada, w Parku Siewcy 
pojawili się miłośnicy aktywnego wypo-
czynku. Po krótkiej rozgrzewce wyru-
szyli na spacer wzdłuż Warty w kierun-
ku Kątnika. Po prawie dwugodzinnym 
spacerze, na mecie rajdu, na wszystkich 
uczestników czekał ciepły posiłek w po-
staci „pyry po lubońsku”, a  na deser 
świętomarcińskie rogale. W  tym roku 
mimo początkowo niezbyt sprzyjającej 
pogody, w rajdzie wzięło udział prawie 
70 uczestników, w  tym kilku gości 
z Francji.

Koncert rocznicowy
Z okazji 100. Rocznicy odzyskania nie-
podległości 10 listopada w  Ośrodku 
Kultury odbył się koncert muzyki kla-
sycznej w wykonaniu zespołu „Consor-
tium Sedinum” – „Niepodległa 2018”.

Tydzień niepodległościowy
„W stulecie odzyskania niepodległości…
nasza zapomniana historia” – taki tytuł 
nosił wykład dr Izabelli Szczepaniak. Na 
wykład zaprosiliśmy dyrektorów i  na-
uczycieli oraz uczniów lubońskich szkół. 
Wykład doskonale wpisał się w tydzień 
obchodów jubileuszu odzyskania nie-
podległości, który trwał w  Ośrodku 
Kultury od 22 do 26 października. 23 
października w  holu Ośrodka otwarto 
wystawę „Orędownicy Niepodległości”. 
Wystawa ukazuje sylwetki osób, bez 

których odzyskanie niepodległości 
w 1918 roku byłoby znacznie trudniejsze, 
a  być może nawet niemożliwe. Na 
czwartkowych spotkaniach „Wokół sztu-
ki, wokół fotografii”, które prowadzi dr 
Dariusz Głowacki, kontynuowaliśmy 
temat „imaginarium.pl”. Rocznica odzy-
skania Niepodległości jest dobrym po-
wodem, aby przyjrzeć się sferze związa-
nej z wyobrażeniami na temat własnej 
historii i  tożsamości. W  cyklu kilku 
spotkań opowiadamy i pokazujemy naj-
ważniejsze wydarzenia naszej przeszło-
ści widziane oczami artystów na prze-
strzeni wieków.

Wystawa prac
W holu Ośrodka 20 listopada otwarto 
wystawę „Luboń w 100-lecie Odzyska-
nia Niepodległości”. Autorami prac są 

Z Ośrodka Kultury

uczestnicy zajęć plastycznych, a kura-
torem dr Dariusz Głowacki. Wydano 
także katalog prac, w  którym znala-
zły się dzieła: Beaty Andrzejczak, Mar-
ty Bendowskiej, Wiesława Frąckowia-

ka, Kornelii Głowackiej, Ewy Jus, Oli 
Kowańskiej, Bartosza Lembicza, Pa-
trycji Leśniewskiej, Natalii Michałow-
skiej, Małgorzaty Okulicz-Kozaryn, 
Agaty Papis, Jolanty Prajs, Kariny 
Prajs, Marka Rachuby, Wiktorii Rataj-
czak, Marleny Szczepskiej-Jakubow-
skiej, Urszuli Urbańskiej, Ryszarda 
Walli, Aleksandry Wegner i  Haliny 
Wilkowskiej.

Andrzejki w OK
W piątkowe przedpołudnie, 30 listopa-
da, gościliśmy dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 z Pogodnego Przedszkola. 
Okazją do spotkania była zabawa an-
drzejkowa. Imprezę taneczną urozma-
icały wróżby i konkursy. Fantastyczną 
zabawę zapewnili animatorzy z  firmy 
„Animator Polska Dj Polska”.

Magdalena Baranowska
Ośrodek Kultury

Gospodyń w Rosnówku przygotowa-
ły zupę porowo-serową z  mielonym 
mięsem i grzankami. Do kawy poczę-
stowano nas plackiem z  jabłkami 
i  kruszonem z  bezą. Kolejny rajd – 
„Do Kątnika przedświąteczny” – od-
będzie  się 16 grudnia. Zbiórka 
o  godz.  10 przed Domem Kultury 
„Nad Wirynką” w Łęczycy. Zaprasza-
my w imieniu organizatorów.

Maria i Jan Błaszczakowie

Literacko
Listopadowe wykłady sekcji literac-
ko-bibliotecznej zdominowały dobre 
tony. Rozpoczęliśmy wykładem Han-
ny Delimaty, która przeprowadziła 
słuchaczy przez muzykę z  okresu 
odzyskania przez Polskę niepodle-

głości. Paderewski i nastrój tamtego 
okresu wyraźnie był odczuwalny 
w muzyce. Kolejny wykład, 21 listo-
pada, należał do zespołu „Altum 
Duo”, który sprawił słuchaczom 
prawdziwą ucztę dla ducha. Wykła-
dem wieńczącym listopad było spo-
tkanie z Dawidem Tomalakiem z Pol-
skiego Centrum Kultury Azjatyckiej, 
który opowiedział o pismach świata. 
Przeprowadził  studentów przez 
wszystkie kontynenty i teksty pisane, 
opowiedział o historii i pochodzeniu 
wielu znaków, o  cechach charakte-
rystycznych, a  uwagę skupiał na 
mało znanych systemach piśmienni-
czych. Było to wyjątkowe i ciekawe 
spotkanie z egzotyką przelewaną na 
papier.    (BM)

n
Rajd Nordic Walking im. Włodzimierza Kaczmarka 10 listopada

n
Zespół „Consortium Sedinum” w koncercie „Niepodległa 2018”

n
Wystawa „Orędownicy Niepodległości” w holu Ośrodka otwarto

n
Zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury
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Spotkanie z aktorem
7 listopada naszym gościem był pan 
Mieczysław Hryniewicz, aktor teatralny 
i telewizyjny, który przedstawił autorski 
program „Poezja może uratować świat”. 
Opowiedział o poezji Miłosza, Czyżew-
skiego oraz o sentymencie do jednej ze 
scen „Wesela”. Podczas spotkania zapre-
zentował wybrane utwory, opowiedział 
o swoich początkach na scenie, podzie-
lił się swoimi przemyśleniami o współ-
czesnej sztuce i kulturze, nie zabrakło 
więc anegdot i  ciekawych historii zza 
teatralnych kulis. Pan Mieczysław jest 
osobą niezwykle sympatyczną i otwartą, 
czym zdecydowanie porwał lubońską 
publiczność.

Rodzinnie w Bibliotece
Biblioteka to nie tylko książki, ale rów-
nież wiele okazji do spotkań, w tym tych 
rodzinnych. W listopadzie zaprosiliśmy 
rodziców i ich pociechy na dwa wyjąt-
kowe spektakle oraz na szalone zabawy 
z Bajanką.
Listopad rozpoczęliśmy przedstawie-

niem o Śpiącej Królewnie, które zgro-
madziło wielu wielbicieli księżniczki. 
Bajka, choć posiadała chwile straszne 
i pełne niepewności, skradła serca naj-
młodszych widzów, a Królewna i Książę, 
jak to w bajce bywa… żyli długo i szczę-
śliwie. Tydzień później, 17 listopada, do 
wspólnej zabawy zapraszała Bajanka 
wraz z Kici Kocią i Nunusiem. Nie oby-
ło się więc bez wspólnego miauczenia, 
przeciągania i kocich figli.
Listopad zakończył się tradycyjnym śro-
dowym spotkaniem z teatrem, podczas 
którego najmłodsi poznali  się z  Anną 
i  Elzą. „Lodowa Kraina” skusiła wielu 
małych widzów, którzy wraz z bohate-
rami spektaklu przeżyli wiele wspania-
łych przygód. Już teraz zapraszamy na 
kolejne rodzinne spotkania w bibliotece!

Listopad w Klubie „Promyk”
Jesienną słotę osłodzili seniorom z Pro-
myka słuchacze Lubońskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, którzy 13 listopada 
przedstawili wybrane sceny z „Pana Ta-
deusza”. „Wakacje w Soplicowie” to wybór 

miłosnych perypetii z naszej narodowej 
epopei, przedstawionych według interpre-
tacji i scenariusza studentów LUTW. Był 
również czas na wspólną kawę i odrobinę 
słodkości. Kolejne spotkanie Klubu odbę-
dzie się przy wigilijnym stole.

XXIV Konkurs Recytatorski
W tym roku odbyła się 24. edycja Lu-
bońskiego Konkursu Recytatorskiego, 
nosiła tytuł „Wolność wyboru”. Po raz 
pierwszy w historii konkursu uczestni-
cy mieli pełną wolność w wyborze utwo-
ru, a  do poetyckiej rywalizacji zgłosi-
ło się prawie 50 uczestników z  luboń-
skich szkół podstawowych  oraz gimna-
zjalnych. Przyznać trzeba, że uczestnicy 
poprzeczkę postawili bardzo wysoko, 
a w pewnych grupach komisja miała nie 
lada problem w wyłonieniu zwycięzcy. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne 
upominki ufundowane przez Miasto 
Luboń, które było honorowym patronem 
konkursu, a zwycięzcy i osoby wyróż-
nione otrzymali nagrody książkowe.
 (BM)

Z Biblioteki Miejskiej

n
Laureaci Konkursu Recytatorskiego w Bibliotece Miejskiej, wśród nich uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri: Jakub Jurewicz (I miejsce), Małgorzata 
Stefaniak (II), Barbara i Piotr Kinas (wyróżnienia).  Uczestnicy sami dokonali wybo-
ru wiersza, który zaprezentowali

n
 „Poezja może uratować świat” – autor-
ski program Mieczysława Hryniewicza 
w lubońskiej Bibliotece

Opowiedz nam nasza Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną
na wiekach chwały i sławy…

Dwa dni przed Narodowym Świętem 
Niepodległości, w  piątek, 9  listopada, 
wypełniona publicznością hala Luboń-
skiego Osrodka Sportu i Rekreacji (LO-
SiR) przybrała biało-czerwone barwy. 
Nigdy wcześniej w historii naszego mia-
sta nie zorganizowano na tak dużą ska-
lę koncertu patriotycznego, przygotowa-
nego przez lubońskie 
szkoły. To przedsięwzięcie 
pod nazwą „Polska nie-
podległa od stu lat” wyre-
żyserowali i zaaranżowali 
uczniowie – dzieci i mło-
dzież pod okiem swoich 
nauczycieli. Całość koor-
dynowała dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 5 – Jolan-
ta Walczak.
W imprezie wzięli udział: 
władze miasta, radni po-
wiatowi oraz społeczności 
wszystkich lubońskich 
szkół. Koncert prowadzili 
konferansjerzy – ucznio-
wie.
Na wstępie zaprezentowa-
no publiczności teledysk 

będący zwiastunem nakręcanego obec-
nie filmu „Droga do niepodległej. Luboń 
historia nasza”, do którego scenariusz 
napisała Anita Plumińska-Mieloch, a re-

żyserem jest Łukasz Budzyński. W tele-
dysku zaprezentowali  się absolwenci 
Gimnazjum nr  1, których opiekunem 
jest Karolina Wilczyńska-Kąkol – zespół 
„No Name” – wykonując utwór „Histo-
rie zagubione”. Po ciekawej projekcji, 
przy dźwiękach Dzwonu Zygmunta 
i trzepocie biało-czerwonych flag, pro-
wadzący witając uczestników imprezy 
podkreślili, że zawsze powinniśmy pa-
miętać o naszych symbolach i barwach 
narodowych, po czym na scenie zapre-
zentowali  się uczniowie SP  4 i  SP  1 

w  tańcach z  flagami, a  po 
nich uczniowie SP 2 wyko-
nali utwór „Flaga Polska”. Na 
scenie dużo się działo – ko-

Patriotyczny koncert

n
Występ uczniów SP 4 w biało-czerwonych strojach   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Chór uczniów Cieszkowianki (SP 2), z prawej – na skrzypcach gra Radosław Jastak   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Popis grupy „Antigravity”   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obok
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lejno występowali uczniowie i  na-
uczyciele wszystkich lubońskich 
szkół, wykonując utwory: SP  5 – 
„Dzień dobry, biały ptaku” i „Wojen-
ko, wojenko”, SP 4 – „Serce w pleca-

ku”, „Rozkwitały pąki białych róż i „Rotę”, SP 2 
– „My, pierwsza Brygada”, SP  1 – „Piechota”, 
„Naprzód, Poznański Pułku Pieszy” i „Marsy-
liankę Wielkopolską”. Utwory wokalne były 
przeplatane występami tanecznymi. W jednym 
z  nich o  nazwie „Trojak” zaprezentowali  się 
uczniowie SP 2. Po nich uczniowie SP 5 zaśpie-
wali wzruszającą piosenkę „Deszcz, jesienny 
deszcz”, a następnie mogliśmy usłyszeć „Warszaw-
skie dzieci” w wykonaniu uczniów SP 2. Wystąpi-
li również: duet z Zespołu Szkół w Luboniu (ZS) 
– Nina Wolińska i Jan Galik – „Pałacyk Michla” 
oraz soliści: Nina Wolińska – „Niezłomni”, Julia 
Galin (ZS) – „Panie Generale”, Agata Siekierska 
(SP 1) – „Dziewczyna z granatem”, Wiktoria Gniaz-
dowska (SP 1) – „Biały krzyż”, Marta Adamska 
(SP 4) – „Taki kraj”. Po nich grupa „Antigravity”, 
której opiekunem i menadżerem jest Karolina 
Wilczyńska-Kąkol, popisała się w utworze „Pol-
ska”. Na koniec uczniowie SP 5 zatańczyli trzy 
polonezy: „Ogińskiego”, „Chopina” i  „Kilara”. 
Serce rosło w podziwie dla młodych artystów. 
Wielkie dla nich brawa, zachowali się jak trze-
ba…

PAW
Koncert odbył  się przy wsparciu lubońskiego 
Urzędu Miasta oraz LOSiR-u.
Jolanta Walczak dziękuje uczniom i nauczycie-
lom lubońskich szkół oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji koncertu.

cd.  
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Niepodległościowe strzelanie
W przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości, w sobotę, 10 listopa-
da, na strzelnicy przy ul. Poniatow-
skiego 20 odbył się Niepodległościo-
wy Turniej Strzelecki zorganizowany 
przez Lubońskie Bractwo Kurkowe 
(LBK) dla mieszkańców Lubonia. 
Wzięło w  nim udział ponad stu lu-
bonian. Każdy z  nich oddał po 
5  strzałów do tarczy z  karabinka 
pneumatycznego.
W kategorii pań zwyciężyła Natalia 
Komorowska, wśród dziewcząt – Va-
nessa Wojciechowska, panów – Hubert 
Zawada, natomiast z chłopców najlep-
szy był Bartosz Laskowski. Zwycięzcy 
otrzymali puchary, dyplomy i upomin-
ki. Wszyscy biorący udział w turnieju 
mogli  się uraczyć niepodległościową 
grochówką.

Bracki opłatek
W piątkowy wieczór, 7 grudnia, w sie-
dzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 
(OSP) przy ul. Żabikowskiej odbyło się 
czwarte w historii spotkanie opłatkowe 
Lubońskiego Bractwa Kurkowego (LBK), 
w  którym wzięli udział goście, m.in.: 
burmistrz Małgorzata Machalska, wice-
przewodniczący Rady Miasta Piotr Izy-
dorski, płk. Tadeusz Janowski – najstar-
szy brat kurkowy w Polsce, Prezes Zjed-
noczenia Bractw Kurkowych RP – Adam 
Gołembowski, przedstawiciele Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego (KBS) Po-
znań, KBS Rogoźno i KBS Mosina, dru-
howie z OSP Luboń oraz lubońscy bracia 
z rodzinami i ich sympatycy. Na wstępie 
Starszy Bractwa – Robert Świerczyński 
– przywitał zebranych, po czym, po 
wspólnej modlitwie prowadzonej przez 
kapelana LBK – ks. kan. Karola Biniasia, 

Z Bractwa Kurkowego

n
Za stołem strzelniczym przedstawiciele 
wszystkich kategorii turniejowych pod 
bacznym okiem starszego LBK – Ro-
berta Świerczyńskiego (drugi z prawej)    
fot. Paweł Wolniewicz

podzielono się opłatkami i złożono wza-
jemnie świąteczno-noworoczne życzenia. 
Podczas tego uroczystego spotkania 
prezes A. Gołembowski odznaczył trzech 
lubońskich braci: Romana Golińskiego 
oraz Zbigniewa i  Tomasza Kutznerów 
– Krzyżami Rycerskimi za Zasługi dla 
Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP. 
Starszy Bractwa poinformował również, 
że uczestniczący w spotkaniu prezes KBS 
Mosina – Tomasz Miężał – został człon-
kiem wspierającym LBK oraz istnieją-
cego przy nim Klubu Strzeleckiego. 
Następnie do późnego wieczora, przy 
odświętnie udekorowanym stole śpie-
wano piękne, polskie kolędy.

PAW

n
W pierwszy piątek grudnia, podczas spotkania opłatkowego LBK było bardzo uroczyście   fot. Paweł Wolniewicz

LBK dziękuje Druhom z OSP Luboń 
za pomoc w zorganizowaniu kolejnego 
opłatka brackiego.

Odpowiedzi mieszkańców

47,9%

15,2%

Odmówiło 6,0%

Tak

Nie

nie mam zdania 30,9%

Pytanie wyniknęło z dyskusji, jaka 
w redakcji „Wieści Lubońskich” wy-
wiązała się po 11 listopada. Niedo-
syt jednych broniony był m.in. ar-
gumentem nadmiernego zajmowa-
nia się przeszłością i lansowaniem 
patriotyzmu narodowego. A oto, co 
statystycznie lubonianie myślą o ob-
chodach tego wyjątkowego dla nas 
Polaków święta uczczonego w Lu-
boniu.
Qn Prawie połowa pytanych – 47,9% 

– uznała, że wystarczająco godnie 
uczciliśmy tę okazję w Luboniu. Oto 
zanotowane komentarze: „Nigdy nie 
widziałam tyle biało-czerwonych flag 
w Luboniu”, „Świetny pomysł z po-
ciągiem”, „Inscenizację na dworcu 
dzieci nasze do teraz wspominają”, 
„Biegliśmy ulicami miasta – było super 
i medal uczestnictwa wisi w domu”.
Qn 15,2% uznało, że Luboń niedo-

statecznie godnie obchodził dzień 
11 listopada w 100 rocznicę. Doda-
wane argumenty: „Co takiego oprócz 
biegu się działo?”, „Zdecydowanie 
niedostatecznie tak wielkie święto 
uczciliśmy”, „Myślałem, że może jakiś 
pomnik pozostanie po tych obcho-

dach”, „Wszystkie imprezy ulotne, 
nic dla potomnych, może oprócz za-
kopanej kapsuły w Cieszkowiance?”, 
„Otwarcie odrestaurowanego Domu 
Włodarza byłoby godnym hołdem 
dla tych wszystkich organiczników 
co przez 123 lata nie tylko marzyli 
i walczyli o wolną Polskę”, „Słabo na-
głośnione poszczególne imprezy”, „A 
cokolwiek zorganizowano?”, „Nic nie 
słyszałam”, „Podobno był wielki bal, 
ale kto o tym wiedział?” „Uważam, że 
za mało w Polsce było tej szczególnej 
atmosfery”, „Brak szyku i finezji”, „Jako 
mieszkaniec Lubonie nie wiedziałem 
nic o żadnych wydarzeniach”, „Poza 
flagami nic nie wiem o  tym, żeby 
Luboń to jakoś uczcił”, „Prezydent 
zadeklarował odbudowę pałacu sa-
skiego w Warszawie – to jest gest, bo 
jeśli go odbudują będzie piękną pa-
miątką na 100-lecie niepodległości”, 
„Niektóre gminy fundowały sobie: 
tablice okolicznościowe montowane 
w różnych miejscach, obeliski, po-
mniki, różne rzeźby, wykorzystały 
okazję do odtworzenia jakiegoś re-
liktu z przeszłości, na co normalnie 
zawsze brak kasy, Internet jest pe-

Sondaż
Czy Pani/Pana zdaniem, Luboń wystarczająco 
godnie obchodził 100-lecie niepodległości Polski?

łen takich 
doniesień”.
Qn Dużo, bo prawie 1/3 (30,9%) nie miało 

zdania. Oto zarejestrowane przez ankie-
terów dopowiedzenia: „Nie było mnie 
w Luboniu”, „Świętowałam w Poznaniu”, 
„Szczerze, nie słyszałam”, „Nie brałem 
udziału w niczym”, „Kierowcy nie byli 
zachwyceni z biegu ulicznego”.
Qn Internauci typowali podobnie jak „uli-

ca”: 43% zaznaczyło „Tak”, 17% – „Nie” 
i 39% – „Nie mam zdania”.
Qn Nowe władze Lubonia podbiły statystykę: 

94,1% typowało „Tak”, 5,9% – „Nie”, nie 
było takiego co „Nie miał zdania”, 7 osób 
nie brało udziału w tym badaniu opinii.

Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród władz), Krystyna Ruszkowska, 
Magda Wieczorek, Maria Wieczorek, 
Rafał Wojtyniak (Internet).

oprac. PPR
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Szkoła Podstawowa nr 1 we współpracy 
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wy-
chowawczym w Mosinie i Grupą Rekon-
strukcyjną „Semper Fidelis” (zbiory 
Marcina Nowakowskiego), przygotowa-
ła z okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości oraz wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego, wystawę pod nazwą „Nie-
podległa”. Uroczyste otwarcie odbyło się 
w  piątkowe popołudnie, 9  listopada. 

Prowadziła je Justyna Gazda, która po-
witała gości, wśród nich władze miasta, 
radnych powiatowych oraz społeczność 
Jedynki, a następnie zaprosiła do wysłu-
chania krótkiego recitalu uczennicy 
7. klasy – Zofii Tomczak, która zagrała 
na pianinie „Etiudę opus 66” Ludwika 
Schytte i „Małą fugę” Jana Sebastiana 
Bacha. Po wprowadzeniu pocztów 
sztandarowych odśpiewano „Rotę”, po 

czym okolicznościową 
mowę wygłosiła bur-
mistrz Małgorzata 
Machalska. Życzyła 
m.in. byśmy poczuli 
wolność, w  której od 
stu lat żyjemy i potra-
fili budować między 
sobą pozytywne rela-
cje. Po niej głos zabrał 
dyrektor SP 1 – Grze-
gorz Anioła. – Za chwi-
lę może zobaczymy na 
zdjęciach naszych 
przodków, również mo-
ich dziadków – powie-
dział. Podkreślił rów-
nież, że wolność zadali 
nam przodkowie i na-
szym obowiązkiem jest 
przekazywanie wartości 

Żywa lekcja historii

n
Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie   fot. Paweł Wolniewicz

patriotycznych następnym pokoleniom. 
W dalszej kolejności zgromadzeni od-
śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, 
a następnie pasjonatka historii, dr Iza-
bella Szczepaniak, w formie multime-
dialnego wykładu przedstawiła genezę 
ruchów i  wydarzeń wolnościowych 
sprzed wieku. Na koniec prowadząca 
uroczystość zaprosiła wszystkich do 

zwiedzenia wystawy. Można było obej-
rzeć „Ścianę pamięci”, wziąć udział w ży-
wej lekcji historii zorganizowanej przez 
rekonstruktorów i nauczycieli w „Poko-
ju rodziny powstańczej” oraz przyj-
rzeć się epokowym eksponatom. Wysta-
wę można było zwiedzać od 9 do 11 li-
stopada.

PAW

n
W jednej z sal lekcyjnych urządzono w formie insceniza-
cji „Pokój rodziny powstańczej”   fot. Paweł Wolniewicz

W setną rocznicę Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919 ukazuje się wiele pozycji 
związanych z  tym wydarzeniem. Jedną 
z nich, w której są elementy lubońskie, jest 
książka Marka Rezlera pt. „Nasze Powsta-
nie” wydana przez AWR Chronica z Sza-
motuł. Książka powstawała wespół z sa-
morządami gmin wielkopolskich, które 
m.in. współfinansowały przedsięwzięcie. 
W zasadniczej części ukazano cztery fron-
ty walk w  Wielkopolsce przypisując do 
nich poszczególne gminy. W tym nowa-
torskim układzie opowiadającym o  Po-
wstaniu Wielkopolskim, kilkudziesięciu 
gminom poświęcono „rozkładówki”, są-
siadujące ze sobą strony, na opisy związa-
ne z  danymi miejscowościami i  jej po-
wstańcami.
Dwustronny opis dotyczący Lubonia 
znajdziemy przy „Froncie zachodnim” 
na stronach 144-145. Inny swojski ele-
ment spotkamy na str.  11 – to zdjęcie 
Ludwika Stefana – powstańca 1918-1919, 
żołnierza Raf-u (II wojna), który w latach 
1931-1948 mieszkał wraz z  rodziną 
w Luboniu na ul. 3 Maja.
Ten subiektywny dobór dokonywany 
przez osoby redagujące oraz współpra-
cujących z wydawnictwem regionalistów 
jest zapewne kolejnym przyczynkiem 
dla wszystkich interesujących  się tym 
zwycięskim zrywem sprzed 100 lat.
Uważam, że pozycji wydawniczych oraz 
różnych innych form popularyzujących 
Powstanie Wielkopolskie nigdy nie jest 
za wiele.
Przypomnijmy, że w Luboniu przygoto-
wywany jest film paradokumentalny 
realizowany przez Łukasza Budzyńskie-

go i  Anitę Plumińską-Mieloch przy 
współudziale m.in. prof. dra hab. Janusza 
Karwata – lubonianina, wybitnego znaw-
cę tematu. Jego realizacja angażuje nie 
tylko lokalną młodzież czy grupy rekon-
strukcyjne, wierzę, że będzie ciekawie 
opowiedzianym ważnym wycinkiem 
naszej historii. Niebawem, przy finanso-
wym wsparciu miasta Luboń, zostanie 
wydana także książka – na bazie wcze-
śniejszej publikacji „Lubonianie w Po-
wstaniu Wielkopolskim” (2009) – swoiste 
kompendium różnych informacji z bio-
gramami powstańców oraz osób wspie-
rających ten zwycięski zryw w 1918-1919 
roku, a związanych z dzisiejszym Lubo-
niem.   PPR

Nasze Powstanie

n
Okładka książki „Nasze Powstanie”, 
format 25,5x26,5 cm, 252 strony, boga-
to ilustrowana archiwalnymi zdjęciami, 
wydawca – Agencja Wydawniczo Rekla-
mowa „Chronica” Szamotuły
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Święto wspólnoty
4 grudnia parafia żabikowska obcho-
dziła wspomnienie patronki – św. Bar-
bary. Koncelebrowaną mszę św. odpu-
stową o godz. 19 odprawiało 9. księży 
pod przewodnictwem o. Pawła Gomu-
laka ze Zgromadzenia Oblatów z Kę-
dzierzyna-Koźle – głosiciela tegorocz-
nych nauk rekolekcyjnych w dniach 2 
– 5 grudnia. Prócz wiernych, w uro-
czystej liturgii wzięli udział księża 
dekanatu, siostry służebniczki Maryi, 
parafialne poczty sztandarowe, służba 
liturgiczna i schola. Po mszy św. wokół 
kościoła tradycyjnie przeszła procesja 
eucharystyczna.

Remonty
Trwają inwestycje parafialne. Po otyn-
kowaniu kolejnej ściany probostwa (od 
ul. Poniatowskiego), przystąpiono do 
malowana plebanii od wewnątrz.

Wigilijne dzieła
W grudniu, po niedzielnych mszach św., 
parafianie nabywają świece wigilijne, 
z których dochód wzbogaci budżet Ze-
społu „Caritas”. Chętni mogli tradycyjnie 
wziąć z  kościoła papierowe serduszko 
z prośbą o świąteczną paczkę pomocową 
dla biednych członków wspólnoty. 2 
grudnia przed kościołem mieli okazję 
zakupić pamiątki wykonane przez pod-

Z parafii św. Barbary

n
Koncelebrowana msza św. 4 grudnia. W ołtarzu głównym – obraz św. Barbary, pa-
tronki parafii i tego dnia   fot. Rafał Wojtyniak

n
Procesja eucharystyczna wokół kościoła w dniu odpustu parafialnego    
fot. Rafał Wojtyniak

opiecznych Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Wspól-
na Droga”, by wesprzeć finansowo tę 
lubońską organizację.

HS

O. Paweł Gomulak, oblat – misjonarz 
ludowy, Papieski Misjonarz Miłosier-
dzia, podczas tegorocznych rekolekcji 
parafialnych w Żabikowie głosił nauki, 
które poruszały nawet starszych księży. 
Na czerwonym ornacie głównego 
celebransa – wizerunek patronki parafii   
fot. Rafał Wojtyniak

n

Chorągiew Rycerzy JP2
11 listopada podczas Mszy św. o godz. 12 
odprawianej w intencji Ojczyzny w pa-
rafii pw. św. Jana Pawła II miało miej-
sce wyjątkowe wydarzenie – bardzo 
uroczyście erygowano pierwszą w Lu-
boniu Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana 
Pawła II.
Zakon ten to męskie stowarzyszenie 
katolickie dla świeckich, którzy chcą 
zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło 
świętego Papieża Polaka – bronić dobre-
go imienia Kościoła i jego duszpasterzy, 

kultywować tradycje patriotyczne, orga-
nizować pomoc dla współbraci, słowem 
– formować katolickich mężczyzn na 
wzór życia Jana Pawła II. W Polsce zakon 
powstał w styczniu 201 1r. jako swoiste 
votum za wyniesienie papieża z Polski 
do chwały błogosławionych.
Aby w parafii powstała Chorągiew, chęć 
przystąpienia do Zakonu musi wyrazić 
przynajmniej sześciu mężczyzn. Założe-
nie Chorągwi wymaga akceptacji pro-
boszcza, który z  urzędu będzie pełnił 
funkcję jej kapelana. Rycerze posiadają 

Z parafii św. Jana Pawła II stopnie, są to: Wiara, Miłosierdzie, So-
lidarność i Patriotyzm. Lubońską Cho-
rągiew tworzy ośmiu braci. Uroczystą 
ceremonię jej erygowania i  przyjęcia 
nowych członków do Zakonu prowadził 
Prowincjał Polski i Główny Ceremoniarz 
Rycerzy Jana Pawła II – brat Krzysztof 

Paweł Gralik OMIPII (łac. Ordo Militiae 
Joannis Pauli  II), Rycerz MB Kościoła 
Totus Tuus. Uroczystość przebiegała 
w kilku etapach. Najpierw przyjęto do 
Zakonu nowych braci, którzy otrzyma-
li I stopień rycerski – Wiara. Głównym 
przesłaniem tego charyzmatu jest pogłę-
bienie życia religijnego, szczególnie umi-
łowanie modlitwy różańcowej. Drugi 
etap stanowiły obłóczyny. Nowi bracia 
otrzymali mantullę – płaszcz rycerski 
Zakonu Rycerzy Jana Pawła  II, którą 

nakładał im Gene-
rał Zakonu – brat 
Krzysztof Andrzej 
Wąsowski OMI-
PII, Rycerz MB 
Zwycięskiej z Ka-
mionka, a zapinał 

Generalny Ku-
stosz Zakonu – 
Adam Ślizawski 
OMIPII, Rycerz 
MB Jasnogórskiej 
Królowej Polski. 
Trzeci etapem 
było ślubowanie 

i błogosławieństwo. Nowi bracia klęcze-
li (pozostali stali), unosząc prawą rękę 
z wyprostowanymi trzema palcami i po-
wtarzali za ceremoniarzem rotę przysię-
gi. Następnie zostali pobłogosławieni 
przez proboszcza (kapelana). Na koniec 
otrzymali paktorał i  róża-
niec. Paktorał jest widzial-
nym znakiem przynależno-
ści do stanu rycerskiego, 
przyszłych funkcji i stopni 
rycerskich. Różaniec, wg 

n
Zaprzysiężenie 9. rycerzy Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, ośmiu z parafii i jeden 
gościnnie z sąsiedniej parafii oblatów, z ul. Ostatniej   fot. Włodzimierz Wasilewski

cd.  
na str. 
46

n
Proboszcz, ks. Paweł Dąbrowski nakłada rycerzom paktorały 
(na tarczy herbowej – złoty krzyż z niebieską literą „M” przewie-
szoną na poprzecznej belce)   fot. Włodzimierz Wasilewski
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Z parafii św. Jana Pawła II
średniowiecznej tradycji, jest 
mieczem do walki ze złem.
Po ceremonii nowi bracia zo-
stali przedstawieni zgroma-
dzonym w świątyni. Pod ko-

niec uroczystości odczytano „Dekret 
o utworzeniu Chorągwi w parafii Jana 
Pawła II w Luboniu” i wręczono go pro-
boszczowi, ks. Pawłowi Dąbrowskiemu. 
Ostatnim aktem było przekazanie sztan-
daru narodowego chorążemu nowej 
Chorągwi.
W doniosłej uroczystości wzięli również 
udział bracia rycerze z sąsiedniej parafii 
pw. Chrystusa Króla, ich synowie (kade-
ci Zakonu Rycerzy Jana Pawła II) i ko-
mandor Archidiecezji Poznańskiej.
Po zakończonej liturgii odbyło się pierw-
sze zebranie nowej Chorągwi, podczas 
którego wybrano jej władze: Wielkiego 
Rycerza (Przemysław Czapracki), Kanc-

lerza (Eugeniusz Twardowski) i Skarb-
nika (Adam Buczka).

Listopadowo
Pierwsze osiem dni listopada to szcze-
gólny okres dla nas, katolików. To czas, 
w którym modlimy się i wspominamy 
naszych bliskich zmarłych, uczestniczy-
my we Mszach św. sprawowanych na 
cmentarzach i uzyskujemy dla nich od-
pusty zupełne. W naszej parafii, w tym 
okresie przed wieczorną Mszą św. o godz. 
17.30 w ciągu tygodnia odczytywane były 
„wymienianki” połączone z  modlitwą 
różańcową, w  sobotę o  godz. 18.30, 
a  w  niedzielę po Mszy św. o  godz.  8. 
W godzinach otwarcia biura parafialne-
go można było zamawiać „wymienianki” 
roczne, które są odczytywane w każdą 
niedzielę roku przed poranną Mszą św. 
– połączone z dziesiątką Różańca św.

Halina Gościewska
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Adwent
W niedzielę, 2 grudnia, zapalono pierw-
szą z  czterech świec symbolizujących 
kolejne niedziele Adwentu na wieńcu 
wykonanym przez parafiankę, Małgo-
rzatę Błaszkiewicz. W tym roku Adwent 
– czas refleksji, skupienia i rekolekcji – 
będzie trwał 22 dni (do 24 grudnia).

Prezbiterium
Przed Adwentem skończono przemalo-
wywanie prezbiterium na kolor kwitną-
cej magnolii (odcień ciemniejszej bieli). 
Obecnie lepiej komponuje kolorystycz-
nie z  kolorem ścian naw – głównej 
i bocznych. Zamontowano również od-

restaurowany południowy witraż pre-
zbiterium.

Nowy, stary ołtarz
Autorem pomysłu, by przy okazji reno-
wacji ołtarza w południowej nawie bocz-
nej, po obu stronach obrazu Jezusa Mi-
łosiernego pojawiły  się wizerunki: św. 
Jana Pawła II i Apostołki Bożego Miło-
sierdzia – św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Mi-
łosierdzia – jest proboszcz, ks. prałat 
Roman Kubicki. Aranżację i formę do-
datkowych skrzydeł w nastawce zapro-
ponowała architekt wnętrz – Małgorza-
ta Kornat. Na podstawie jej projektu 

stolarkę wykonał zaprzyjaź-
niony z  naszą parafią Woj-
ciech Hoehne. Renowację 
obrazu głównego, namalowa-
nego przez Bożenę Ewiczową 
w  1987  r., wykonała artysta 
plastyk – Małgorzata Błasz-
kiewicz, która, na podstawie 
czarnobiałych fotografii na-
malowała na desce farbami 
olejnymi portrety świętych 
Jana Pawła  II i  Siostry Fau-
styny. Zostały umieszczone 
po obu stronach obrazu głów-
nego (św. Jan Paweł II z pra-
wej, św. Siostra Faustyna 
z  lewej strony). Obecnie oł-
tarz wygląda jak nowy i do-
skonale  się wkomponował 
w wystrój wnętrza świątyni.

PAW

Z parafii św. Jana Bosko

n
Ołtarz z obrazem Miłosierdzia Bożego w lewej na-
wie został odrestaurowany i wzbogacony o wize-
runki świętych: Siostry Faustyny i Jana Pawła II au-
torstwa M. Błaszkiewicz  fot. Paweł Wolniewicz

W prawej nawie 
montowane są 
kolejne witraże. To 
element przygoto-
wania świątyni do 
uroczystej konse-
kracji   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Tradycyjnie pod koniec roku, w Cen-
trum Duchowości bł. Edmunda Boja-
nowskiego, 24 listopada odbyło  się 
kolejne Forum Dzieł Społecznych tego 
wielkopolskiego organicznika, społecz-
nika i pedagoga XIX wieku. Inicjato-
rem spotkań organizowanych na tere-
nie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 

Maryi jako stały element Dni Kultury 
Solidarności (w tym roku ich 9. edycja 
pod hasłem: „Polski fenomen wolno-
ści”) jest Waldemar Rataj – współtwór-
ca programu i instytucji Nagrody Pro 
Publico Bono oraz prezes Kolegium 
Wigierskiego, będącego przestrzenią 
dla kontynuacji dziedzictwa kulturo-
wego opartego na nauczaniu społecz-
nym Jana Pawła II.
Gościem czwartego już Forum Dzieł 
Społecznych bł. Edmunda Bojanowskie-
go była siostra Maria Loyola Opiela 
(służebniczka dębicka), dr hab., profesor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
która omówiła swoją niedawno ukoń-
czoną pracę pt. „Osoba i rodzina wobec 
wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia in-
tegralnego rozwoju edukacji w koncep-
cji ochrony Edmunda Bojanowskiego”. 
Wykład ukazał Edmunda Bojanowskie-
go jako prekursora katolickiej nauki 
społecznej i  wychowania. Katolickie 
wychowanie winno się odbywać w duchu 
szacunku dla każdej osoby i społeczno-

ści (nie należy go mylić z tolerancją) tak, 
by człowiek wykorzystał swój potencjał, 
nie uległ współczesnym zagrożeniom 
i  stawał  się obrazem Boga na ziemi. 
W tym usprawnieniu człowieka w cno-
tach niezastąpiona jest rodzina, którą 
należy wspierać jako pierwsze i najważ-
niejsze źródło wychowania.

W seminarium uczestniczyli przedsta-
wiciele środowisk realizujących myśl 
i dzieła bł. Edmunda, których do Lu-
bonia z  roku na rok przybywa coraz 
więcej. Prócz Waldemara Rataja tra-
dycyjnie obecny był Jerzy Mańkowski 
– były prezes Towarzystwa Ziemiań-
skiego im. E. Bojanowskiego, potomek 
Chłapowskich i Działyńskich, właści-
ciel majątku w  Brodnicy Śremskiej, 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Gospodarczego. Przybył też Marek 
Różański ze Stowarzyszenia „Gloria in 
Musica” z Poznania oraz państwo Re-
nata i  Józef Czupałowie prowadzący 
agroturystykę w  Jaszkowie – miejscu, 
gdzie w  1856  r. Edmund Bojanowski 
otworzył nowicjat założonego przez sie-
bie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. 
Gościem honorowym tego-
rocznego spotkania była 
90-letnia dziś Izabela Dziedu-
szycka, z d. Bojanowska – za-
łożycielka i prezes Stowarzy-

Forum Edmundowe

n

Proboszcz parafii św. Jana 
Bosko, ks. prałat Roman 
Kubicki, składa wszystkim 
Lubonianom życzenia ra-
dosnych, rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz 
obfitującego w wiele łask 
Bożych, szczęśliwego No-
wego Roku.

cd.  
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n
 Z roku na rok na Forum Dzieł Społecznych bł. Edmunda Bojanowskiego do Lubo-
nia przejeżdża coraz więcej uczestników   fot. Hanna Siatka
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szenia „Przymierze Rodzin”, 
która przyjechała z Warsza-
wy wraz z córkami: Elżbietą 
i Krystyną. Ze stolicy przy-
jechali też państwo Wak-

smundzcy z Centrum Dzieł Społecznych 

Edmunda Bojanowskiego. Przybyli rów-
nież członkowie Akcji Katolickiej z Po-
znania oraz przedstawiciele placówek 
oświatowych noszących imię E. Boja-
nowskiego i  realizujących jego peda-
gogikę, m.in. z  Witkowa, Gniezna, 
Śremu i Lubonia. Nasze miasto repre-
zentowali głównie członkowie parafii 
św. Barbary, m.in. Małgorzata Machalska 
(Burmistrz Lubonia), Grażyna Koniecz-
na i  jej syn Aleksander (Przymierze 
Rodzin i pismo parafialne „Przymierze”), 
Justyna Szychowiak (Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Poznaniu).
Forum Edmundowe poprzedziła Msza 
św. w Sanktuarium bł. Edmunda Boja-
nowskiego celebrowana przez kapelana 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – o. 
Waldemara Meykę, który potem rów-
nież uczestniczył w  seminarium. 
W przerwie wykładów uczestnicy Fo-
rum spotkali się w kaplicy Zgromadze-
nia, by odmówić „Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia”.

HS

n
Siostra Maria Loyola Opiela, dr hab., 
profesor Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego – gość IV Forum Edmun-
dowego   fot. Hanna Siatka
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Pięknie zastawiony stół, przy nim ponad 
dwudziestu mężczyzn. Zastanawiające, 
dlaczego nie ma tutaj kobiet. Zebrani są 
lubońskimi hodowcami gołębi poczto-
wych. Przybyli podsumować sezon 2018. 
Skarbnik zbiera pieniądze na wykwintny 
poczęstunek, który będzie podany zaraz 
po wręczeniu pucharów i  dyplomów. 
Okazji do świętowania jest więcej, bo 
mija 70 lat działalności Sekcji III Luboń. 
Jeden z  pasjonatów, Bronisław Hirsch, 
związany jest z lubońską sekcją Polskie-
go Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych od 65. lat. To robi wrażenie, nie 
tylko wśród kilku pokoleń czynnych dziś 
hodowców. Pan Bronisław jest szanowa-
nym gołębiarzem, ma na swoim koncie 
wiele sukcesów. Ostatni rok był jednak 
bardzo szczęśliwy dla Jarosława Piasec-
kiego, prezesa Sekcji. Zebrał puchary 
niemal we wszystkich kategoriach. Swo-
jemu hobby poświęca dużo czasu i nie 

ukrywa, że jest to pasja dość kosztowna, 
a hodowcy finansują ją wyłącznie z wła-
snych środków, płacą też składki na 
poznański zarząd organizacji. W  tym 
roku odnotowali dobre lokaty na skalę 
całego regionu i tutaj wyróżnił się także 
Jarosław Piasecki. Jak co roku wiele suk-
cesów odniósł Tadeusz Nowak.

Oto wyniki poszczególnych konkurencji:

Mistrzostwo Gołębi 2018 Rok: Mistrz 
– Tadeusz Nowak, 575,47 pkt; I Wice-
mistrz – Henryk Grycza, 535,01  pkt; 
II  Wicemistrz – Jarosław Piasecki, 
531,51 pkt

Mistrzostwo 10 – z  całości: Mistrz – 
Jarosław Piasecki, I Wicemistrz – Tade-
usz Nowak, II Wicemistrz Przemysław 
Samol

Zwycięzcy lotów w 2018 r.
- 18.08.2018, Kostrzyn nad Odrą 
(157 km): 1. Janusz Kołodziej, 2. Tomasz 
Mruk, 3. Jan Arteniuk

Qn 26.08.2018, Seelow I (175 km): 1.To-
masz Mruk, 2. Sylwester Stankiewicz, 3. 
Jan Arteniuk

Qn Mistrzostwo wg. Coeficjen-
tu: Mistrz – Jarosław Piasecki; 
113,66 pkt, I Wicemistrz – 
Tadeudz Nowak, 261,81 pkt; 
II Wicemistrz – Przemysław 
Samol, 268,84 pkt

Najlepsze lotniki sekcji po 
4 lotach: 1. Jarosław Piasec-
ki, 2. Józef Łukasik, 3. Jaro-
sław Piasecki, 4. Jarosław 
Piasecki, 5. Ryszard Ko-
nieczny, 6. Jarosław Piasec-
ki, 7. Jarosław Piasecki, 8. 
Henryk Grycza, 9. Ryszard 

Konieczny, 10. Ryszard Ko-
nieczny

Qn 01.09.2018, Seelow II (175 km): 1. Ja-
rosław Piasecki, 2. Jarosław Piasecki, 3. 
Henryk Grycza

Qn 01.09.2018, Furstenwalde (194 km): 1. 
Damian Kowalski, 2. Zbigniew Matelski, 
3. Zbigniew Matelski

JN

Dobry lot
Sukcesy gołębiarzy w 2018 r.

n
Sekcja III Luboń działa od 70. lat   fot. Jerzy Nowacki

n
Najwięcej pucharów zebrał w tym roku Jarosław 
Piasecki   fot. Jerzy Nowacki

Z okazji Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa, Klub HDK PCK „Lubonianka” im. 
błogosławionego Edmunda Bojanow-
skiego zorganizował kolejną akademię, 
która odbyła się w niedzielę, 25 listopa-
da, w  sali Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Luboniu.
Przybyłych powitał wiceprezes Zbyszko 
Wojciechowski, natomiast prezes Jerzy 

Zieliński zrobił to w stosunku do zapro-
szonych gości, którymi byli: Burmistrz 
Miasta Luboń – Małgorzata Machalska, 
radny Powiatu Poznańskiego – Zbi-
gniew Jankowski, prezes Oddziału Re-
jonowego PCK – Leszek Fibich, dyrek-
tor Wielkopolskiego Oddziału Okrę-
gowego PCK – Beata Kozak-Cieszkie-
wicz, pracownik biura PCK w Poznaniu 
– Justyna Kowalska-Zych, zastępca 
dyrektora Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa – 
Roman Klupieć, dyrektor Przedszkola 
nr  5 w  Luboniu – Elżbieta Kałuska, 
właścicielka firmy „Niedźwiedź Lock” 
– Regina Niedźwiedź oraz prezes Za-
rządu Przedsiębiorstwa Farmaceutycz-
nego „Ziołolek” – Kazimierz Bartkowiak. 

Odegrano „Hymn Polskiego Czerwone-
go Krzyża”.
Uroczystość była okazją, by uhonorować 
i nagrodzić krwiodawców oraz podzię-
kować im za poświęcenie, nadając m.in. 
Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – 
Zasłużony do Zdrowia Narodu” – polskie 
resortowe odznaczenie ustanowione 22 
sierpnia 1997 r. i nadawane od 2005 r. 

w  uznaniu wybitnych zasług na rzecz 
ratowania ludzkiego życia i  zdrowia 
przez ministra zdrowia. Dotychczas 
z „Lubonianki” odznakę tę otrzymało 14 
dawców. Podczas akademii, na wniosek 
Zarządu Głównego PCK, odznaczono 
kolejnych. Odznakę wręczał Leszek Fi-
bich. Otrzymali ją: Mikołaj Andrzejak, 
Daniel Butowski, Sławomir Dachtera, 
Tomasz Halasz, Elżbieta Janicka, Miro-
sław Klecz, Tadeusz Kowalczyk, Artur 
Kubiak, Maciej Kubiś, Janusz Kukulski, 
Marian Lisek, Wojciech Malec, Patryk 
Malinowski, Róża Menka, 
Magdalena Nawrocka, Wi-
told Nosarzewski, Marcin 
Nowak, Piotr Nowak, Piotr 
Oleś, Aleksandra Przyjem-
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Uczestnicy akademii, wśród nich burmistrz M. Machalska (z lewej)    
fot. Robert Wrzesiński
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organizatorów tra-
dycyjnie już wszy-
s c y  z awo d n i c y 
otrzymali mikołaje 
z czekolady.

W turnieju młodzi-
ków zagrało 6 ze-
społów: UKS Dwój-
ka Luboń, KS Lu-
boński, KS Pecna, 
Luboniacy, Victoria 
Wysogotowo oraz 
UKS Jedynka Lu-
boń. Mecze były 
bardzo wyrównane 
i  o  zwycięstwie 
w zawodach zadecy-
dowała różnica bra-
mek, ponieważ 3 
zespoły wywalczyły 
po 10 punktów. 
Ostatecznie wygrał 
zespół UKS Dwójka 
Luboń, przed Victo-
rią Wysogotowo i KS Lubońskim. Ko-
lejne miejsca przypadły UKS Jedynce, 
KS Pecna i  drużynie „Luboniacy”. Na 
zakończenie turnieju wszyscy zawodni-
cy otrzymali medale, a  trzy najlepsze 
zespoły puchary: UKS Dwójka Luboń 
(I  miejsce) – puchar Dyrektora SP  1; 
Victoria Wysogotowo (II miejsce) – pu-
char sponsora, Piotra Wilczyńskiego; KS 
Luboński (III miejsce) – puchar organi-
zatora, Lecha Bartkowiaka. Najlepsi: 
bramkarz – Dawid Szrama (UKS Jedyn-
ka), strzelec – Jakub Jankowski (UKS 
Dwójka), zawodnik – Nicole Rotnicka 
z Pecnej. Wszystkie zespoły młodzików 
otrzymały upominki ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz 
czekoladowe mikołaje od organizatorów.
W trakcie turnieju organizator prze-
prowadził licytacje dwóch piłek – 
z  podpisami zawodników Lecha Po-

znań oraz z podpisami sztabu szkole-
niowego Lecha Poznań, w tym obec-
nego trenera Lecha Poznań, Adama 
Nawałki. Obie piłki znalazły właścicie-
li, dochód z ich sprzedaży został prze-
znaczony na upominki świąteczno-
-noworoczne dla zawodników Jedynki. 
Podczas przerwy w rozgrywkach wy-
stąpiły cheerleaderki, uczennice SP 1. 
Występ, który przygotowała nauczy-
cielka szkoły Anna Klimaszewska, 
bardzo nam się podobał.
Wszystkie zespoły otrzymały napoje, 
kanapkę i drożdżówkę. Były także pącz-
ki ufundowane przez Arkadiusza Zajde-
ra, ojca zawodnika UKS Jedynka. Tre-
nerzy i opiekunowie mogli skorzystać ze 
słodkiego poczęstunku, który przygoto-
wali rodzice chłopców z „Jedynki”.

Lech Bartkowiak
organizator
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ska, Jacek Rozpędowski, Ma-
riusz Sibiński, Jarosław So-
bieraj, Andrzej Stepień, Jerzy 
Stoiński, Roman Szymko-
wiak, Sylwia Twardowska, 

Tomasz Twardowski, Elżbieta Wawrzy-
niak i Marek Węclewski.

Kolejnym miłym akcentem uroczystości 
było wręczenie 9. firmom wspierającym 
krwiodawców oraz indywidualnym daw-
com krwi – zaszczytnego „Medalu 60-le-
cia Honorowego Krwiodawstwa Polskie-
go Czerwonego Krzyża” za wieloletnią, 
aktywną działalność na rzecz rozwoju 

Ruchu Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Od-
znaczenia przyznała Kra-
jowa Rada Honorowego 
Krwiodawstwa PCK 
(przewodniczący Sławo-
mir L. Kaczyński) i prezes 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża (Stanisław Kra-
cik). Wręczał je Leszek 
Fibich. Odznaczenia do-
stali: Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne „Zioło-
lek” (odebrał Kazimierz 
Bar tkowiak) ,  f i rma 
„Niedźwiedź Lock” (Re-
gina Niedźwiedź), Jerzy 
Zieliński, Zbyszko Woj-
ciechowski, Sławomir 

Nagrodzono krwiodawców

cd.  
ze str. 
47

n
W trakcie wręczania Odznak „Honorowy Dawca Krwi - 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

W niedzielę, 9 grudnia, w hali Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
zorganizował już po raz 20. – Turniej 
Mikołajkowego w piłce nożnej. Zawody 
rozgrywano w dwóch kategoriach wie-
kowych. Od godz. 9 do 14 grali tramp-
karze młodsi, później od 14 do 18 mło-
dziki. Trampkarze walczyli o  puchar 
Zbigniewa Jankowskiego – Prezesa UKS 
„Jedynka”, a młodziki toczyli rozgrywki 
o puchar Grzegorza Anioły – Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1.

Turniej trampkarzy był dedykowany 
Ksaweremu, zmarłemu na boisku 
w wieku 9. lat zawodnikowi „Jedynki”. 
Zagrało 8 zespołów: Orzeł Granowo, 
Las Puszczykowo, Red Box Poznań, 
Concord Murowana Goślina, Orkan 

Objezierze, Wielkopolska Komorniki 
oraz UKS Jedynka I i UKS Jedynka II. 
W meczach finałowych o miejsca 1/2 
Concord Murowana Goślina pokonał 
Red Box Poznań 3:1. W walce o miej-
sca 3/4 UKS Jedynka  I wygrała 2:0 
z drużyną Objezierza, a w rozgrywce 
o lokaty 5/6 UKS Jedynka II zwyciężył 
6:0 z  Orkanem Granowo. 7.  miejsce 
zdobył zespół Wielkopolska Komor-
niki wygrywając z Lasem Puszczykowo 
1:0. Puchary, medale, statuetki i upo-
minki wręczali Zastępca Burmistrza 
– Mateusz Mikołajczak, prezes „Jedyn-
ki” – Zbigniew Jankowski oraz ojciec 
Ksawerego – Maciej Jankowski, w to-
warzystwie organizatora turnieju – 
Lecha Bartkowiaka. Puchar za I miej-
sce odebrał kapitan drużyny z Muro-
wanej Gośliny. Puchar Zarządu TMS 

Stella za II  miejsce 
wręczył zespołowi Red 
Box Marek Korytowski 
– wiceprezes Stelli. Pu-
char za III  miejsce 
z rąk Macieja Jankow-
skiego odebrał zespół 
Objezierza. Najlep-
szym bramkarzem zo-
stał Józefczyk Mateusz 
z Objezierza, strzelcem 
Franciszek Olszowski 
z Murowanej Gośliny, 
a najlepszym zawodni-
kiem okazał  się Alek-
sander Zajder z  UKS 
Jedynka. Wszystkie 
zespoły otrzymały 
upominki,  których 
sponsorem było Staro-
stwo Powiatowe w Po-
znaniu. Natomiast od 

Piłkarskie Mikołajki 2018

n
Trampkarze z pucharami w towarzystwie burmistrza Mate-
usza Mikołajczaka (w 2. rzędzie, z prawej), prezesa UKS „Je-
dynka” – Zbigniewa Jankowskiego (w 2. rzędzie, z lewej), 
Macieja Jankowskiego – ojca Ksawerego (w 2. rzędzie, 2. 
z prawej) oraz organizatorów turnieju – Marka Korytowskie-
go (w 2. rzędzie, 2. z lewej) i Lecha Bartkowiaka (w 1. rzędzie, 
z prawej)   fot. Piotr Wilczyński

n
Młodziki z pucharami, z dyrektorem SP 1 – Grzegorzem 
Aniołą i organizatorem turnieju – Lechem Bartkowiakiem   
fot. P. Wilczyński

Splisgart, Mirosław Szajkowski, Henryk 
Selwat, Hubert Tomczyk, Romuald Ko-
mischke.
Warto dodać, iż podczas uroczystości 
świetlica SM była udekorowana pracami 
uczestnikowi konkursu plastycznego 
„Krew darem Życia” zorganizowanego 
w Przedszkolu nr 5.
W swoich wystąpieniach wyrazy szacun-
ku honorowym dawcom krwi złożyli: 

Irena Skrzypczak, Leszek Fibich, Roman 
Klupieć i Małgorzata Machalska.
Ponadto 48. najbardziej aktywnych 
krwiodawców zostało przez Zarząd klu-
bu uhonorowanych upominkami ufun-
dowanymi przez Urząd Miasta w Lubo-
niu. 17 pań otrzymało koce, a 31 panów 
– zestawy narządzi.
Na końcu akademii nie zabrakło toastu.

Robert Wrzesiński

n
Uhonorowani „Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK”   fot. Robert 
Wrzesiński
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Bezpieczni w sieci
W grudniu 2017 r. SP 2 została zakwa-
lifikowana do jednego z największych 
ogólnopolskich programów, dotyczą-
cych bezpieczeństwa: „Cyfrowobez-
pieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfro-
wa”. Projekt jest współfinansowany 
przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej w ramach zadania „Poprawa kom-
petencji pracowników szkoły, uczniów 
i ich rodziców w zakresie bezpieczne-
go korzystania z cyberprzestrzeni oraz 
reagowania na zagrożenia”. W ciągu 3 
lat w działania programu włączyło się 
333 tys. uczniów, 74 tys. rodziców oraz 
58 tys. nauczycieli. Przystępując do 
tego niego, mieliśmy na uwadze nie 
tylko kierunek polityki oświatowej 
państwa, ale przede wszystkim chcie-
liśmy znaleźć skuteczne narzędzia 
związane z bezpiecznym korzystaniem 
z  zasobów cyberprzestrzeni. Naszym 
głównym celem było zachęcenie 
uczniów do odpowiedzialnych zacho-
wań w sieci. W trakcie mijającego już 
roku 2018 w naszej szkole odbyło się 
wiele działań związanych z promowa-
niem wśród uczniów właściwych po-
staw podczas korzystania z Internetu, 
zwłaszcza w stosunku do innych użyt-
kowników. Były to cykle lekcji związa-
ne z ochroną wizerunku w Internecie, 
warsztaty ze specjalistami ds. cyber-
przemocy czy uzależnień. Do działań 
wykorzystywaliśmy każdą okazję. 

W  trakcie Dnia Wrażliwości, około 
1000 motyli z dołączonymi zasadami 
nasi wolontariusze rozdali w poznań-
skich ośrodkach komunikacji miejskiej 
oraz przechodniom na ulicach i  na 
Placu Wolności. Wspólnie z rodzicami, 
uczniami i nauczycielami przeprowa-
dziliśmy debatę, dotyczącą szacunku 
w  sieci. W  wyniku naszych działań 
wypracowaliśmy Szkolne Zasady Bez-
pieczeństwa w Internecie. Z najciekaw-
szych prac uczniów powstała wystawa, 
którą zaprezentowaliśmy w  Urzędzie 
Miasta Luboń oraz na Komisariacie 
Policji w Luboniu. Uczniowie wypra-
cowali ciekawe quizy, prezentacje, wi-
tryny internetowe, z  których można 
korzystać na naszej szkolnej stronie 
internetowej. W  trakcie happeningu 
pierwszego Dnia Wiosny nagraliśmy 
teledysk „#przytulhejtera” oraz film do 
piosenki „Fajnie w Internecie”, promu-
jąc tym samym zasady bezpiecznego 
korzystania z  Internetu. Natomiast 
„Baju, bajanie - nocne w szkole czyta-

nie” zostało oznaczone dobrą praktyką 
na stronie cyfrowobezpieczni.pl jako 
ciekawy przykład działań dla innych 
polskich szkół. Ośmioro naszych na-
uczycieli ukończyło szkolenie online, 
w  trakcie którego poznaliśmy, jakie 
niebezpieczeństwa czekają na uczniów 
w sieci, jak je rozpoznawać, jakie mogą 
być konsekwencje (zarówno prawne, 
jak i  społeczne) oraz w  jaki sposób 
informować uczniów o  zasadach cy-

frowego bezpieczeństwa. Joanna Kor-
dzińska uzyskała tytuł Edukatora Cy-
frowego Bezpieczeństwa i prowadziła 
szkolenia z uczniami i nauczycielami 
w 12 wielkopolskich szkołach. Nasze 
działania zostały docenione podczas 
3. edycji konkursu „Jesteśmy cyfrowo-
bezpieczni!”- uzyskaliśmy 2. miejsce. 
Nagrodą był wyjazd na obóz letni dla 
28 osób, w tym 3 opiekunów. Najbar-
dziej zaangażowani w działania kon-
kursowe uczniowie wyjechali w termi-
nie 2-8 września do Tarnowa. Tam 
uczestniczyli w zajęciach Fabryki Przy-
szłości, gdzie poznali tajniki progra-
mowania w  Scottie Go, bawili  się 
w Escape Room. Profesjonalne warsz-
taty fotograficzne przeprowadził dla 
uczestników Przemysław Sroka. Dzie-
ciom bardzo podobała się całodniowa 
gra miejska, w  trakcie której poznali 
Tarnów i jego zabytki. Wyjazd do Re-
gionalnego Centrum Transferu Nowo-
czesnych Technologii w Mielcu zaowo-
cował nowymi umiejętnościami - sami 

Z Cieszkowianki skonstruowali rakietę, którą osobiście 
wystrzelili. 15-16 listopada uczestni-
czyliśmy w  3. (ostatnim) konwencie 
projektu Cyfrowobezpieczni.pl, który 
odbywał się w Warszawie. Udział w tej 
imprezie był dla nas szczególny, gdyż 
podczas gali otrzymaliśmy dyplom za 
zajęcie 2. miejsca wśród szkół podsta-
wowych w konkursie „Jesteśmy Cyfro-
wobezpieczni”. Sukces naszej szkoły 
zawdzięczamy wielu rodzicom, 
uczniom oraz nauczycielom bardzo 
zaangażowanym w  działania promu-
jące bezpieczeństwo w cyfrowym świe-

cie. Wszystkim jesz-
cze raz bardzo dzię-
kujemy.

3. Dzień Wolonta-
riatu
Nasze Szkolne Koło 
Wolontariatu działa 
bardzo  prężnie . 
W tym roku wolon-
tariusze obchodzili 
już po raz trzeci 
swoje święto. Oczy-
wiście była to uro-
czystość wielkiego 
formatu. W jej przy-
gotowania włączy-
li  się nauczyciele, 

uczniowie i rodzice. Dzięki temu atrak-
cji nie brakowało. Na scenie szczegól-
nie uzdolnieni uczniowie mogli poka-
zać swoje liczne talenty podczas prze-
glądu „Mam talent”. Na szkolnych 
korytarzach można było zakupić ciasta, 
przygotowane przez zaangażowanych 
rodziców. Nie brakowało też rękodzie-
ła - zwłaszcza tego w  tematyce świą-
tecznej. Ozdobę świąteczną można było 
też zrobić własnoręcznie podczas 
warsztatów. Nauczyciele skupieni wo-
kół Drużyny Szpiku sprzedawali wy-
konane przez siebie ozdoby i zaprasza-
li na warsztaty wikliny papierowej. 
Samorząd Uczniowski przygotował 
pierniki, które można było własnoręcz-
nie udekorować. Dla osób dbających 
o  linię ciekawą alternatywą słodyczy 
było zdrowe sushi warzywne. Jednak 
największą popularnością cieszył  się 
pokój Świętego Mikołaja, w którym na 
chwilę można było przenieść  się do 
magicznej krainy Świętego Mikołaja. 
Jego mieszkanie zwykle kojarzy 

nam się z filmami emitowanymi pod-
czas świąt, tutaj każdy mógł usiąść przy 
kominku świętego. Pamiątką po takiej 
wizycie było wspólne zdjęcie.

Finał zbiórki makulatury
Po raz kolejny uczniowie Cieszko-
wianki pokazali, że razem możemy 
zdziałać naprawdę wiele. Udało  się 
nam zebrać 931,7 kg makulatury, co 
daje 14 uratowanych drzew. Liderem 
okazała  się klasa 4  c: 190,9  kg; 
166,1  kg przydźwigali uczniowie 
z 6 a. Bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy włączyli   s ię 
w naszą zbiórkę.

„Drzewo Franciszka”
Inauguracją projektu 
Fundacji „Zakłady Kór-
nickie” pod patronatem 
Marszałka Wojewódz-
twa było posadzenie 6 
października 2018  r. 
trzech jarzębin. Po 
krótkiej części arty-
stycznej w holu szkoły, 
udaliśmy się na boisko 
szkolne, gdzie wspólny-
mi siłami posadziliśmy 
nasze drzewka. Od tej 
pory wydarzyło się wie-
le... W  Cieszkowiance 
działają 2 drużyny re-
alizujące projekt: z kla-
sy 3 a  pod opieką p. 
Urszuli Dudziak-Ka-
nieckiej oraz z klasy 6 c 

pod opieką p. Urszuli Roszak. Nasi 
„podopieczni” otrzymali imiona. Są 
to: Jarzębinka Halinka i Jarząbek Au-
guścik na cześć patrona szkoły i  jego 
żony, oraz Jarząb Franciszek – na cześć 
św. Franciszka, patrona ekologów. Od-
były się konkursy szkolne: w klasach 
1-3 konkurs na wierszyk i  rysunek 
drzewa, w klasach 5 – konkurs o św. 
Franciszku, a  w  oddziałach 4-8 – 
konkurs plastyczny o tematyce eko-
logicznej. Dziewczynki z 6 c przepro-
wadziły dla piątoklasistów prezenta-
cje o św. Franciszku. Klasy młodsze 
odwiedził św. Franciszek (Urszula 
Dudziak-Kaniecka) oraz jego drzew-
ka (Lena, Pola, Blanka, Marysia i Ju-
lia z 3 a). Dzieci przekonały się, jak 
ważną rolę  w  życiu człowieka 
i w przyrodzie pełnią drzewa. W kla-
sach 5 i 7 odbyły  się lekcje biologii 
na temat „Dlaczego warto chronić 
drzewa?”. Uświadamialiśmy uczniom, 
że każdy może chronić je w  życiu 
codziennym, głównie poprzez oszczę-
dzanie papieru. Kolejne grupy otrzy-
mywały odznakę „Przyjaciel drzew” 
i podpisywały się na listkach. Powsta-
ło w ten sposób wielkie drzewo. Dzia-
łania projektowe nie skupiały  się 
wyłącznie na uczniach naszej szkoły. 
Gościliśmy na zajęciach w przedszko-
lu „Weseli Sportowcy”, przeprowa-
dziliśmy akcję ulotkową wśród pra-
cowników szkoły, rodziców oraz 
mieszkańców Lubonia. Nasz plakat 
zachęca do ochrony drzew m.in. 
w Bibliotece Miejskiej, Urzędzie Mia-
sta, zaprzyjaźnionych przedszkolach 
i na Facebooku.

autorzy: J. Kordzinska, A. Górna, 
U. Dudziak-Kaniecka, 

Szkolne Koło Wolontariatu

n
Delegacja SP 2 (z prawej) z dyplomem za zajęcie 2. miejsca wśród szkół podstawowych w konkursie 
MEN „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni” w Warszawie

n
Laureaci klasy 4 c którzy zdobyli I miejsce w zbieraniu makulatury.  Wychowawca – Małgorzata Olejniczak
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W dniach 5-9 listopada nauczycielki 
z  zespołu pracującego nad realizacją 
projektu Erasmus+ „Women in art. Bre-
aking the invisibility loop”: Paulina Hą-
cia, Anna Kobylańska i Magdalena Ma-
dajczyk-Głowacka przebywały w Hisz-
panii. W szkole Les Carolines w Picas-

sent (Walencja) odbyło  się spotkanie 
partnerów projektu, na które przybyli 
też przedstawiciele szkół z Włoch (Bari) 
i Grecji (Florina) wspólnie z nami reali-
zujących wspomniany projekt. Podczas 
pobytu zwiedzaliśmy szkołę, zapoznali-
śmy się ze specyfiką jej pracy opartej na 

projekcie, poznaliśmy przykłady dobrych 
praktyk, prezentowaliśmy i porównywa-
liśmy system edukacji i  programy na-
uczania przedmiotów artystycznych 
w  poszczególnych krajach, spotkali-
śmy  się z  uczniami, obserwowaliśmy 
zajęcia edukacyjne. Omówiliśmy zało-
żenia projektu Erasmus+, cele i  etapy 
jego realizacji, ustaliliśmy terminy dzia-
łań oraz wymiany grup uczniów i  na-
uczycieli. Odbyło się też uroczyste otwar-
cie projektu w  Institut Valencià d’Art 
Modern, który jest instytucją współpra-
cującą w  projekcie. Nauczyciele zwie-
dzali wystawy w galeriach Uniwersytetu 
Walencji i  Akademii Sztuk Pięknych, 
spotkali się z pracownikami tych insty-
tucji. Projekt jest finansowany ze środ-
ków UE. Więcej informacji na stronie 
http://wiaerasmusproject.blogspot.com/

Magdalena Madajczyk-Głowacka

Erasmus+
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5 na spotkaniu szkoleniowym 
w Hiszpanii

n
Nauczycielki z SP 5 z uczniami w hiszpańskiej szkole

n
Międzynarodowe grono nauczycielskie 
– projekt „Erasmus+”

n
Wizytę polskich nauczycielek z luboń-
skiej SP 5 odnotowała hiszpańska gaze-
ta „Levante – El Mercantil Valenciano”

Qn Listopad w niepublicznym przed-
szkolu przy ul. Szkolnej rozpoczęli-
śmy wielką podróżą na Madagaskar, 
gdyż w tym roku tam świętowaliśmy 
Dzień Postaci z  Bajek. Całe przed-
szkole zamieniło się we wspaniałą wy-
spę pełną lwów, zebr, żyraf i innych 
zwierząt, zamieszkujących Madaga-
skar, a wszystko po to, by świętować 
urodziny Króla Juliana.
Qn Kolejną atrakcją było cudowne przed-

stawienie pt: „Koziołek Matołek”. Dzieci 
poznały tytułowego Koziołka oraz wiele 
wspaniałych przysłów.
Qn Nasze przedszkolaki dzięki warszta-

tom naukowym dowiedziały się, czym 
jest papier i co oznacza słowo recy-
kling. Dzieci same przetworzyły stare 
gazety na nowe kartki do rysowania.

Qn Listopad to miesiąc deszczowy, a wia-
domo, że w  czasie deszczu dzieci  się 
nudzą. Na szczęście dzięki przedsta-
wieniu muzycznemu pt: „Instytut nudy 
na pudy” w wykonaniu zaprzyjaźnionej 
Filharmonii Pomysłów przedszkolaki 
poznały przepis na nudę przy wyko-
rzystaniu muzyki.
Qn Skrzatki własnoręcznie wykonały ro-

gale. Może nie były to rogale marcińskie, 
ale smakowały równie wyśmienicie dzięki 
pysznym nadzieniom.
Qn W ostatnim tygodniu listopada świę-

towaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Tego 
dnia każdy przedszkolak przyniósł swoje-
go ukochanego pluszaka, z którym mógł 
spędzić cały dzień: pokazać mu różne 
zabawy i rozwiązywać z nim zadania.

Milena Wawrzyniak

Z Chatki Skrzatka

n
Przedstawienie pt. „Koziołek Matołek” w przedszkolu „Chatka Skrzatka”

22 i 23 listopada 2018 r. w 286 szkołach 
podstawowych w województwie wielko-
polskim i województwie lubuskim prze-
prowadzono wewnątrzszkolny etap 26. 
edycji „Złotej Żaby” (2018-2019), kon-
kursu w  dziedzinie języka polskiego 
i  literatury oraz w dziedzinie matema-
tyki. Tegoroczna edycja została zaadre-
sowana do uczniów klas: 7.,8. oraz 3. 
gimnazjalnych. W tym roku do udziału 
w konkursie zgłosiło się, łącznie w obu 
dziedzinach, ponad 7 tysięcy uczniów. 
W Luboniu w konkursie wzięło udział 
102. uczniów – w Szkołach Podstawo-
wych nr: 1, 4 i 5 oraz w Zespole Szkół.
Zamiarem organizatora konkursu, swa-
rzędzkiej Fundacji Edukacji Społecznej 
EKOS, jest premiowanie tych, którzy łączą 
umiejętność logicznego i  niestereotypo-
wego myślenia z wyobraźnią i gotowością 
szukania niebanalnych rozwiązań. Konkurs 
eksponuje też dobrą pracę nauczycieli 
w szkołach z uczniami zdolnymi.
Zadania konkursowe układa zespół zło-
żony z  nauczycieli szkół społecznych 
prowadzonych przez Fundację, pracow-
ników Instytutu Filologii Polskiej UAM 
i Katedry Matematyki Stosowanej Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Owocem wielu lat ich współpracy jest 
wydany w tym roku zbiór zadań „Lekcje 
twórczego myślenia ze Złotą Żabą”, sta-
nowiący pomoc dla startujących w Kon-

kursie (i nie tylko!) w  rozwijaniu po-
trzebnych kompetencji i umiejętności.
Drugi, finałowy etap konkursu 2018-19 
odbędzie  się w  Swarzędzu 30 marca 
2019  r. Ogłoszenie wyników nastąpi 
podczas uroczystej gali 11 maja 2019 r.
Laureatom (do 20. miejsca) i wyróżnio-
nym (kolejnych 20 miejsc) zostaną przy-
znane prestiżowe statuetki Złotej Żaby, 
nagrody rzeczowe i prawo przyjęcia do 
I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzę-
dzu, szkoły prowadzonej przez Fundację 
EKOS.
Konkurs jest współfinansowany przez  
Województwo Wielkopolskie oraz przez 
samorządy powiatów, miast (w tym Lu-
boń) i  gmin. Patronat medialny nad 
Konkursem sprawuje Radio Poznań. 
Sponsorami „Złotej Żaby” są: Drukarnia 
Swarzędzka panów Stanisława i Marcina 
Witeckich, Terravita sp. z o. o., Biofarm 
sp. z o.o.

Wojciech Pogasz
Zastępca Prezesa Zarządu 

Fundacji Edukacji Społecznej EKOS

Złota Żaba na start!
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W publicznym przedszkolu przy ul. Ko-
narzewskiego prowadziliśmy wiele dzia-
łań, związanych z  Międzynarodowym 
Projektem „Piękna nasza Polska cała”, 
do którego przystąpiliśmy we wrześniu. 
Celem projektu jest kształtowanie po-
staw patriotycznych u najmłodszych, 
uwrażliwienie na piękno, folklor i tra-
dycje Polski oraz kształtowanie tożsa-
mości narodowej wśród najmłodszych. 
Dzieci uczyły  się piosenek i  wierszy 
o tematyce patriotycznej oraz pozna-
wały zabawy ludowe. Grupa Poszukiwa-
czy wykonała potrawy regionalne według 
przepisu babci i dziadka. Były to plyndze 
oraz ślepe ryby z myrdyrdą. Grupa Wę-
drowców wybrała  się na pocztę, aby 
wysłać kartki pełne graficznych wyrazów 
wdzięczności i życzliwości dla Bohaterów 
– powstańców warszawskich. W ramach 
projektu zorganizowaliśmy także kon-

kursy: plastyczny „Moja mała Ojczyzna” 
oraz fotograficzny „To wszystko Polska”, 
w  których udział wzięły dzieci wraz 
z rodzicami. Prace przedstawiały piękne, 
ulubione, często niedoceniane miejsca 
w  naszej miejscowości i  kraju. Zwień-
czeniem naszych działań była uroczysta 
akademia z okazji 100. Rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Z tej 
okazji wszystkie grupy zebrały się, aby 
uroczyście świętować ten wyjątkowy dla 
nas, Polaków, dzień. Część artystyczna 
była poprzedzona odśpiewaniem hymnu 
państwowego. W ramach podsumowania 
przeprowadzono konkurs na temat wie-
dzy uzyskanej podczas tego spotkania. 
Każda grupa znała odpowiedź na swoje 
pytanie i została nagrodzona gromkimi 
brawami.

BS

U Tip-Topka Odkrywcy

n
Realizacja Międzynarodowego Projektu „Piękna nasza Polska cała” w przedszkolu 
„Tip-Topka Odkrywcy”

Qn W publicznym przedszkolu przy ul. 
Kopernika 10 a  odbyła  się 8 listopada 
pogadanka na temat zdrowego jedzenia. 
W tym dniu przedszkolaki poznały pi-
ramidę żywienia. Dowiedziały się, któ-
re produkty żywnościowe są najbardziej 
wartościowe i  co należy jeść, żeby być 
zdrowym. Następnie przygotowały pyszna 
sałatkę warzywno-owocową.
Qn 9 listopada świętowaliśmy Stulecie 

Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Przedszkolaki przeniosły się w cu-
downy świat legendy o Lechu, Czechu 
i Rusie. Wszyscy byliśmy zachwyceni, jak 
małe dzieci wcieliły się w te postacie. Od 
początku istnienia naszego przedszkola 
kształtujemy poczucie przynależności 
do narodu i kraju. Utrwalamy symbole 
narodowe, wyjaśniamy pojęcia: patrio-
ta, ojczyzna, słuchamy legend o „Smoku 
wawelskim”, „Poznańskich koziołkach”. 
Oczywiście wszyscy ubrani na galowo 
odśpiewaliśmy hymn państwowy dumni, 
że jesteśmy Polakami.
Qn W kolejnym tygodniu z okazji Dnia 

Seniora zaprosiliśmy ciekawe osobowo-
ści, które opowiadały o swoich pasjach 
np. pszczelarstwo, podróże, czytelnictwo. 
Uczestniczyliśmy również w lekcjach bi-
bliotecznych, które odbyły się w Biblio-
tece Miejskiej.
Qn Dzień Pluszowego Misia obchodzili-

śmy jak co roku. Nasi milusińscy przy-
nieśli w tym dniu przytulanki – misie. 

Dzieci obejrzały film edukacyjny o życiu 
niedźwiedzi oraz ich gatunkach. Literatu-
ra dziecięca o niedźwiadkach też nie jest 
im obca. Znają przygody Misia Uszatka, 
Colargola, Kubusia Puchatka oraz Pading-
tona. Najmłodsze dzieci wracały do domu 
w opaskach niedźwiadków. W przedszko-
lu pojawiły się prace plastyczne – misie 
wykonane ciekawymi technikami.
Qn Następnym przystankiem był temat 

„Kim będę, gdy dorosnę”. Zapoznaliśmy się 
z pracą ludzi w różnych zawodach. Uczy-
liśmy  się tolerancji oraz szacunku dla 
ludzi, wykonujących ciężką pracę.
Qn W ostatnim tygodniu rozmawiali-

śmy o tym, jak pomóc i opiekować się 
zwierzętami domowymi oraz jakie są za-
grożenia, wynikające z kontaktów z ob-
cymi zwierzętami. Dzieci zapoznały się 
ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu 
zwierząt w zależności od pory roku i ich 
sposobami przygotowania się do zimy.
Qn 30 listopada dzieci z grupy Biedronki 

wybrały się na Cavaliadę. Podziwiały 
zmagania jeźdźców podczas konkur-
sów, animacje na parkurze. Jedną z naj-
większych atrakcji wycieczki był udział 
w konkursie zręcznościowym. Dzielne 
przedszkolaki wywalczyły wspaniałe 
medale, które z  dumą przywiozły do 
przedszkola. Zwieńczeniem wyciecz-
ki było zwiedzanie pawilonu zwierząt 
polskiej hodowli.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

W listopadzie w publicznym przedszko-
lu przy ul. Klonowej skupiliśmy się na 
obchodach 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. W  ramach tego 
zorganizowaliśmy warsztaty z rodzicami 
pt. „Biało-Czerwona w każdym oknie”. 
Dzieci wraz z rodzicami tworzyły flagi 
Polski oraz kotyliony, którymi później 
zostały udekorowane wszystkie okna 
w naszym przedszkolu. Wzięliśmy rów-
nież udział w Międzynarodowym Pro-
jekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Pol-
ska Cała”. Cele projektu to uwrażliwienie 

na piękno i tradycje Polski oraz kształ-
towanie postaw patriotycznych u  naj-
młodszych. Przedszkolaki poznały hi-
storię państwa polskiego, symbole naro-
dowe, tradycje, zwyczaje oraz tańce lu-
dowe. Uczyły się piosenek oraz wierszy 
o tematyce patriotycznej. Wzięły również 
udział w konkursie plastycznym „Moja 
mała Ojczyzna”. Na koniec odbył  się 
turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham 
Cię, Polsko”.

Aleksandra Kurek

W Małych Talentach

n
Dzieci z przedszkola „Małe Talenty” z biało-czerwonymi kotylionami 
z godłem Polski przy komputerze

Szkoła katolicka, budowana przy placu 
Edmunda Bojanowskiego w sąsiedztwie 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Ma-
ryi, budynku firmy „Elmar” z salą ban-
kietową „Lacerta” i plebanią kościoła św. 
Barbary, jest już prawie w  stanie za-
mkniętym. Jak nas poinformował Ma-
teusz Mikołajczak, prezes Fundacji 

„Siewca”, która jest inwestorem, przed 
końcem roku (ewentualnie z początkiem 
stycznia) wykonawca planuje przykryć 
obiekt dachem i  wstawić okna (część 
otworów już zabezpieczono). Zimą pra-
ce przeniosą się do wewnątrz.

HS

Pod dachem

n
Widok budowanej szkoły katolickiej od ul. Przy Autostradzie. Od strony klasztoru 
(na zdjęciu – z prawej) konstrukcja dachu jest systematycznie przykrywana   fot. 
Hanna Siatka



12/2018

52

OŚWIATA

Qn Listopad w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Kopernika 4 to miesiąc, w którym 
co roku odbywa się ważna uroczystość dla 
trzylatków – pasowanie na przedszkolaka. 
W tym dniu grupa Krewetek zaprezen-
towała swoje umiejętności, wykonując 
krótki występ artystyczny. Po nim pani 
dyrektor dokonała uroczystego pasowa-
nia każdego dziecka na przedszkolaka. 
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia 
dzieci otrzymały dyplom oraz pluszowego 
misia. Serdecznie gratulujemy przedszko-
lakom, życzymy im wspaniałych przygód 
i przedszkolnych sukcesów.
Qn Święto Postaci z Bajek rozpoczęliśmy 

od przedstawienia w wykonaniu pracow-

ników przedszkola. Zapre-
zentowało ono w żartobliwy 
sposób najbardziej znanych 
bohaterów bajek. Dzieci przy-
szły w tym dniu przebrane 
w stroje swoich ulubionych 
postaci.
Qn Światowy Dzień Pluszowe-

go Misia to radosny powód 
do zabaw i zadań grupowych. 
Dzieci bawiły się wspólnie 
ze swoim ukochanym plu-
szakiem.
Qn W związku z wyjątkową 

uroczystością 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepod-

Z Tajemniczej Wyspy

n
Maluchy z Tajemniczej Wyspy też uczciły 100. rocznicę niepodległości Polski

n
Zabawy z ulubionymi pluszakami w Dniu Pluszowego Misia w przedszkolu „Tajem-
nicza Wyspa”

ległości grupy: Delfinków oraz Podróż-
ników przygotowały wzruszający występ 
artystyczny, podczas którego przekazały 
wartości patriotyczne.
Qn Podczas obchodów Europejskiego 

Dnia Zdrowego Odżywiania w każdej 
grupie przedszkolnej odbyło się „Małe co 
nieco z marchewki”, czyli warsztaty kuli-
narne. Dzieci przygotowały pyszne soki 
i babeczki marchewkowe oraz surówki. 
Przedszkolaki przyszły ubrane w kolorze 

pomarańczowym, a na głowach miały 
opaski z sylwetką marchewki.
Qn Dbając o rozwój kompetencji matema-

tycznych, jak co roku dla sześciolatków, 
zorganizowany został konkurs matema-
tyczny. W tym dniu dzieci miały okazję 
sprawdzić swoje umiejętności w zakresie 
przeliczania, dodawania, odejmowania, 
klasyfikowania. Na koniec wyłoniono 
zwycięzców, a każdy uczestnik konkursu 
dostał nagrodę.

Katarzyna Stępień

W listopadzie dzieci 
z Publicznego Przed-
szkola nr 1 przy ul. 
Sobieskiego uczest-
niczyły w  Narodo-
wym Święcie Nie-
podległości, które 
w  tym roku miało 
wyjątkowy charakter 
z racji przypadające-
go 11 listopada 
100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości. Ta doniosła 
rocznica była bardzo 
uroczyście obcho-
dzona: dzieci tańczy-
ły poloneza, składały 
przyrzeczenie na 
wierność Ojczyźnie 
oraz otrzymały pamiątkowe medale. 
Podczas patriotycznego wydarzenia 
rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny pt. 

„Orzeł Biały – godło naszej Ojczyzny”. 
Może za wiele lat dzieci przypomną 
sobie, iż w tych historycznych, jubile-

uszowych uro-
czystościach bra-
ły udział właśnie 
w  Pogodnym 
Przedszkolu.

Iwona Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola

n
Wietrzyki podczas przedstawienia „Opowiem ci o wolnej 
Polsce”

Rozwiązanie 
konkursu „Orzeł 
Biały – godło 
mojej Ojczyzny”

Qn Listopad w publicznym przedszko-
lu przy ul. Osiedlowej opływał w  tre-
ści patriotyczne. 5 listopada o  godz. 
15 były zorganizowane zajęcia otwarte 
o tej tematyce, w których uczestniczyli 
rodzice wspólnie ze swoimi pociecha-
mi. Spotkanie to umożliwiło rodzicom 
poznanie specyfiki prowadzenia zajęć 
w przedszkolu oraz zachowania dziec-
ka w grupie.
Qn 9 listopada całe przedszkole brało udział 

w akcji pt. „Rekord dla Niepodległości”. 
O godz. 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy 
hymn polski. Tego dnia zawitała do nas 

grupa rekonstrukcyjna „Semper Fidelis” 
w umundurowaniu z epoki.
Qn 16 listopada grupa „Artandmusic” po-

przez występ pt. „Poloneza czas zacząć” 
zapoznała nasze przedszkolaki z pod-
stawami polskich tańców narodowych.
Qn W listopadzie odbyło się uroczyste 

pasowanie na przedszkolaka nowoprzy-
jętych dzieci.
Qn Listopad pożegnał się z przedszkola-

kami wyjazdem do Multikina na przed-
stawienie teatralne pt. „Księżniczka na 
ziarnku grochu”.

Lidwina Tasiemska

U Wesołych Sportowców

n
Obchody Święta Niepodległości w przedszkolu „Weseli Sportowcy”

n
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We wtorek, 27 listopada, w sali sesyjnej 
lubońskiego magistratu odbyły się warsz-
taty zorganizowane przez Miasto w po-
rozumieniu z Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną (PLOT). Prowadził 
je specjalista ds. promocji PLOT – Piotr 
Basiński – a uczestnikami było 20 osób, 
wśród nich m.in. rzecznik Dyrekcji Re-
gonalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Poznaniu, przedstawicielki Wielkopol-
skiego Parku Narodowego i lubońskiego 
Ośrodka Kultury, prezes Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia (TMML), 
nauczyciele lubońskich szkół, harcerze 
oraz pracownicy Wydziału Promocji 

Urzędu Miasta. W pierwszej części przed-
stawiciel PLOT wytłumaczył pojęcie 
„quest”.
To bezobsługowa gra terenowa, polega-
jącą na poszukiwaniu skarbu. Uczestni-
cząc w niej należy przejść nieoznakowa-
nym szlakiem turystycznym, który za 
pomocą rymów i licznych zagadek opro-
wadza po wyjątkowych, ale często zapo-
mnianych miejscach. Celem przygody 
jest odkrycie ukrytego skarbu, a  tym 
samym poznanie dziedzictwa miejsca, 
jego zapomnianych legend, podań i hi-
storii. W trakcie gry, korzystając ze sche-
matycznej mapy i wierszowanych wska-

Czas na questy
W ostatnich latach questy (z ang. – poszukiwanie, pogoń, śledztwo) 
zyskują w Polsce ogromną popularność, również w stolicy Wielkopolski 
i aglomeracji poznańskiej powstało ich sporo (np. w Mosinie, Kórniku, 
Murowanej Goślinie, Stęszewie, Śremie, Owińskach, Biedrusku, 
Jankowicach). Czas na spopularyzowanie tej terenowej gry w Luboniu

zówek, wędruje się po danej miejscowo-
ści, po drodze rozwiązując różne zagad-
ki. Całość kończy  się odnalezieniem 
symbolicznego skarbu – pieczęci, której 
przybicie na karcie questu stanowi na-
grodę dla uczestnika i jednocześnie po-
twierdzenie przejścia trasy.
W tej atrakcyjnej formie edukacji oraz 
świetnej metodzie promocji, pozwala-
jącej pokazać nie tylko miejsca, ale też 
historie i  ludzi z  nimi związanych, 
mogą uczestniczyć różne grupy od-
biorców – od dzieci po seniorów. Do 
jej zalet można zaliczyć m.in.: darmo-
we, szybkie przejście, które zajmuje 
około godziny, to, że nie wymaga ob-
sługi, jest łatwo dostępna (wystarczy 
wydrukowanie karty questu na domo-
wej drukarce), angażuje uczestników. 
Ponadto questy są atrakcyjne zarówno 
dla osób z zewnątrz, jak i mieszkańców, 
gdyż często pokazują wątki nieznane 
szerszemu ogółowi. Świetnie mogą się 
sprawdzić zarówno jako element tere-

nowej lekcji szkolnej, szkolnej wyciecz-
ki, rodzinnego wypadu weekendowego, 
krótkiej, ekscytującej wycieczki gru-
py znajomych czy też zajęć na Uni-
wersytecie III  Wieku. Najlepiej ich 
szukać na stronie internetowej na-
szego regionu: www.regionwielko-
polska.pl. Również w  Luboniu jest 
wiele tematów i obiektów, które mogą 
posłużyć do stworzenia questu, choć-
by architektura przemysłowa czy 
Kolonia Żabikowska. 
W drugiej części warsztatów uczestni-
cy przeszli na pl. Edmunda Bojanow-
skiego w poszukiwaniu tematu do gry 
terenowej. Bardzo pomocne było 
w tym przewodniczenie grupie przez 
miłośniczkę historii, dr Izabellę Szcze-
paniak. Jak się dowiedzieliśmy w so-
botę, 29 grudnia, właśnie na pl. Ed-
munda Bojanowskiego zostanie zor-
ganizowana pierwsza gra miejska w na-
szym mieście. Początek o godz. 10.

PAW

n
Interesujące warsztaty na temat questów prowadził przedstawiciel PLOT – Piotr 
Basiński   fot. Paweł Wolniewicz

n
Praktyczna część warsztatów odbyła się na pl. Edmunda Bojanowskiego   
fot. Paweł Wolniewicz

24 i 25 listopada odbywał się w Pleszewie 
65. Wielkopolski Zlot Przodowników 
Turystyki Pieszej PTTK. Wzięli w nim 
również udział piechurzy z Lubońskiego 
Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego.
Celem zlotu było podsumowanie pra-
cy Wielkopolskiej Komisji Turystyki 
Pieszej, poznanie walorów turystycz-
nych Powiatu Pleszewskiego, integracja 
i  wymiana doświadczeń pomiędzy 
przodownikami turystyki pieszej oraz 
uczczenie 100. rocznic wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego oraz odzy-
skania niepodległości. Zlot został zor-
ganizowany przez Oddział PTTK 
w Pleszewie. Komandorem był Marcin 
Czerwiński. Przybyli przodownicy tu-
rystyki pieszej i  jej sympatycy z  Od-
działów PTTK województwa wielko-
polskiego: Buk (1), Gniezno (6), Kalisz 
(2), Luboń (4), Piła (2), Pleszew (5), 
Poznański (3), Poznań-Nowe Miasto 
(3), Rataje (3), H. Cegielski (3), Środa 
(3), Września (3), Wągrowiec (1), Tu-
rek (1) oraz województw: kujawsko-
-pomorskiego (1), pomorskiego (4), 
łódzkiego (10) i  dolnośląskiego (4). 
Łączne wzięło udział 58 osób.

W pierwszym 
dniu wyciecz-
ki krajoznaw-
czej uczestni-
cy zwiedzili: 
Fabianów (ze-
spół pałaco-
wo-parkowy), 
Dobrzycę 
(Muzeum 
Ziemiaństwa, kościół pw. św. Tekli), 
drewniany kościół w  Sośnicy, Tacza-
nów (zespół pałacowo-parkowy, zabyt-
kowa kaplica Taczanowskich), kościół 
pw. św. Marcina Biskupa z Sanktuarium 
Matki Bożej z  Dzieciątkiem w  Kucz-
kowie oraz strzelnicę Bractwa Kurko-
wego w  Pleszewie. Niektórzy wzięli 
udział w zawodach strzeleckich z ka-
rabinka sportowego do tarczy na od-
ległość 50  m. Wieczorem odbyły  się 
dwie prelekcje na tematy: „Puszcza 
Pyzdrska” i „Powstanie Wielkopolskie”, 
a  następnie narada i  egzaminy przo-
downickie. Uprawnienia na kolejne 
regiony rozszerzyło 15 osób, a 6 uzy-
skało po raz pierwszy uprawnienia 
przodownika turystyki pieszej PTTK.

Zlot przodowników

W niedzielę uczestnicy udali  się na 
trasę wycieczki pieszej po Pleszewie, 
ze zwiedzaniem zabytkowego cmenta-
rza ewangelickiego, Stacji Pleszew Mia-
sto i budynku dworcowego zaadopto-
wanego na Dom Kultury, Muzeum 
Zakonnego Sióstr Służebniczek Maryi 
oraz miejsc związanych z Powstaniem 

Wielkopolskim. Ustalono również, że 
organizatorem 66. Wielkopolskiego 
Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej 
PTTK w  dniach 16-17.11.2019 roku 
będzie Oddział PTTK w Pile, a w roku 
2020 Oddział PTTK w Środzie.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Uczestnicy 65. Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Ple-
szewie   fot. PTTK
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Triumfator ze Śremu
W ostatni listopadowy weekend (24-
25.11) rozegrano dwa turnieje w  ra-
mach cyklu Luboń Cup. W pierwszym, 
sobotnim rywalizowali zawodnicy 
rocznika 2010, w  tym dwie drużyny 

z Lubonia. W meczu finałowym zmie-
rzyły  się drużyny UKS Śrem i  Orlik 
Kaźmierz. Zawodnicy ze Śremu byli 
w tym spotkaniu wyjątkowo skuteczni 
i pokonali swoich rywali 4:1. W meczu 
o  3. miejsce Warta Poznań wygrała 

Luboń Cup
Początek 9. sezonu piłkarskich rozgrywek w hali LOSiR

n
Rozdanie pucharów, medali i nagród po rozgrywkach rocznika 201, 25 listopada 

z UKS Talent Poznań 5:0. Wyłoniono 
drużynę „Gwiazd”, w  której znaleźli 
się: Franciszek Gramsz (Orlik Kaź-
mierz, Kacper Frąckowiak (SKS  13), 
Antoni Sierżant (Warta Poznań), Hu-
bert Włodarczak (Błękitni Wronki), 
Filip Maćkowiak (UKS Śrem), Tomasz 
Nykiel (UKS Talent). Najlepszym 
bramkarzem został uznany Jakub Bucz-
ka z Warty Poznań. Najwięcej bramek 
zdobyli: Aleksander Naturalny (Orlik 

Kaźmierz) i Borys Koło-
dziej (Poznaniak). Tytuł 
najlepszego zawodnika 
przypadł Jerzemu Kowal-
skiemu z  UKS Śrem. 
W  klasyfikacji końcowej 
lubońskie drużyny – Stel-
la Luboń i  LKS znala-
zły się odpowiednio na 9. 
i  12. miejscach (na 12 
startujących zespołów).

Błękitni najlepsi
Zespół Błękitnych Owiń-
ska nie dał najmniej-
szych szans swoim rywa-
lom w niedzielnym tur-
nieju rocznika 2011. 
Zwyciężając we wszyst-
kich spotkaniach, się-
gnęli po złote 
medale. Ko-
lejne miejsca 
n a  p o d iu m 
przypadły 

cd.  
obok

Juniorzy Stelli
W porównaniu z poprzednim sezonem, 
w którym nasi juniorzy walczyli do koń-
ca o awans do ligi wojewódzkiej, w ka-
drze tej drużyny zaszły olbrzymie zmia-
ny. Kilku zawodników opuściło szeregi 
Stelli, aby szukać wyzwań w innych ze-
społach, kilku innych chłopaków zakoń-
czyło przygodę z  piłką, a  na dodatek 
Sebastian Leonarczyk i Damian Koniecz-
ny, ze względu na wiek, zostali przenie-
sieni do drużyny seniorów.
Grupa juniorska została wzmocniona 
przede wszystkim zawodnikami z rocz-
nika 2002 i  2003, którzy stanęli przed 
trudnym zadaniem – walką na boisku 
ze starszymi przeciwnikami (zespół zo-
stał zgłoszony do gry w kategorii: junior 
starszy A-1, czyli chłopcy rocznik 2000 
i  młodsi). Niestety, ze względu na tak 
liczne zmiany kadrowe część drużyny 
nie przepracowała należycie okresu przy-
gotowawczego.
Działacze i trener Sebastian Kleiber spo-
dziewali się trudnej jesieni i mimo świet-
nego pierwszego meczu, w którym wy-
graliśmy 6:2 z Rzemieślnikiem Kwilcz, 
te przewidywania się spełniły. Na 8 dru-
żyn w tabeli zajęliśmy dopiero 7. miejsce, 
mimo że z każdym przeciwnikiem po-
trafiliśmy grać jak równy z równym.
Przede wszystkim po rundzie jesiennej 
cieszy frekwencja na treningach (średnio 
ok. 18 zawodników), oraz atmosfera 
w szatni, co pozwala nam optymistycz-
nie spojrzeć w  przyszłość. W  styczniu 
starszy zespół juniorski wyjedzie na ty-
godniowe zgrupowanie do Wałbrzycha, 

gdzie chłopcy rozpoczną przygotowania 
do rundy wiosennej.
Zarząd Klubu TMS Stella Luboń, dzię-
kuję zawodnikom za wytrwałość i walkę 
w minionej rundzie.

Orliki 2008, 2009
Można powiedzieć, że dla grupy E1 
miniona runda była pierwszą, podczas 
której, po odejściu w kwietniu do oko-
licznych klubów sporej liczby zawodni-
ków, drużyna Stelli odbudowywała się. 
Na wiosnę graliśmy jeszcze w lidze 2007 
i  mogliśmy liczyć na chłopców z  tej 
grupy wiekowej, ale już od sierpnia za-
wodnicy z roczników 2008 i 2009 muszą 
sobie radzić sami. Podczas obozo-tur-
nieju w  Racocie widać było, że dziury 
kadrowe będą trudne do załatania.
Uczestniczyliśmy w rozgrywkach ligo-
wych Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej w  III  Lidze, Grupie  5 Okręgu 
Poznańskiego. Naszymi rywalami byli: 
Lech Football Academy Luboń, Wielko-
polska Komorniki II, KS Luboński oraz 
Wielkopolska Akademia Piłkarska 
(WAP) Luboń. Oczywiście wiedząc, ja-
kim potencjałem dysponujemy, ale nie 
do końca znając rywali, nie byliśmy 
w stanie dobrze oszacować planów. Na-
szym celem było powalczenie o pierwsze 
miejsce, mimo wszystko.
Nasze mecze miały różne oblicza. Były 
spotkania, podczas których dostaliśmy 
lekcję gry w piłkę, a były i takie, kiedy 
los był przeciwko nam. Brakowało szczę-
ścia i pewnie trochę precyzji, aby wyni-
ki były inne.

Młodzież Stelli Zanotowaliśmy kilka naprawdę cieka-
wych spotkań, w których jednak wynik 
nie był dla nas korzystny, m.in. drugi 
mecz z Lechem Football Academy, Lu-
bońskim KS, pierwszy mecz z Wielko-
polską Komorniki oraz na zamknięcie 
rundy – z WAP-em Luboń. Co prawda 
w pierwszym z wymienionych spotkań 
rywal nie dał nam szans na zwycięstwo. 
Trzeba przyznać, że LFA była o  klasę 
lepszą drużyną od pozostałych w  tej 
grupie. Cieszy nas jednak, że nawet z tak 
mocnym przeciwnikiem potrafiliśmy 
wyprowadzić całkiem sporo groźnych 
sytuacji oraz zamknąć na kilka minut 
rywala na jego połowie. W pozostałych 
meczach również były dłuższe momen-
ty, kiedy kontrolowaliśmy grę i przeciw-
nik, jedynie grając wysokimi, długimi 
piłkami za naszą linię obrony, był w sta-
nie stworzyć zagrożenie. Zdobyliśmy 
punkty z Lubońskim KS oraz z WAP-em. 
Oba mecze z  tym drugim zespołem 
pokazały niesamowitą wolę walki do 
końca, o  jak najlepszy wynik. Podczas 
pierwszego spotkania na Winogradach, 
jako drużyna gości, po 10. minutach 
przegrywaliśmy 3:1 aby finalnie wygrać 
4:3. W  drugim meczu ulegliśmy 4:3 
u siebie, goniąc wynik od 4:1. Zabrakło 
niewiele do remisu, a emocji w tym me-
czu nie brakowało.
Ważniejszy jednak w młodzieżowej pił-
ce jest mentalny i sportowy rozwój mło-
dych zawodników. A taki z pewnością 
nasi adepci poczynili, zarówno indywi-
dualnie, jak i cała drużyna. Widać dużą 
poprawę mentalną, która przekłada się 
na lepsze relacje między zawodnikami, 
a  te z  kolei na grę zespołową. Dużo 
więcej gramy podaniami, niż wcześniej, 

co cieszy. Minioną rundę z perspektywy 
wyniku można ocenić jako przyzwoitą, 
jednak patrząc na rozwój drużyny i na 
to, jak poradziła sobie ze zmianami, 
można ją uznać za sukces.
Podczas rundy jesiennej zespół zasiliło 
kilku zawodników, którzy dobrze za-
adoptowali się w drużynie i już spraw-
dzają swoje umiejętności podczas spa-
ringów rozgrywanych, póki pogoda 
dopisuje, na powietrzu, a  już niedługo 
podczas turniejów halowych. Nie mo-
żemy doczekać się zimy, żeby zobaczyć, 
jak w  tym roku będziemy grać w hali, 
oraz obozu zimowego, gdzie będziemy 
przygotowywać się do rozgrywek ligo-
wych. Jesteśmy ciekawi, jak w  najbliż-
szych miesiącach będzie wyglądał rozwój 
drużyny. Od lipca ruszamy w kategorii 
Młodzik D2, grając już na trochę więk-
szym boisku niż orlik.

Żak F1 2010
O naszych żaczkach można powiedzieć, 
że podczas minionej rundy były dość 
zmienne. To grupa, w której jest całkiem 
sporo zdolnych zawodników. W rundzie 
jesiennej przystąpiliśmy bardzo późno do 
regularnych treningów. Na obozo-turniej 
pojechało z tej grupy raptem kilku zawod-
ników. Część wróciła do zajęć w ostatnim 
tygodniu sierpnia, a reszta wraz z końcem 
wakacji i  rozpoczęciem roku szkolnego. 
Liga startowała 15.09 i nie było za bardzo 
szans rozegrania odpowiedniej liczby spa-
ringów oraz przygotowania na treningach. 
Dwa sparingi z Koroną Zakrzewo i Cana-
rinhos Skórzewo wypadły bardzo dobrze. 
Chłopcy pokazali, że nie bez powodu byli 
wiosną w pierwszej lidze. Jednak już na 
pierwszym turnieju widać było, że przy-
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Rozgrywki w kategorii 2010 w sobotę, 24 listopada, w hali LOSiR

Warcie Śrem i UKS-owi Talent. Tur-
niej był rozgrywany w formule dwóch 
grup po 5 drużyn. Wyłoniona z  tej 
rywalizacji najlepsza piątka drużyn 
grała w  Lidze Mistrzów, natomiast 
pozostałe zespoły zagrały w  Lidze 
Europy, gdzie najlepsza okazała  się 
ekipa Sucharów Suchy Las. Przyzna-
no nagrody indywidualne. Do „Dru-
żyny Gwiazd” wybrani zostali: Fran-
ciszek Szelka (Suchary Suchy Las), 
Jakub Lechman (Canarinhos), Jakub 
Grzechowiak (Luboński), Adrian 
Kortus (UKS Talent), Jerzy Owczarz 

(Warta Śrem), Kostek Ruta (UKS 
Śrem). Za najlepszego bramkarza 
uznano Dawida Bułatowicza z Pogo-
ni Szczecin, tytuł króla strzelców 
przypadł Nikodemowi Borowiakowi 
z  Błękitnych Owińska. Najlepszym 
zawodnikiem został Jeremi Sójka 
z Warty Śrem, a nagrodę od sponso-
ra Fabryki Piłkarzy otrzymał Igor 
Paprzycki z Błękitnych. W klasyfika-
cji końcowej, wśród 10. zespołów 
Luboński uplasował się na 4. miejscu.

Marek Giese
LOSiR

gotowania trwały za krótko. Gra w pierw-
szej lidze sprawiła, że jesienią zostaliśmy 
rozstawieni z  mocniejszymi rywalami. 
Rywalizowaliśmy z Lechem Poznań Foot-
ball Academy (na ul. Bułgarskiej), Talen-
tem Poznań oraz UKS-em Orlik Mosina. 
Podczas pierwszego turnieju, niestety, nie 
zgarnęliśmy żadnego punktu. W kolejnym 
wystąpiliśmy w osłabionym składzie, ale 
mimo to daliśmy radę wystąpić i zapre-
zentować  się solidnie, chociaż wyniki 
o  tym nie świadczą. Pierwsze punkty – 
remis – uzyskaliśmy z drużyną UKS Talent 
Poznań podczas trzeciego turnieju, które-
go byliśmy gospodarzem. Można powie-
dzieć, że ten mecz był naszym przebudze-
niem. Ostatni turniej żaków pokazał praw-
dziwe oblicze drużyny. Nasi chłopcy wraz 
z dwiema dziewczynami, z Tosią i Kasią 
w składzie, pokazały się w ostatni weekend 
października (28.10) z rewelacyjnej strony. 
Wywieźliśmy z Mosiny 4 punkty. Śmiało 
można powiedzieć, że byliśmy dla orlika 
równorzędnym rywalem, jak nie lepsi od 
gospodarzy. Następny był remis 2:2 z UKS-
-em Talent Poznań. Niewiele brakowało 
do zwycięstwa, popełniliśmy dwa błędy, 
które kosztowały nas dwie bramki. Poza 
tym piłkarsko pokazaliśmy się dużo lepiej 
niż rywal. Ostatni mecz był już zdecydo-
wanym zwycięstwem 3:1 nad LFPA Po-
znań. Mecz był bardzo emocjonujący. 
Pomimo iż było wiele okazji z obu stron, 
to jednak my byliśmy skuteczniejsi i prze-
ważaliśmy nad kolegami z LPFA.
Ostatni sparing z KS 1920 Mosiną 2009-
2010 w Mosinie, w którym zagraliśmy 
mieszając grupę 2009 i 2010, oraz dwa 
sparingi z Akademią Aktywnych 2009-
2010 pokazały, że drużyna da sobie radę 
za rok, grając już na orliku o  pełnych 

wymiarach. Chociaż wyniki nie były 
korzystne, w tym wypadku nie braliśmy 
ich w  ogóle pod uwagę. Nasza grupa 
2010 mieszana z  2009 grała tej jesieni 
razem po raz pierwszy przeciwko innym 
zespołom, więc nie ma mowy o żadnym 
zgraniu, a i tak zawodnicy potrafili po-
rozumieć się na boisku i rozegrać kilka 
fajnych akcji.
Patrząc, w jaką stronę zmierzamy i jak 
wyglądała nasza gra rok temu, a jak te-
raz, można dostrzec ewidentną różnicę. 
Zawodnicy poczynili personalny progres, 
jak chodzi o umiejętności indywidualne 
oraz drużynowe. Wciąż mamy przed 
sobą dużo pracy, by przygotować  się 
odpowiednio do gry w kategorii Orlik. 
Teraz, póki pogoda pozwoli, jest czas na 
sparingi i  turnieje halowe, będziemy 
mieli okazję sprawdzić się na zadaszo-
nym placu gry. Celem trenera będzie 
przygotowanie drużyny w  sparingach 
przed rundą wiosenną. Czeka nas naj-
większa liczba meczy na orlikach z eki-
pami rocznika 2009. Najważniejsza jed-
nak jest dobra zabawa i  wychowanie 
poprzez sport. Uważamy, że z tego za-
dania wywiązujemy się bardzo dobrze. 
Przez cały czas w zespole pojawiają się 
nowe twarze, co nas bardzo cieszy.
Dziękujemy grupie żaków za uczestnic-
two w treningach oraz godne reprezen-
towanie nas w meczach ligowych i spa-
ringowych.
Dziękujemy rodzicom za pomoc przy 
dojazdach na mecz i organizacji spotkań 
oraz za zaangażowanie w to, by zawod-
nicy regularnie trenowali. Bez waszego 
zaangażowania nie byłoby tej drużyny.

Szymon Dorna
Prezes TMS Stella Luboń

Jesienne zmagania ligowe były dla nas 
bardzo udane. Pozycja lidera na zakoń-
czenie rozgrywek, mówi sama za siebie. 
Z pewnością była to jedna z najlepszych 
rund w całej historii klubu. Wszak nie 
często zdarza się na 13 meczy odnieść 
12 zwycięstw i tylko jeden remis. Po za 
tym dobrze zaprezentowaliśmy  się 
w  rozgrywkach okręgowego Pucharu 
Polski. Odpadliśmy dopiero w czwartej 
rundzie i to z nie byle kim, bo z lll-li-
gową Polonią Środa, która wygrała 
cztery poprzednie edycje. Mecz z takim 
rywalem był dla chłopaków nagrodą za 
to, co dotychczas osiągnęli.
Tak dobre wyniki to efekt znaczącego 
wzmocnienia drużyny. Dołączyli do nas 
Alain Nyagayama, Jakub Solarek, Ma-
teusz Gawroński, Bartosz Bartoszak, 
Kacper Janicki, a z wypożyczenia wró-
cił Kacper Wojtowicz. Wszyscy szybko 
wkomponowali się w zespół. Ogrom-
nym plusem było przyjście bardzo do-
świadczonego Alaina, który przez wie-
le lat grał w wyższych ligach. Podobnie 
było z „Solarem”, który, moim zdaniem, 
umiejętnościami zdecydowanie prze-
wyższa zawodników A-klasowych. 
W związku z poszerzeniem kadry wzro-
sła rywalizacja, co także miało przeło-

żenie na frekwencję na treningach. 
Jeżeli drużyna nie zostanie osłabiona, 
a  może uda  się nawet jeszcze kogoś 
pozyskać, to będziemy mogli z optymi-
zmem patrzeć na rundę rewanżową.
Chciałbym wszystkim chłopakom 
podziękować za jesienne zaangażo-
wanie i podejście do gry. Życzyłbym 
im i  sobie, aby wszyscy byli zdrowi 
i  omijały ich kontuzje, bo każdy 
z nich jest tak samo ważny i potrzeb-
ny. Muszę też wspomnieć i podzięko-
wać całemu zarządowi oraz kierow-
nikowi drużyny, za to co robią, bo 
Stella to nie tylko seniorzy, ale rów-
nież młodzież i  dzieci. Nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, ile czasu i pracy 
trzeba poświęcić, aby to wszystko 
funkcjonowało. Ciągle też trzeba zma-
gać się z problemami, które powstały 
dużo wcześniej.
Na zakończenie wszystkim działaczom, 
zawodnikom, kibicom oraz ich najbliż-
szym, z  okazji zbliżających  się Świat 
Bożego Narodzenia życzę wszystkiego 
najlepszego, zdrowia, rodzinnej atmos-
fery i mnóstwa prezentów. A Nowy Rok 
niech przyniesie jeszcze więcej sukce-
sów i same dobre wyniki.

Sebastian Kleiber

Lider z dużym zapasem
Trener Stelli, Sebastian Kleiber podsumowuje rundę jesienną

Rewelacyjny w tym sezonie zespół Stel-
li występujący w III grupie klasy A, zo-
stał samodzielnym liderem i  jest na 
dobrej drodze, by w rundzie rewanżowej 
powalczyć o upragniony awans do klasy 
okręgowej. Kibice i działacze nie pamię-
tają tak cennego dorobku punktowego 
w karierze drużyny z ul. Szkolnej. Nikt 
sobie nie przypomina sytuacji, by w ca-
łej rundzie Stella schodziła z  boiska 
niepokonana. Wszystkim za ten wyczyn 
należą się słowa uznania.
W ostatniej kolejce, 11 listopada, nie 
doszło do meczu pomiędzy Stellą a Obrą 
Zbąszyń, ponieważ goście powiadomili 
klub, że z powodu braku zawodników, 
nie wstawią się, by rozegrać to spotkanie. 
W ten sposób oddali 3 punkty walko-

werem, za co będą musieli zapłacić do 
WZPN karę 300 zł.
W sezonie jesiennym 2018-2019 Stella 
rozegrała 12 meczy, odniosła 11 zwy-
cięstw i uzyskała 1 remis. Przyznano tez 
stellowcom 3 punkty za walkower Obry 
Zbąszyń. W  sumie zespół zdobył 37 
punktów! Strzelił 59 bramek + 3 za w-o, 
co dało to 62 gole. Stracił jedynie 6. 
Bramki dla Stelli zdobyli: Dawid Jaku-
biak – 9, Dawid Jurga – 9, Jakub Solarek 
– 9, Daniel Baran – 6, Mateusz Gawroń-
ski – 6, Marcin Ogrodowczyk – 5, Alain 
Ngamayama – 4, Daniel Smulkowski – 3, 
Sebastian Leonarczyk – 2, Jan Boruń – 2, 
Jakub Kaźmierczak – 1, Dawid Kubiak 
– 1, Kacper Janicki –1 i Kamil Frankow-
ski – 1.

Władysław Szczepaniak

Niepokonana Stella

Z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku, życzy-
my Mieszkańcom Lubonia rodzinnej 
atmosfery przy wigilijnym stole, radości 
i uśmiechu, a najmłodszym – góry prezentów. 
Życzymy również w zbliżającym się roku 2019 
dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu 
rodzinnym i zawodowym. Wszystkim uczącym się – dobrych 
wyników w nauce, a naszym sportowcom – samych sukcesów.

Zarząd TMS Stella Luboń
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Zapraszamy mieszkańców Lubonia na tradycyjne 
spotkanie o  Puchar Prezesa TMS Stella Luboń, któ-
re odbędzie się 1 stycznia o godz. 12 na boisku przy 
ul. Szkolnej. Tradycyjnie, zawodnicy Stelli przywitają 
nowy rok na sportowo. Po meczu, na piłkarzy i kibiców 
będą czekały ciepłe napoje oraz słodki poczęstunek, by 
w miłej, rodzinnej atmosferze powspominać historię 
naszego klubu.

TMS Stella Luboń

Mecz noworoczny

11 listopada, w ostatniej kolejce rundy 
jesiennej, rozegrano derby pomiędzy 
Lubońskim Klubem Sportowym i  Po-
gromem Luboń. Ten historyczny mecz 
został rozegrany w  dniu obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Był pojedynkiem bardzo 
ciekawym. LKS przystąpił do gry bez 
czterech podstawowych zawodników, 
ukaranych za żółte kartki. Już w  20. 
minucie Pogrom objął prowadzenie. 
Sędzia podyktował rzut karny, a Maciej 
Matuszalski nie zwykł marnować takich 
okazji. Strzelił bramkę dla Pogromu na 
0:1. W  30. minucie LKS wyrównał na 
1:1, bramkę zdobył Emil Pośpiech.
Druga część meczu była pojedynkiem 
bardzo wyrównanym. Wynik był sprawą 
otwartą. Kiedy wszyscy liczyli, że spo-
tkanie zakończy się remisem, Przemy-
sław Latosi, po pięknej akcji, zdobył 
zwycięską bramkę dla Pogromu na 1:2.
Trzeba zaznaczyć, że było to wypraco-
wane i zasłużone zwycięstwo, które przy 

okazji dało Pogromowi 3 cenne punkty. 
Po raz pierwszy w drużynie LKS-u wy-
stąpił 16-letni młodzieżowiec – Filip 
Bąkowski i jego debiut trzeba uznać za 
bardzo udany.
Zespoły wystąpiły w  następujących 
składach, LKS: Denys Shamarin, To-
masz Domagała, Emil Pośpiech, Jacek 
Świdwa, Dominik Prusinowski, Patryk 
Piórkowski, Piotr Pietrzak, Filip Bą-
kowski, Radosław Michalewski, Mate-
usz Kowalski, Mateusz Barłóg, Rafał 
Cędrak, Piotr Ciszewski, Wojciech 
Herkowiak, Wiktor Zioła, Filip Nie-
dziela, Tomasz Kostrzyński. Pogrom: 
Tomasz Kubiak, Mateusz Lulka, 
Krzysztof Garczyński, Daniel Powier-
ża, Maciej Matuszalski, Michał Jan-
kowski, Przemysław Latosi, Dawid 
Kubiak, Adam Wiśniewski, Bartosz 
Machura, Dawid Cubal, Łukasz Mi-
chałek i Krzysztof Jasiczak.

Władysław Szczepaniak

Pogrom wygrał z LKS-em!

Po przegranej z  Pogromem Luboń 
w  ostatnim meczu rundy jesiennej 
(czytaj obok), LKS zakończył rozgryw-
ki na bardzo dobrym, 6. miejscu. Trze-
ba pamiętać, że po spadku z  klasy 
okręgowej do klasy A, LKS prawie się 
rozpadł. Tylko dzięki trenerowi Jacko-
wi Paskowi i  kapitanowi Tomkowi 
Domagale, którzy zdołali zmontować 
nowy zespół, klub nadal funkcjonuje.
W rundzie jesiennej, w 13. rozegranych 
meczach LKS odniósł 6 zwycięstw, 
uzyskał 3 remisy i doznał 4 porażki. 
W sumie zdobyli 21 punktów, strzelił 
32 bramki, tracąc tyle samo. Bramki 
dla LKS zdobywali: Łukasz Lekier – 10, 
Radosław Michalewski – 5, Emil Po-
śpiech – 4, Michał Kugler – 4, Kevin 
Kasztelan – 2, Piotr Pietrzak – 1, Jacek 
Świdwa – 1, Patryk Piórkowski – 1, 
Łukasz Szarlote – 1, Wiktor Zioła – 1, 
Dominik Prusinowski – 1 (należy do-
dać bramkę samobójczą).

Władysław Szczepaniak

LKS odrabia straty

Po raz pierwszy w swojej krótkiej histo-
rii Pogrom Luboń rozpoczynał rozgryw-
ki w A klasie. Z naszym debiutem wią-
zaliśmy pewne nadzieje, które dość 
szybko zostały zweryfikowane. Premie-
rowe spotkanie przegraliśmy aż 0:4. 
Punktów szukaliśmy w  kolejnych me-
czach. Niestety, bezskutecznie. Kolejne 
porażki powodowały narastającą frustra-
cję w zespole, czego najlepszym przykła-
dem jest czerwona kartka, którą zobaczył 
w spotkaniu z Nowym Tomyślem Maciej 
Matuszalski – najlepszy zawodnik po-
przedniego sezonu. Znamienne jest, że 
zamiast wpisać  się na listę strzelców, 
zdążył tylko wylecieć z boiska.
Naszą niemoc przerwaliśmy dopiero 
z Rostarzewem. Po zwycięstwie 5:1 przez 
tydzień byliśmy poza strefą spadkową. 
Potem przyszła następna seria porażek, 
zakończona wyjazdem do Wąsowa. 
Szczęśliwe zwycięstwo. Rywale przez 
większość spotkania prowadzili. Do 93. 
minuty było 4:3 dla gospodarzy. Mecz 
ostatecznie wygraliśmy 6:4, ale styl po-
zostawiał wiele do życzenia... Zamiast 
pójść za ciosem i w bezpośrednim star-
ciu z Lasem Puszczykowo sięgnąć po 3 
punkty oraz wyprzedzić ich w  tabeli, 
ponieśliśmy bardzo bolesną porażkę. Do 
przerwy był remis 1:1, tuż po wznowie-
niu gry przegraliśmy 1:3. Potem z tru-
dem, ale udało się doprowadzić do re-
misu. Niestety, jak to w naszych meczach 
bywa, nie zachowaliśmy do końca kon-
centracji i  Las strzelił nam bramkę 
w  ostatniej akcji spotkania (sędzia od 
razu skończył mecz). W ostatniej kolej-
ce udało nam się wygrać derbowy poje-
dynek z Lubońskim KS 2:1.

Runda jesien-
na w naszym 
wykonaniu 
była niestety 
bardzo słaba. 
Często na bo-
isku brakuje 
lidera, który 
pociągnie grę 
do przodu. 
Bolą też me-
cze przegrane 
w  końców-
k a c h ,  j a k 
choćby starcie 
z  Lasem czy 
Obrą Zbą-
szyń. W tym drugim meczu prowadzi-
liśmy 3:2, ale daliśmy się dwukrotnie 
zaskoczyć z rzutów rożnych (ten dru-
gi raz w doliczonym czasie). Fatalnie 
prezentowaliśmy  się w  spotkaniach 
z  Mosiną i  Nowym Tomyślem. Prze-
graliśmy aż 8 spotkań różnicą jednej 
bramki! Jeśli chodzi o naszych rywali, 
to najlepiej prezentuje  się drużyna 
z Grodziska. Wrażenie robi też Stella 
Luboń i Promień Opalenica. My na-
tomiast musimy patrzeć na siebie 
i podjąć walkę o utrzymanie. Będzie 
o  to trudno, ale nie zamierzamy  się 
poddawać. Czeka nas sporo pracy, 
pozostajemy jednak optymistami. Ze-
spół potrafił pokazać charakter w trud-
nych momentach (Opalenica, mecze 
derbowe), teraz trzeba zrobić wszystko, 
żeby przełożyło  się to na wszystkie 
spotkania.

Rajmund Sobkowiak
trener

Poszukujący Pogrom

n
Rajmund Sobkowiak – 
trener Pogromu Luboń

Podsumowując mecze Pogromu Luboń, jako beniaminka w  A klasie, 
można stwierdzić, że jego gra nie była najgorsza, zespół jednak nie miał 
szczęścia, bo aż 8 spotkań zakończyło się jednobramkową przegraną. Dla 
przypomnienia, były to porażki z Wichrem Strzyżewo 3:4, Obrą Zbąszyń 
3:4 i Lasem Puszczykowo 3:4, z Promieniem Opalenica 1:2 oraz druży-

nami: NAP Nowy Tomyśl 1:2, Stellą Luboń 1:2, 
1920 Mosina 2:3 i  Ogrol Sielinko 1:2. Można 
jeszcze dopowiedzieć, że Pogrom, który strzelił 
28 goli, jest ósmym zespołem w swojej grupie pod 
względem zdobytych bramek i znalazł się dopie-
ro na 13. miejscu.
Sytuacja Pogromu w tabeli nie jest najlepsza. Zwy-
cięstwo z LKS-em zmniejszyło wprawdzie dystans 
punktowy do zespołów sąsiadujących w  tabeli lu-
bońską drużyną, ale czeka ją trudna walka o utrzy-
manie  się w  A  klasie. Wierzymy, że przy pełnej 
mobilizacji, wzmocnieniu zespołu i  dobrze prze-
pracowanej przerwie zimowej, zawodnicy i działa-
cze zrobią wszystko, by od nowej rundy znów zo-
baczyć Pogrom w klasie A.

Pogrom w sezonie jesiennym rozegrał 13 meczy, w któ-
rych odniósł 3 zwycięstwa i doznał 10 porażek. W sumie 
zdobył 9 punktów, strzelił 28 bramek, tracąc 35. Bramki 
zdobywali: Maciej Matuszalski – 5, Mateusz Jóżwiak – 5, 
Michał Jankowski – 4, Przemysław Latosi – 4, Dawid 
Kubiak –2, Bartosz Machura – 2, Daniel Powierża – 2, 
Serhii Dmitriiev – 2, Bartosz Matuszalski – 1 i Krzysztof 
Jasiczak – 1.

Władysław Szczepaniak

Pogrom w rundzie jesiennej

Tabela końcowa rundy jesiennej
A klasa, grupa III Poznań

 1.  Stella Luboń  13  37  62:6
 2.  Nasza Dyskobolia Grodzisk  13  32  34:9
 3.  Promień Opalenica  13  29  55:11
 4.  Huragan Michorzewo  13  25  30:22
 5.  1920 Mosina  13  21  31:23
 6.  Luboński KS  13  21  32:32
 7.  Wicher Strzyżewo  13  21  37:32
 8.  Obra Zbąszyń  13  16  23:30
 9.  Ogrol Sielinko  13  16  21:29
 10.  Las Puszczykowo  13  13  16:29
 11.  Orzeł Rostarzewo  13  10  17:39
 12.  NAP Nowy Tomyśl  13  9  19:39
 13.  Pogrom Luboń  13  9  28:35
 14.  LZS Wąsowo  13  1  19:88

W.S.



12/2018

57

SPORT

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła 
wszystkim uczestnikom 8. edycji Luboń-
skiego Biegu Niepodległości, zorganizo-
wanego tradycyjnie 11 listopada. O godz. 
11.11 bieg rozpoczęło 1341 osób (w tym 
3 na wózku). Start i meta znajdowały się 
na ulicy 11 Listopada. Nowa trasa skła-
dała się z dwóch pętli – pierwszej o dłu-

gości 4,3  km oraz drugiej mierzącej 
5,7 km. Każdy uczestnik otrzymał w pa-
kiecie startowym pamiątkowy kubek, 
a na mecie, po ukończeniu biegu, medal, 
rogal świętomarciński, wodę mineralną 
oraz posiłek regeneracyjny. Tradycyjnie 
na trasie dopingowały biegaczy lubońskie 
szkoły podstawowe.
Przed biegiem wszyscy odśpiewali hymn 
Polski. Następnie sygnał do startu dał 
jak zwykle dowódca drużyny Plutonu 
Kedywu Armii Krajowej, Podpułkownik 
Ludwik Misiek.
Najszybciej 10-kilometrową trasę poko-
nał Krzysztof Szymanowski (31:57), tuż 
za nim uplasował się Denis Slobodianiuk 
(32:09) oraz Krzysztof Stefanowicz 
(32:17). Wśród kobiet najszybsza była 
Patrycja Talar (37:39), która na mecie 
wyprzedziła Agnieszkę Staniewską 

(39:42) oraz Agnieszkę Kuster (40:00). 
Mieszkańcy Lubonia stanowili 1/5 
uczestników biegu (265 osób na mecie). 
W rywalizacji panów najlepsi byli: Da-
niel Kaczmarek (36:14), Mateusz Kacz-
marek (36:25) i Mateusz Błaszyk (37:05). 
Najszybsze lubonianki to: Katarzyna 
Strzałkowska (44:06), Ewelina Kowalczyk 

(45:18) i Justyna Zielińska (45:38).
– Mimo początkowych obaw o frekwencję, 
wynikających z organizacji biegu w Po-
znaniu, udało się osiągnąć limit, co cieszy 
mnie najbardziej, ponieważ świadczy to 
o tym, że Bieg Niepodległości w Luboniu 
ma już swoją renomę wśród biegaczy, 
którzy wiedzą, że to solidny produkt, 
szyty na miarę i dobrze zorganizowany. 
Wpływ na to miała też pewnie ciekawość 
nowej trasy, chęć przyłączenia  się do 
obchodów 100-lecia Niepodległości na 
biegowo oraz fakt, że część biegaczy wo-
lała uczestniczyć w bardziej kameralnej 
imprezie. Bardzo mnie cieszy również 
rekordowa liczba kibiców zgromadzonych 
na starcie i mecie biegu, która w tym roku 
była naprawdę imponująca – powiedział 
tuż po biegu dyrektor imprezy Adam 
Chudzicki.

Renoma przyciągnęła  
1341 biegaczy

n
 W Święto Niepodległości, ulicę obchodzącą w tym dniu swoje święto (11 Listopada), 
przemierzyli uczestnicy 8. Lubońskiego Biegu Niepodległości   fot. Rafał Wojtyniak

n
Start największej imprezy biegowej w Luboniu. Niektórzy uczestnicy biegli dzier-
żąc flagę narodową   fot. Anna Strojna

n
Lubonianka Renata Opitz z nr. 
startowym 691    fot. Anna Strojna

Oprócz kategorii generalnej puchary 
przyznano także zwycięzcom Mi-
strzostw Wielkopolski w  biegu na 
10 km. Podczas 8. edycji biegu roze-
grano również Mistrzostwa 31. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach 
oraz Mistrzostwa Szkoły Aspirantów 
Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto 
nagrodzono najlepszych luboniankę 
i  lubonianina oraz 16 kategorii wie-
kowych. Jak co roku, uhonorowano 
też unikatową kategorię biegu – z bia-
ło-czerwoną flagą – oraz osoby na 
wózkach.

Maciej Młodzik

Kobiety

Kolejność zapisów: miejsce w kategorii (ko-
biety / mężczyźni), numer startowy, imię 
i nazwisko, rocznik, klub (jeśli przynależy), 
czas netto.
1. (miejsce), 21 (nr startowy) – Katarzyna 
Strzałkowska, 1981 (rocznik) Lucky LUZers 
(klub), 0:44:06 (czas netto); 2., 26 – Ewelina 
Kowalczyk 1976, RDK Serwis biega, 0:45:18; 
3., 672 – Justyna Zielińska, 1976, LKB (Luboń-
ski Klub Biegacza), 0:45:39; 4., 702 – Natalia 
Kędziora, 1977, LKB, 0:46:29; 5., 282 – Mi-
chalina Matuszczak, 1998, OŚ AZS Poznań, 
0:46:36; 6., 133 – Aleksandra Grzelka, 1986, 
0:47:33; 7., 221 –Alicja Łocman, 1980, Con-
nector Team 0:47:49; 8., 1420 – Katarzyna 

Izydorska, 1982, For Run Team, 0:48:25; 9., 
609 –Marzena Kwaśna, 1971, SPP Team, 
0:49:00; 10. ,363 –Paulina Gawęcka, 1975, 
PZU Sport Team, 0:49:02; 11., 416 – Anita 
Marcinkowska, 1983, 0:49:10; 12., 77 – Gocha 
Płóciennik, 1975, Libra Team, 0:50:34; 13., 
351 – Magdalena Demel-Wieczorek, 1979, 
For Run Team, 0:50:35; 14., 118 – Katarzyna 
Lesiuk, 1983, 0:50:44; 15., 843 – Izabela Szu-
kalska, 1972, 0:50:57; 16., 1207 – Magdalena 
Różańska, 1991, 0:51:05; 17., 482 – Izabela 
Szajek-Siuda,1970, Izmark 0:51:18; 18., 773 
– Karolina Pokrywka, 1984, 0:51:42; 19., 781 
– Oliwia Pietruszyńska, 1997, ZIP,  0:52:04; 
20., 853 – Kinga Kaczmarek, 1997, 0:52:15; 
21., 671 – Violeta Włodarska, 1965, 0:52:49; 
22., 1440 – Joanna Szypulińska, 1988, 0:53:36; 

8. Luboński Bieg Niepodległości (11.11.2018 r.) – 10 km
Wyniki lubonian

23., 163 – Kinga Gliszczyńska, 1978, 0:54:07; 
24., 320 – Anna Bieleń, 1981, Lucky LUZers, 
0:54:16; 25., 630 – Monika Świątek-Twardow-
ska, 0:54:24; 26., 460 – Krystyna Chwirot, 
1989, 0:54:40; 27., 183 – Małgorzata Jakub-
czyk, 1981, 0:54:54; 28., 937 – Aneta Nowak, 
1972, 0:56:01; 29., 49 – Agata Banaszak, 1964, 
0:56:07; 30., 356 – Agnieszka Wojtkowiak, 
1977, 0:56:09; 31., 288 – Monika Owsianna, 
1995, 0:56:17; 32., 539 – Joanna Ambroży, 
1995, 0:56:35; 33., 1280 – Joanna Mazurek, 
1988, 0:57:51; 34., 447 – Katarzyna Czyżak, 
1988, 0:57:51; 35., 659 – Anna Kurcius-Smo-
czyk, 1976, 0:57:57; 36., 723 – Magdalena 
Padła,1983, Lucky LUZers, 0:58:12; 37., 550 
– Paulina Dziurleja, 1985, Lucky LUZers, 
0:58:12; 38., 408 – Gosia Kaczmarek, 1984, 

Lucky LUZers, 0:58:12; 39., 175 – Agnieszka 
Szenknecht, 1980, PKO Bank Polski, 0:58:21; 
40., 1107 – Ewelina Wysocka-Babst, 1978, 
LKB, 0:58:27; 41., 1508 – Karolina Poterska, 
1977, MJP Ziemek, 0:58:30; 42., 103 – Hanna 
Zaborowska, 1989, 0:58:46; 43., 1113 – Edy-
ta Pawlęty, 1996, 0:58:50; 44., 567 – Barbara 
Golińska, 1987, Duży Ben, 0:59:38; 45., 891 
– Małgorzata Kalinowska, 1979, 0:59:41; 46., 
90 – Marzena Halilović, 1984, 1:00:05; 47., 
1160 – Monika Michałowska, 1981, Long 
Step Team, 1:00:29; 48., 987 – Ewa Lembicz, 
1972, 1:00:34; 49., 398 – Kata-
rzyna Czyż, 1979, 1:00:41; 50., 
1338 – Weronika Kurelska, 
1999, 1:00:44; 51., 1124 – Kasia 
Grzybowska, 1972, 1:00:52; 52., 

cd.  
na str. 
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1182 – Sylwia Tomporowska, 
1987, 1:01:05; 53. 328 Joanna 
Szymkowiak, 1994 1:01:06; 54., 
396 – Joanna Galas-Osuch, 1974, 
1:01:27; 55., 287 – Katarzyna 

Ratajczak, 1995, 1:01:32; 56., 211 – Renata 
Nawrocka, 1963 1:01:57; 57., 36 – Magdalena 
Przewoźniak, 1976, Kobiety Biegają, 1:02:21; 
58., 691 – Renata Opitz, 1968, 1:02:22; 59., 
219 – Ewa Zbyszewska, 1974, 1:02:24; 60., 
607 – Gosia Walkowiak, 1983, 1:03:02; 61., 
91 – Agnieszka Dopierała, 1976, 1:03:22; 62., 
1331 – Sylwia Tomczak, 1984, Łazienkaplus.
pl, 1:03:52; 63., 907 – Aleksandra Dymowska, 
1981, 1:04:51; 64., 180 – Martyna Osińska, 
1997, 1:05:15; 65., 909 – Anna Bochyńska, 
1980, 1:05:42; 66., 106 – Ilona Sikora, 1995, 
Galopujące Ślimaki, 1:06:22; 67., 641 – Dorota 
Małecka, 1999, Gdzie jest Dori, 1:06:28; 68., 
143 – Olga Barecka, 1984, 1:06:29; 69., 1110 
– Anna Owczarzak, 1993, BiegAnki z SP1, 
1:06:33; 70., 1112 – Anna Hajkowicz-Klima-
szewska, 1978, BiegAnki z SP1, 1:06:49; 71., 
754 – Iwona Stefańska, 1977, 1:07:15; 72., 
480 – Magdalena Pacyńska, 1977, 1:07:19; 
73., 70 – Alina Arndt-Kufel, 1959, 1:07:26; 
74., 1165 – Monika Pigłowska, 1975, 1:07:57; 
75., 1366 – Patrycja Golak, 1993, 1:08:29; 
76., 752 – Zuzanna Kurnatowska, 1996, 
1:08:50; 77., 771 – Marzena Kawicka, 1983, 
1:08:52; 78., 127 – Paulina Czartoszewska, 
1990, 1:10:05; 79., 285 – Agnieszka Kaczma-
rek, 1983, 1:10:25; 80., 688 – Ania Wieloch, 
1980, 1:10:41; 81., 1131 – Anna Binkowska, 
1978, 1:11:02; 82., 241 – Dorota Leszczyńska, 
1973, 1:11:20; 83., 789 – Katarzyna Pawlak, 
1980, 1:13:56; 84., 327 – Agnieszka Stacho-
wiak, 1985, Maratończyk Poznań / Parkrun 
Dąbrówka, 1:14:12; 85. 205 – Renata Golak, 
1970, 1:14:58; 86., 544 – Natalia Kwiecińska, 
1982, 1:17:33; 87., 666 – Anna Wojciechow-
ska, 1979, 1:20:42

Mężczyźni
1., 17 – Daniel Kaczmarek, 1974, Lucky LU-
Zers, 0:36:14; 2., 16 – Mateusz Kaczmarek, 
1982, Lucky LUZers, 0:36:25; 3., 29 – Mateusz 
Błaszyk, 1987, Betonowy Wojtek, 0:37:05; 4., 
19 – Bartosz Bieleń, 1980, Lucky LUZers, 
0:37:16; 5., 978 – Maksymilian Zieliński, 2000, 
0:38:20; 6., 18 – Jarosław Sajnaj, 1979, Lucky 
LUZers, 0:38:36; 7., 28 – Michał Gil, 1997, LKB, 
0:38:53; 8., 115 – Janusz Wiśniewski, 1973, 
Siedmiomilowe Buty/Wyborowa, 0:39:16; 9., 
1058 – Łukasz Kamiński, 1985, 0:39:23; 10., 
83 – Przemysław Pochylski, 1974, Zgrupka 
Team, 0:39:58; 11., 582 – Michał Szymaniak, 
1978, MilanClubPolonia, 0:40:06; 12., 662 – 
Łukasz Nagierski, 1978, T-Mobile Running 
Team, 0:40:59; 13., 260 – Witold Chylak, 
1976, 0:41:04; 14., 267 – Filip Śrama, 1986, 
0:41:19; 15., 588 – Andrzej Lewandowski, 
1974, LKB, 0:41:25; 16., 234 – Piotr Kozłow-
ski, 1972, 0:41:43; 17., 753 – Tomasz Lisiec-
ki, 1975, Trzynastka Plus, 0:41:46; 18., 1386 
– Maciej Klaus, 1971, Exactus Sport Team, 
0:41:47; 19., 711 – Pietruszyński Wojciech, 
1995, Lucky LUZers, 0:41:56; 20., 34 – Janusz 
Perczak, 1990, 0:41:58; 21., 535 – Stanisław 
Wysocki, 1997, 0:42:22; 22., 945 – Tomasz 
Stępniak, 1983, 0:42:38; 23., 786 – Mariusz 
Pawlak, 1986, 0:42:40; 24., 42 – Bartłomiej 
Pietrzak, 1980, 0:42:58; 25., 435 – Jarosław 
Ptak, 1973, Lucky LUZers, 0:43:09; 26., 748 

–Paweł Schulz, 1989, SPP Team, 0:43:41; 27., 
446 – Rafał Paluszkiewicz, 1976, SPP Team, 
0:43:49; 28., 243 – Michał Noculak, 1979, 
Lucky LUZers, 0:44:06; 29., 370 – Tomasz 
Doruch, 1972, 0:44:12; 30., 585 – Bartosz 
Szpajer, 1987, Klub Maratończyka V  LO 
w  Poznaniu, 0:44:15; 31., 819 – Sławomir 
Budziszewski, 1972, LKB, 0:45:10; 32., 620 
– Piotr Waligóra, 1976, Lucky LUZers, 
0:45:33; 33., 673 – Robert Zieliński, 1978, 
LKB, 0:45:40; 34., 250 – Jacek Glapa, 1976, 
0:45:53; 35., 904 – Robert Adamski, 1967, 
#Drużyna Szpiku, 0:45:57; 36., 850 – Jacek 
Krzyśka, 1973, 0:46:22; 37., 313 – Krzysz-
tof Stefaniak, 1983, Zgrupka Team, 0:46:23; 
38., 344 – Marek Przytocki, 1976, 0:46:26;
39., 1210 – Paweł Szczepaniak, 1983, 0:46:34; 
40., 546 – Piotr Szpajer, 1989, Kamena Team, 
0:46:43; 41., 1509 – Mateusz Poterski, 1978, 
MJP Ziemek, 0:46:45; 42., 286 – Leszek Szlenk, 
1981, 0:46:51; 43., 518 – Tomasz Przybecki, 
1970, Przybeccy, 0:47:01; 44., 820 – Damian 
Budziszewski, 2001, LKB 0:47:03; 45., 68 
– Roman Blaszka, 1958, 0:47:08; 46., 73 – 
Arkadiusz Zajder, 1975, 0:47:12; 47., 483 – 
Klaudiusz Siuda, 2001, IZMARK, 0:47:14; 
48., 265 – Zbigniew Bukalski,1970, 0:47:18; 
49., 10 – Grzegorz Wancek, 1973, Exactus 
Team, 0:47:39; 50., 165 – Marek Walkiewicz, 
1985, 0:47:57; 51., 1135 – Arek Rogowicz, 
1996, 0:48:00; 52., 656 – Rafał Frański, 1972, 
0:48:03; 53., 306 – Maciej Witkowiak, 1978, 
0:48:03; 54., 1391 – Mikołaj Walkowiak, 
1994, Mateo, 0:48:09; 55., 964 – Mateusz 
Walkowiak, 1990, Mateo, 0:48:10; 56., 415 
– Błażej Ciesielczak, 1978, L-Team, 0:48:10; 
57., 266 – Paweł Becker, 1966, 0:48:12; 58., 
31 – Kamil Piętka, 1982, 0:48:22; 59., 894 – 
Piotr Kocur, 1979, 0:48:22; 60., 1350 – Jacek 
Kopa, 1976, 0:48:28; 61., 272 – Marcin Ste-
cyniak, 1986, 0:48:29; 62., 202 – Sławomir 
Golak, 1968, 0:49:15; 63., 1065 – Paweł Treć, 
1988, LKS Zantyr Sztum, 0:49:20; 64., 505 – 
Dariusz Szulc, 1972, 0:49:22; 65., 770 – Pa-
weł Lewandowski, 1986, 0:49:22; 66., 1403 
– Mateusz Hermeła, 1992, 0:49:23; 67., 557 
– Maciej Walkowiak, 1983, Wal-Urb Run 
Team, 0:49:35; 68., 192 – Sebastian Linkie-
wicz ,1979, L-Team, 0:49:36; 69., 1438 – To-
masz Dokurno, 1983, BE3 Cityzen, 0:49:44; 
70., 1269 – Szymon Derucki, 1982, 0:49:46; 
71., 821 – Przemysław Szumiłowski ,1975, 
0:49:52; 72., 587 – Jacek Maruszewski, 1983, 
0:49:55; 73., 1354 – Sylwester Kruger, 1968, 
31 Baza Lotnictwa Taktycznego, 0:50:05; 74., 
69 – Maciej Lembicz, 1972, BE3 Cityzen/
EnduHub 0:50:09; 75., 652 – Piotr Górny, 
1982, 0:50:12; 76., 1027 – Tomasz Zając, 
1972, 0:50:40; 77., 1235 – Jan Grzegorzew-
ski, 1988, 0:50:44; 78., 615 – Jakub Jackow-
ski, 1980, 0:50:48; 79., 185 – Tomasz Wal-
kowiak, 1984, AdRunaLine Team, 0:50:53; 
80., 777 – Mateusz Zawodny, 1986, Cybina 
Team, 0:51:11; 81., 895 – Norbert Deska, 
1975, 0:51:15; 82., 481 – Marek Siuda, 1968, 
Izmark, 0:51:18; 83., 79 – Dariusz Kowal-
czyk, 1974, RDK Serwis biega, 0:51:24; 84., 
668 – Marek Lewandowski, 1958, 0:51:27; 
85., 178 – Wojciech Prysiażny, 1980, 0:51:35; 
86., 1088 – Maciej Stolpe, 1968, 0:51:39; 87., 
1198 – Błażej Bębel, 1984, Rataye, 0:51:44; 
88., 1359 – Łukasz Ścigocki, 1992, 0:51:47; 
89., 168 – Piotr Maciejewski, 1982, 0:51:47; 
90., 268 – Krzysztof Andrzejewski, 1974, 
0:51:56; 91., 733 – Tymoteusz Trąpczyń-
ski, 1994, Gigi Buffon Team, 0:52:08; 92., 
533 – Cezary Brodowski, 1973, 0:52:23; 93., 
1197 – Dominik Korytowski, 2002, Szalone 

Króliki, 0:52:29; 94., 1383 – Łukasz Wiza, 
1981, 0:52:51; 95., 999 – Marcin Janicki, 
2001, 0:52:57; 96., 1303 – Jakub Ambroży, 
1993, 0:53:02; 97., 1426 – Łukasz Krokow-
ski, 1985, Krokos23 Running Team, 0:53:07; 
98., 878 – Tomasz Zagozda ,1961, 0:53:08; 
99., 310 – Radosław Radom, 1967, 0:53:27; 
100., 554 – Michał Zatoński, 1977, 0:53:29; 
101., 1441 – Mateusz Grochowski, 1988, 
0:53:36; 102., 1035 – Marcin Wasko, 1988, 
0:53:48; 103., 404 – Dawid Chyliński, 1982, 
Gira  się kręci, 0:53:57; 104., 43 – Michał 
Szafran, 1981, 0:54:01; 105., 167 – Dawid 
Szłapka, 1992 0:54:06; 106., 527 – Łukasz 
Drobiecki, 1979, 0:54:06; 107., 959 – Piotr 
Błażyński, 1980, 0:54:24; 108., 1048 – Alan 
Woźny, 1988, Ultramarines, 0:54:25; 109., 
1238 – Adam Grocholewski, 1990, Motor 
Lubon Team, 0:54:32; 110., 75 – Mariusz 
Sztolcman, 1974, 0:54:34; 111., 600 – Michał 
Snela, 1974, 0:54:35; 112., 1073 – Lucjan Sto-
dolny, 1982, 0:54:35; 113., 1153 – Przemysław 
Ludwikowski, 1989, Tencza Team, 0:54:39; 
114., 128 – Robert Machała, 1977, 0:54:42; 
115., 545 – Piotr Kwieciński, 1982, 0:54:46; 
116., 308 – Krzysztof Suss, 1979, 0:54:47; 117., 
1116 – Maciej Kubala, 1971, 0:54:51; 118., 
182 – Rafał Jakubczyk, 1981, Triboys, 0:54:54; 
119., 125 – Szymon Jazy, 1984, 0:54:54; 120., 
1028 – Michał Graf, 1977, 0:55:01; 121., 1404 
– Robert Kurys, 1981, LKB, 0:55:18; 122., 
477 – Mirosław Szulc, 1951, 0:55:20; 123., 
1074 – Łukasz Wiśniewski, 1979, 0:55:40; 
124., 1353 – Marcin Pięta, 1976, 0:55:43; 
125., 1506 – Artur Zawadzki, 1979, 0:55:50; 
126., 847 – Adrian Taratajcio, 1979, 0:55:56; 
127., 338 – Michał Szwacki, 1982, 0:55:56; 
128., 924 – Jakub Niemiec, 1977, 0:55:57; 
129., 594 – Jan Kot, 1996, 0:56:04; 130., 309 
– Grzegorz Mieczkowski, 1976, 0:56:07; 131., 
1340 – Michał Ludwiczak, 1986, 0:56:17; 
132., 1367 – Marcin Kózka, 1982, 0:56:33; 
133., 381 – Arkadiusz Szajek, 1977, 0:56:38; 
134., 138 – Darek Barecki, 1983, 0:56:40; 
135., 948 – Jarosław Sobieraj, 1979, 0:56:50; 
136., 543 – Paweł Kafka, 1990, 0:56:51; 137., 
126 – Piotr Jachnik, 1981, 0:57:01; 138., 119 
– Witold Pniewski, 1979, 0:57:08; 139., 1300 
– Marek Milewski, 1969, 0:57:29; 140., 459 

– Maciej Chwirot, 1989 0:57:33; 141., 365 – 
Jan Linkiewicz, 1999, L-Team, 0:57:38; 142., 
364 – Tomasz Linkiewicz, 1972, L-Team, 
0:58:21; 143., 240 – Piotr Marciniak, 1985, 
0:58:35; 144., 717 – Łukasz Kołcz, 1981, ZS 
Strzelec, 0:58:45; 145., 617 – Tomasz Bednar-
ski, 1990, 0:58:55; 146., 725 – Łukasz Padła, 
1983, Lucky LUZers, 0:59:00; 147., 520 – Piotr 
Dymowski, 1982, 0:59:17; 148., 50 – Tomasz 
Miazek, 1987, Galopujące Ślimaki, 0:59:17; 
149., 388 – Andrzej Łuka, 1987, 0:59:30; 150., 
568 – Przemysław Goliński, 1983, Duży Ben, 
0:59:34; 151., 892 – Robert Kalinowski, 1974, 
0:59:36; 152., 1302 – Marcin Witt, 1995, 
0:59:56; 153., 1222 – Maciej Wosik, 1995, 
0:59:56; 154., 807 – Maciej Modrzejewski, 
1972, 1:00:25; 155., 257 – Konrad Dominiak, 
1983, 1:00:29; 156., 1183 – Ariel Tomporow-
ski, 1989, 1:01:05; 157., 1149 – Tomasz Ko-
łaczkowski, 1981, 1:01:29; 158., 581 – Mar-
cin Nizio, 1976, 1:01:30; 159., 426 – Marek 
Zięba, 1982, Oregano Project, 1:01:39; 160., 
485 – Marcin Lewandowski, 1979, 1:01:45; 
161., 1453 – Krystian Dudziak, 1985, 1:02:23; 
162., 44 – Krzysztof Dopierała, 1974, 1:03:22; 
163., 275 – Krzysztof Korbas, 1979, 1:04:42; 
164., 1425 – Michal Grec, 1980, 1:04:55; 165., 
86 – Łukasz Osiński, 1991, 1:05:16;166., 
99 – Maciek Płóciennik, 1975, Libra Team, 
1:05:57; 167., 1417 – Paweł Czartoszewski, 
1965, 1:06:30; 168., 253 – Marek Czarto-
szewski, 1990 1:06:30; 169., 1241 – Andrzej 
Łobejko, 1972, 31 Baza Lotnictwa Taktycz-
nego, 1:07:46; 170., 1006 – Daniel Szłapka, 
1972, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, 1:07:47; 
171., 40 – Paweł Nowak, 1991, Gols Team, 
1:08:28; 172., 761 – Sebastian Bukowski, 
1990, 1:08:50; 173., 660 – Piotr Dyk, 1980, 
1:09:49; 174., 1158 – Wojciech Czartoszew-
ski, 1990, 1:10:05; 175., 536 – Maciej Wasz-
kowiak, 1978, Foki z  Milwaukee, 1:15:21; 
176., 985 – Michał Mielcarek, 1989, Lucky 
LUZers, 1:17:10; 177., 51 – Przemysław Wo-
sik, 1976, JKBH, 1:19:45; 178., 203 – Olgierd 
Albiński, 1953, 1:23:43

Liczba zawodników: 265

(Maratończyk Pomiar Czasu)

8. Luboński Bieg Niepodległości

cd.  
ze str. 
57 Lubonianka Zuzanna Wojewódzka – 

uczennica 5. klasy Szkoły Podstawowej 
nr  5 wygrała Mistrzostwa Wielkopol-
skich Szkół roczników 2007-2008 we 
florecie dziewcząt. Zawody odbyły  się 
23 listopada w Śremie. Zuza – zawod-
niczka AZS AWF Poznań – stanęła na 
najwyższym stopniu podium. Nie dała 
szans przeciwniczkom, wygrywając 
wszystkie walki i  tym samym zdobyła 
tytuł Mistrzyni Wielkopolski we florecie 
w kategorii dzieci.
Wcześniej, 4 listopada, Zuzanna zajęła 
2. miejsce w Otwartych Mistrzostwach 
Bydgoszczy, a  10.11 również 2. lokatę 
w toruńskim turnieju z okazji 100. rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości.

Hubert Wojewódzki

Dobra passa Zuzy

n
Zuzia Wojewódzka z pucharem za 
wygrane Mistrzostwa Wielkopolskich 
Szkół roczników 2007-2008 we florecie

O sukcesach Zuzi pisaliśmy na łamach 
„Wieści” już kilkakrotnie – w  lipcu 
2016  r. na str.  9; w  lutym 2017  r. na 
str.  53, październiku 2017 na str.  55 
i październiku 2018, str. 7.



12/2018

59

Qn 1 listopada o godz. 21.10 przy ul. Ko-
narzewskiego zatrzymano nietrzeźwą ko-
bietę kierującą pojazdem (0,6 promila).
Qn 2 listopada między godz. 13 a 14 przy 

ul. 3 Maja, wykorzystując nieuwagę 80-let-
niego mężczyzny, skradziono z bagażnika 
jego samochodu saszetkę z pieniędzmi 
podjętymi z banku. Straty: 20 060 zł.
Qn 2 listopada przy ul. Faustmanna za-

trzymano kierowcę prowadzącego po-
jazd, pomimo braku do tego uprawnień.
Qn Pomiędzy 2 a 3 listopada przy ul. Spo-

kojnej skradziono z zamkniętego samo-
chodu i otwartego pomieszczenia gospo-
darczego: wiertarkę, telefon komórkowy 
oraz gotówkę. Straty: 2 500 zł.
Qn Pomiędzy 2 a 4 listopada uszkodzono 

samochód zaparkowany przy ul. Sobie-
skiego. Straty: 2 846 zł.
Qn Pomiędzy 4 a 5 listopada włamano się 

do jednego z budynków przy ul. Armii Po-
znań i skradziono narzędzia. Straty: 7 200 zł.
Qn 6  listopada przy ul. Dolnej z otwartego 

samochodu skradziono portfel z dokumenta-
mi, kartą kredytową i gotówką. Straty: 210 zł.
Qn 8 listopada między godz. 5 a 15 uszko-

dzono opla zaparkowanego przy ul. Ża-
bikowskiej. Straty: 530 zł.
Qn 10 listopada między godz. 18 a 22 wła-

mano się przez okno do jednego z do-
mów jednorodzinnych przy ul. Malwowej 
i skradziono: gotówkę, biżuterię aparat 
fotograficzny i zegarek. Na miejscu zabez-
pieczono stosowne ślady. Straty 17 000 zł.
Qn 10 listopada około godz. 23 uszkodzo-

no volkswagena zaparkowanego przy ul. 
Sobieskiego.
Qn O północy z 10 na 11 listopada nie-

znany sprawca pobił lubonianina prze-
chodzącego ul. Fabryczną. Poszkodowany 
doznał drobnych obrażeń.
Qn 12 listopada skradziono spryskiwacze 

świateł przednich od hyundaia zaparkowa-
nego przy al. Jana Pawła II. Straty: 1000 zł.
Qn 12 listopada między godz. 14.30 a 19 

włamano się przez okno do jednego z do-
mów przy ul. Zakątek i skradziono biżuterię. 
Na miejscu przeprowadzono penetrację 
z udziałem psa tropiącego oraz zabezpie-
czono stosowne ślady. Straty: 1 000 zł.
Qn Pomiędzy 12 a13 listopada włamano się 

do garażu przy ul. Lipowej i skradziono 
rower. Straty 6 000 zł.
Qn Pomiędzy 19 a 20 listopada skradziono 

renaulta zaparkowanego przy ul. Wschod-
niej wraz z bagażnikiem dachowym i kom-
puterem. Straty: 79 300 zł.
Qn 20 listopada między godz. 8 a 10.15 

przy ul. Żabikowskiej mieszkańcowi Lu-
bonia skradziono z plecaka telefon ko-
mórkowy. Straty: 800 zł.
Qn 21 listopada o godz. 3.30 przy ul. Si-

korskiego mężczyzna pobił kobietę.
Qn 23 listopada o godz. 12.50 przy ul. Osie-

dlowej dwaj mężczyźni, rozpylając nieznaną 
substancję i używając noża, doprowadzili 
do stanu bezbronności przechodzącą tam 
kobietę i ukradli jej torebkę z dokumenta-
mi, telefonem, kluczykami od samochodu 
i kartami płatniczymi. Straty 100 zł. W toku 
działań podjętych przez policję odnaleziono 
porzuconą torebkę z dowodem rejestracyj-
nym i kluczykami od samochodu.
Qn 24 listopada między godz. 17.45 a 18.45 

włamano się przez okno do jednego z do-

mów przy ul. Buczka i skradziono zło-
tą i srebrną biżuterię. Na miejscu prze-
prowadzono penetrację z udziałem psa 
tropiącego oraz zabezpieczono stosowne 
ślady. Straty: 10 000 zł.
Qn Pomiędzy 24 a 25 listopada przy ul. 

Wojska Polskiego skradziono zaparko-
wanego tam mercedesa. Straty: 60 000 zł.
Qn 25 listopada między godz. 15 a 15.05 

z  parkingu supermarketu Intermarché 
przy ul. Żabikowskiej skradziono rower. 
Straty: 2 000 zł.
Qn 25  listopada o  godz. 10.40 przy ul. 

Platanowej zatrzymano kierowcę pro-
wadzącego pojazd bez posiadania ku 
temu uprawnień.
Qn 26 listopada przy ul. Wschodniej lu-

bonianin przywłaszczył sobie telefon ko-
mórkowy. Straty: 600 zł.
Qn 28 listopada między godz. 12.30 a 15 

z kurtki pozostawionej w hotelowej szatni 
skradziono etui z dokumentami i gotów-
ką. Straty: 300 zł.

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w  bezpośrednim pościgu 
6 sprawców.
Qn Oszustwa – 6
Qn Zabójstwa – 0
Qn Zgwałcenia – 0
Qn Rozboje – 2
Qn Kradzieże z włamaniem – 3, wykryto – 0
Qn Kradzieże pojazdów – 2, wykryto – 0
Qn Kradzieże – 17, wykryto – 1
Qn Samobójstwa – 0
Qn Przestępstwa gospodarcze – 0
Qn Przestępstwa narkotykowe – 0,
Qn Fałszerstwa – 0
Qn Wypadki drogowe – 2
Qn Nietrzeźwi kierowcy – 1
Qn Zatrzymania osób poszukiwanych – 6, 

w tym 0 listem gończym
Qn Legitymowania – 229

na podstawie danych z Policji
oprac. PAW

Czytaj też przestrogę policji na str. 28

SPORT / POLICJA -STRAŻ

Firma „Sportech” z Lubonia przekazała 
na potrzeby małych zawodników z po-
wiatu poznańskiego 200 par nowych 
butów do gry w piłkę nożną na trawie 
i na nawierzchni typu orlik. Przedstawi-
ciele trzech klubów – Piasta Kobylnica, 
GKS Dopiewo oraz Karolinki Koziegło-
wy – już odebrali je w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w  Poznaniu. Inne kluby 
regionalne, których często nie stać na 
zakup tak profesjonalnego obuwia, mo-
gły zgłaszać się do starostwa do końca 
października br.
„Sportech” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Przemysłowej 11a w Luboniu działa na 

rynku od 1995 r. Jest największą hurtow-
nią akcesoriów sportowych w Wielko-
polsce. Zdobyła tytuł „Solidna Firma” 
(2002) oraz „Gazele Biznesu” (2005), 
pojawia się również w zestawieniu „Zło-
ta Setka Wielkopolski”. W  jej ofercie 
znajduje  się ponad 15  000 produktów 
renomowanych marek, m.in. adidas, 
Puma, Nike, Reebok, Speedo. Sprzedaje 
sprzęt sportowy i  turystyczny, a  także 
odzież i obuwie do większości dyscyplin. 
Oferuje również gadżety dla kibiców oraz 
odżywki i suplementy.

(S)

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, dla mieszkańców Wiel-
kopolski funkcjonuje bezpłatny „Po-
licyjny telefon zaufania i  10 minut”: 
800 130 334. Infolinia jest czynna 
przez całą dobę. Dyżurujący policjan-
ci przyjmują od zgłaszających sprawy 
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, ukrywają-
cych  się osób podejrzanych, a  także 
działań lub powiązań przestępczych 
policjantów.

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

Buty dla małych piłkarzy

n
Starosta w towarzystwie przedstawiciela firmy „Sportech” przekazał buty sportowe 
wybranym klubom: Piast Kobylnica, GKS Dopiewo oraz Karolinka Koziegłowy

W związku z zimową aurą Komisariat 
Policji w Luboniu apeluje o zwracanie 
uwagi na osoby, które mogą stać  się 
ofiarami niskich temperatur. Nie bądź-
my obojętni na widok wałęsających się 
nietrzeźwych, samotnych lub bezdom-
nych. Na szczególną uwagę zasługują 
osoby starsze oraz ubrane niestosownie 
do pory roku. Okres zimowy jest wy-
jątkowo trudną porą dla bezdomnych. 
O  każdej niepokojącej sytuacji infor-
mujmy służby ratownicze, dzwoniąc na 
numer alarmowy 997 lub 112. Pozosta-
jący bez dachu nad głową są kierowani 
do schronisk, w  których obecnie są 
jeszcze wolne miejsca. Sytuacja może się 
zmienić, gdy temperatury znaczną spa-
dać. Wówczas noclegownie będą  się 
zapełniać.

Według statystyk Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, w  różnych miej-
scach Polski przebywa obecnie 7. klo-
szardów z Lubonia. Na terenie miasta 
nie odnotowano na razie przypadków 
stałej bezdomności. Sporadycznie, 
m.in. w okolicy placu Edmunda Bo-
janowskiego, pojawiają się pojedyncze 
osoby korzystające ze schronienia 
w opuszczonym budynku położonym 
w  sąsiedztwie kościoła św. Barbary. 
Jak informuje MOPS, zmniejszenie 
zjawiska w  naszym mieście może 
wynikać z  tego, że część osób bez-
domnych otrzymała lokale w budyn-
ku socjalnym, a  niektóre przebywają 
w schroniskach.
Na podst. informacji z policji i MOPS

(S)

Zima i bezdomni

W poniedziałek, 19 listopada, około godz. 15, w okolicy ul. Armii Poznań zaginął 
mieszkaniec naszego miasta. Zaalarmowana przez rodzinę policja natychmiast 
podjęła czynności zmierzające do jego odszukania. Po dwóch dniach zaginione-
go, młodego mężczyznę odnaleziono w jednym z wrocławskich szpitali. Stan jego 
zdrowia określono wtedy jako bardzo ciężki. W ostatnim czasie stan się poprawił, 
pacjent powraca do zdrowia.       PAW

Odnaleziony zaginiony
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Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986
Qn Wzorem lat minionych strażnicy miej-

scy 1 listopada usprawniali ruch dbając 
o ład i porządek wokół cmentarza para-
fialnego przy ul. Cmentarnej.
Qn 11 listopada wystawiliśmy poczet sztan-

darowy Miasta Luboń, który uczestniczył 
w uroczystościach setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości odbywających się 
w Kościele pw. św. Barbary oraz na placu 
E. Bojanowskiego. Tego dnia strażnicy 
miejscy pomagali również w zabezpiecze-
niu Biegu Niepodległości, a także dbali 
o porządek podczas inscenizacji mającej 
miejsce na stacji PKP.
Qn W związku z trwającym sezonem grzew-

czym rozpoczęliśmy roznoszenie ulotek 
informacyjnych mówiących o konsekwen-
cjach grożących za termiczne przetwarza-
nie nieczystości stałych w piecach do tego 
nieprzeznaczonych, a  także o zapisach 
Uchwały Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, która zaczęła obowiązywać 
od 1 maja br. W związku z potencjalnym 
spalaniem nieczystości stałych podjęliśmy 
w  minionym miesiącu 45 interwencji. 
Pobraliśmy do analizy 7 próbek popiołu. 
W trzech przypadkach wynik okazał się 
pozytywny, a właściciele nieruchomości 
zostali ukarani grzywnami mandatowymi.
Qn Od stycznia Straż Miejska rozpocz-

nie planowane kontrole nieruchomości, 
których celem będzie sprawdzanie do-
mowych kotłowni. To kolejne działania, 
których zasadniczym celem jest walka ze 
smogiem w naszym mieście.
Qn W związku z naruszeniem przepisów 

ruchu drogowego w zakresie postoju i za-

trzymania przeprowadziliśmy 42. inter-
wencje. Pięciu właścicieli pojazdów me-
chanicznych zostało ukaranych mandatami 
karnymi. Z terenu miasta usunęliśmy 5 
kolejnych wraków pojazdów mechanicz-
nych, których stan techniczny wskazywał, 
iż są nieużywane.
Qn 26 interwencji dotyczyło art. 77 ko-

deksu wykroczeń tj. niezachowania zwy-
kłych i nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierząt. Na trzech wła-
ścicieli psów zostały nałożone grzywny 
mandatowe. Do lecznicy przy Uniwer-
sytecie Przyrodniczym z terenu Lubonia 
przewieźliśmy dwa ranne ptaki.
Qn W związku z naruszeniem przepisów 

„Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi” wykonaliśmy 
37 interwencji. Na podstawie jej zapisów 
nałożyliśmy dwie grzywny mandatowe na 
osoby spożywające alkohol w miejscach 
publicznych.
Qn W listopadzie rozpoczęliśmy także 

kontrole posesji, na których znajdują się 
bezodpływowe zbiorniki na nieczysto-
ści płynne.
Qn Z  funkcjonariuszami Komisariatu 

Policji w Luboniu wykonaliśmy w mi-
nionym miesiącu 6 wspólnych patroli 
prewencyjnych.
Qn Z pracownikami Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 8 
kontroli w miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy tej instytucji.
Qn Łącznie w listopadzie 2018 r. wyko-

naliśmy 597 różnych interwencji.
SM

Qn Kochanym Jubilatom – Teresie 
i Romanowi Kaczmarkom – z okazji 
45. rocznicy ślubu – najserdeczniej-
sze gratulacje oraz życzenia spoko-
ju, pomyślności i zdrowia na dalsze 
lata wspólnego życia oraz doczekania 
kolejnych jubileuszy, składają dzieci 
i wnukowie.

Na kolację do Restauracji „Pesto” w Centrum Pajo przy ul. Żabikowskiej 
wybiorą się w tym miesiącu państwo Teresa i Roman Kaczmarkowie. Ży-
czymy 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)

Qn Z okazji 88. urodzin – kochanej Ma-
mie, Babci i Prababci, Janinie Müller – 
przeżycia kolejnych lat w zdrowiu i oto-
czeniu bliskich osób, czerpania radości 
z każdego dnia oraz błogosławieństwa 
Bożego życzą dzieci, wnuki i prawnuki.
Qn Panu Eugeniuszowi Kowalskiemu – 

prezesowi Oddziału PTTK w Luboniu 
–z okazji imienin przesyłamy życzenia 
zdrowia, pogody ducha oraz czerpania 
radości z przeżytych wędrówek i przygód.

Qn Dyrektor Przedszkola „Chatka Skrzat-
ka”, Pani Barbarze Węgrzyn, życzymy 
z okazji imienin satysfakcji i radości z pra-
cy z maluchami i dla nich, uśmiechów 
dzieci i zadowolenia ze strony rodziców 
oraz pomyślności w życiu osobistym.
Qn Jasiowi Błaszczakowi – animatorowi 

turystyki dla wszystkich pokoleń lubonian 
oraz naszemu redakcyjnemu koledze – 
życzymy satysfakcji z podejmowanych 
działań, pokoju ducha, zdrowia, radości 
i rodzinnych wzruszeń.

Z serca

Czy chcesz otrzymać balonową niespodziankę? Dzięki firmie „Balony Luboń” od 
5 lat działającej przy ul. Armii Poznań 38 (narożnik z ul. Krótką), możesz ją mieć. 
Wystarczy, że do końca grudnia wrzucisz do jednej z niebieskich skrzynek redak-
cyjnych na terenie miasta lub dostarczysz bezpośrednio do siedziby „Wieści Lu-
bońskich” (ul. Wschodnia 23 a/62) czy też do Poczty Balonowej – rysunek nawią-
zujący do Powstania Wielkopolskiego (na kartce formatu A4, z nr tel. na odwrocie).
Wśród uczestników konkursu redakcja rozlosuje 3 bony o wartości 50 zł każdy na 
zakup balonów.

PAW

Rocznica z firmą „Balony Luboń”
Konkurs dla czytelników

n
 Właściciele firmy „Balony Luboń” – państwo Marzena i Arkadiusz – zapraszają 
czytelników do wzięcia udziału w jubileuszowym konkursie   fot. Paweł Wolniewicz

Dokładnie 3 grudnia w Luboniu do-
konano uroczystego otwarcia sklepu 
największej w kraju sieci franczyzowej 
w kategorii supermarketów, należącej 
do grupy Muszkieterów. Wówczas była 
to 33. placówka tej marki w Wielko-
polsce i  200. w  kraju. W  ubiegłym 
miesiącu Intermarchè obchodził 21. 
urodziny Muszkieterów.
Konkurs świąteczny polega na podaniu 
prawidłowej odpowiedzi na pytanie: 
w  którym roku dokonano otwarcia 
tego sieciowego sklepu przy ul. Żabi-
kowskiej – w 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015? Dla ułatwienia możemy podać, 
że Intermarchè istnieje w Luboniu 5 
lat. Prosimy podać prawidłowy rok. 
Odpowiedzi prosimy kierować e-ma-
ilem (redakcja@wiescilubonskie.pl) 
lub na kartkach (dostarczonych bez-
pośrednio do redakcji lub wrzuconych 
do niebieskich skrzynek „WL” na te-
renie miasta). Czekamy do 5 stycznia 
2019 r. Spośród poprawnych odpowie-
dzi wylosujemy bony o wartości 50 zł 
dla 5.  osób, ufundowane przez 
Intermarchè.

Władysław Szczepaniak

Konkurs Intermarchè

20 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu odbyła się 7. edycja Powiato-
wego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Moja Ojczyzna Niepodległa”. W ka-
tegorii klas 4-6 drugie miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Filipa 
Neri – Barbara Kinas. Wyróżnienie otrzymał Jakub Jurewicz. Zwycięzcom wręczono 
dyplomy i nagrody książkowe.

JN-F

Patriotyzm w poezji
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Z biżuterią
W redakcji „Wieści Lubońskich” znajduje się upominek świąteczny. 
Jak zwykle, z zakładu jubilerskiego „Złoto-Srebro” przy ul. Osie-
dlowej 27 przyniósł go do nas gwiazdor. Tradycyjnie jego szef – Sta-
nisław Miedziński – włożył do paczki dwa zestawy srebrnej biżuterii, 
które będą nagrodami dla dwóch osób. Powstał jednak mały problem. 
Podejrzewamy, że gwiazdor tak się spieszył, że pogubił litery z hasła, 
które jest rozwiązaniem konkursu. Prosimy czytelników o uzupełnie-
nie brakujących liter i dostarczenie do redakcji poprawnej odpowie-
dzi złożonej z 8 haseł związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Ś w i ą t e c z n e  k o n k u r s y

Dziś chciałabym wam opowiedzieć 
o  przysłowiach. Na pewno znacie ich 
wiele. Istnieje przekonanie, że przysłowia 
są mądrością narodów, że każde ma 
w sobie ziarnko prawdy. Przysłowia to 
zdania utrwalone w tradycji ustnej za-

wierające jakąś wskazówkę albo prze-
strogę. Wywodzą się z tradycji ludowych, 
myśli pisarzy starożytnych, przysłów 
biblijnych itp. Są świadectwem wiedzy 
ludowej i obyczajowej. Dla tych, którzy 
chcą wiedzieć więcej, podaję: nauka 

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

zajmująca się badaniem przysłów nazy-
wa się paremiologią, a zbieranie ich to 
paremiografia. Znacie na pewno takie 
przysłowie: „Trafiło się, jak ślepej kurze 
ziarno”, co oznacza, że spotkało kogoś 
niespodziewanie coś szczęśliwego. Życzę 
wam tego. Są też przysłowia czy porze-
kadła dotyczące pogody i pór roku. Wią-
żą się głównie z osobami świętych, któ-
rzy tego dnia obchodzą swój dzień. 
Oparte są często o  wiedzę wynikającą 
z doświadczenia. Właśnie takie przysło-

wia – mądrości ludowe – są rozwiąza-
niem dzisiejszych rebusów.

Na koniec – rozwiązanie rebusu z listo-
padowego numeru „Wieści”, które brzmi: 
wybory samorządowe. Nagrodę wylo-
sowała Natalka Kupiec.
Życząc pełnych radości świąt Bożego 
Narodzenia z  niecierpliwością czekam 
na rozwiązania.

Pani Literka

W listopadowym wydaniu „Wieści Lu-
bońskich”, na str.  6 opublikowaliśmy 
konkurs z  pytaniem: Jakie jubileusze 
obchodził w tym roku, w październiku, 
Ośrodek Kultury w Luboniu?
Poprawna odpowiedź brzmi: 30-lecie 
Ośrodka Kultury oraz 15. rocznica 

zespołu śpiewaczego „Szarotki”, który 
działa przy Ośrodku.
Zgodnie z  obietnicą, wśród osób, 
które do 2 grudnia dostarczyły do 
redakcji właściwe rozwiązania, roz-
losowaliśmy 4  bi lety wstępu na 
spektakl pt. „Ranny ptaszek” w re-

Konkurs jubileuszowy
Rozwiązanie

żyserii  Dariusza Taraszkiewicza 
i wykonaniu znanych polskich ak-
torów: Barbary Bursztynowicz, Woj-
ciecha Wysockiego, Włodzimierza 
Matuszaka i  Tomasza Ciachorow-
skiego. Przedstawienie można było 
obejrzeć w  Sali  Luveny przy ul. 
R. Maya 8 grudnia o godz. 18. Or-
ganizatorem wydarzenia był luboń-
ski Ośrodek Kultury.
Bilety przypadły w udziale: Julii Pie-
chowiak, Barbarze Schulz, Mirosła-

wowi Nowickiemu i  Sławomirowi 
Wojciakowi. Wyniki losowania po-
daliśmy 3 grudnia na stronach inter-
netowych „Wieści  Lubońskich” 
i Ośrodka Kultury.
Z powodu choroby jednego z aktorów 
w przeddzień występu spektakl odwo-
łano. Odbędzie się w innym, podanym 
przez organizatorów terminie.

(S)

Wytęż wzrok
Dwa świąteczne rysunki różnią się 
pięcioma szczegółami. Należy je 
znaleźć i wymienić. Wśród popraw-
nych odpowiedzi wylosujemy dwa 
bony o wartości 70 zł każdy, ufun-
dowane przez firmę „Hanna Style” 
– bielizna damsko-męska i dziecię-
ca, do zrealizowania w sklepie przy 
ul. Puszkina 38A.

Z bombką
Podczas przedświątecznego sprzątania znów zawie-
ruszyła nam się bombka choinkowa z napisem „WL”. 
Prosimy o pomoc w jej odszukaniu. Prawdopodob-
nie znajduje  się na jednej ze stron świątecznego 
wydania. Wystarczy podać numer odnalezionej 
strony. Wśród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy 
dwa bony o wartości 50 zł każdy. Fundatorem nagród 
jest firma „Cukiernia Krzyżański” Emilia, Michał 
Nowak Krzyżańscy Luboń, ul Wschodnia i ul. Osie-
dlowa oraz Wiry, ul. Komornicka.

_ _ K _ W _ E C
O _ Ł _ _ E K
K _ _ P
_ O _ B _ A
P _ _ R _ _ K
C H _ I _ _ A
P _ _ R _ G I
K _ L _ D Y

Odpowiedzi prosimy przesyłać na każdy 
konkurs oddzielnie, e-mailem (redak-
cja@wiescilubonskie.pl), na kartkach 
(dostarczonych bezpośrednio do redak-
cji lub wrzuconych do niebieskich skrzy-
nek „WL” na terenie miasta). Czekamy 
do 5 stycznia 2019 r.

oprac. Władysław Szczepaniak



Nasze sklepy:
Luboń - ul. Wschodnia 22d/29 oraz ul. Osiedlowa 27
Wiry - ul. Komornicka 179
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BAW SIĘ Z NAMI

POZIOMO:
 2.  zabawa
 3.  zasłona w oknie
 4.  zanik pamięci, niepamięć
 5.  zwierzchnik parafii
 8.  rozmieszczenie, umiejscowienie
 9.  szubrawiec
 12.  kolega, kompan, przyjaciel
 14.  mocne piwo angielskie
 15.  karabin albo pistolet automatyczny
 16.  solona ikra ryb jesiotrowatych
 17.  termin w licytacji brydżowej
 19.  szarpany instru-

ment muzyczny
 22.  dom gry hazardowej
 24.  jednostka admini-

stracyjna w Polsce
 25.  wieczór przed Bo-

żym Narodzeniem
 27.  wysoki dzban zwęża-

jący się ku górze
 29.  duże naczynie 

do kąpieli
 30.  poręczyciel we-

ksla lub czeku
 34.  człowiek trzeź-

wo patrzą-
cy na świat

 38.  bogini zemsty 
i nieszczę-
ścia z mitolo-
gii greckiej

Krzyżówka świąteczna
Litery z  pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie, 
które po wpisaniu do kuponu należy do końca grudnia, na kartce 
pocztowej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz 
mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści 
Lubońskich” na terenie miasta. W  związku ze świętami Bożego 
Narodzenia, wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosu-
jemy tradycyjnie dwie nagrody, które ufundowały firmy: „Malibu” 
z  ul. Sikorskiego (komplet ręczników) i  Cukiernia Krzyżański 
Emilia, Michał Nowak (bon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu 
„WL” brzmiało: „Wybraliśmy nowe władze miasta Lubonia”. 
Nagrodę wylosowała: Maria Rybarczyk. Gratulujemy! Po odbiór 
zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględ-
niamy.

 39.  chuligan, człowiek 
skłonny do kłótni

 42.  rybka akwariowa
 44.  jacht oceaniczny
 45.  część seta w tenisie
 46.  gatunek wierzby
 47.  dawniej zbroja osła-

niająca pierś i plecy
 49.  bat, kańczug
 51.  dawniej bezrobotny
 53.  rodzaj piwa bawarskiego
 54.  wzór, reguła, norma
 55.  kleszczyki do paznokci
56.  patyna
57.  ulica w Luboniu, bocz-

na od Polnej
 58. odżywianie się wyłącz-

nie produktami roślin-
nymi i nabiałem

59. krótki sztylet japoń-
ski w formie miecza 

samurajskiego
64. szlach-
cic polski
65. w grze w sza-
chy jednoczesny 
ruch króla i wieży

PIONOWO:
 1.  program telewi-

zyjny prowadzony 
przez Norbiego

 6.  załoga łodzi wio-
ślarskiej

 7.  mara, widmo
 10.  straż, inspekcja
 11.  świąteczna ryba
 12.  ciasto z bakaliami
 13.  orator
 18.  lekki, sporto-

wy samolot
 20.  zbiór map
 21.  kwitnie tylko raz
 22.  siatka na drążku do 

wyławiania ryb
 23.  nadmiernie oszczęd-

na gospodyni
 26.  wbicie pił-

ki do bramki
 28.  najwyższy szczyt 

na Krecie
 31.  część przedstawie-

nia scenicznego
 32.  pierwiastek chemicz-

ny, srebrzysty metal
 33.  rozpuszczalnik
 35.  matka ludzko-

ści według Biblii
 36.  część skoru-

py ziemskiej
 37.  nocny spoczynek
 40.  postulat
 41.  trwałe poży-

cie dwóch osób 
bez związku mał-
żeńskiego

 42.  kaperstwo
 43.  tytuł kardynalski
 48.  szaniec, okop
 50.  taniec towarzyski
 52.  rząd dużych, dra-

pieżnych owadów
 60.  miejsce zamieszkania
 61.  szlak, wytyczo-

na droga
62. postać biblijna, 
syn Jakuba i Zilpy
63. smaku-

je z mlekiem

oprac. Bernard 
Stachowiak
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BAW SIĘ Z NAMI / CO? GDZIE? KIEDY?

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów itp., 
zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników o prze-
kazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

Baw się z nami - XII 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

20

13 15 16 17 18 1914

23 24 25 2621 22

Po raz kolejny organizujemy półkolonie 
zimowe dla dzieci. Terminy turnusów: 
14-18 oraz 21-25 stycznia.
Półkolonie są adresowane do uczniów 
klas 1-6 Szkoły Podstawowej. Uczestni-
cy wezmą udział w czterech rodzajach 
zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowa-
dzonych przez profesjonalnych trenerów. 
W  pierwszym turnusie będą to: piłka 
siatkowa i  nożna, tenis ziemny i  ta-
ekwondo. W  drugim natomiast: piłka 
siatkowa i nożna, taekwondo oraz zaję-
cia ogólnorozwojowe połączone z grami 
i zabawami zespołowymi. Ponadto przy-
gotowaliśmy dla dzieci warsztaty kre-

atywne, zajęcia plastyczne, zabawy inte-
gracyjne oraz inne emocjonujące formy 
spędzania wolnego czasu.
Dodatkową atrakcją będzie udział w fa-
bularnej grze, w której dzieci wcielą się 
w role odkrywców zaginionej Atlantydy. 
W czasie tej przygody młodzi poszuki-
wacze dowiedzą  się jednak, że najbar-
dziej wartościowe skarby drzemią w nich 
samych.
Półkolonie są odpłatne. Więcej informa-
cji wraz z dokumentami do pobrania na 
stronie www.losir.eu

Anna Dziuba
Asystentka Zarządu

Półkolonie w LOSiR-ze

Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i charakterystycznych miejsc w Lu-
boniu. Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i gdzie obiekt się 
znajduje. Odpowiedzi można przesyłać 

(również pocztą elek-
troniczną), dostarczać 
do  re da kc j i  (u l . 
Wschodnia 23 a  lok. 
62) albo wrzucać do 
niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. Kartki 
z dopiskiem: „Zgadnij, 
co to” muszą być pod-
pisane imieniem i  na-
zwiskiem uczestnika 
konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą popraw-
ne odpowiedzi, rozlo-
sujemy upominki. Pro-

simy też o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotografii).
Zdjęcie opublikowane we wrześniu 
przedstawiało fasadę bloku przy ul. 
Wschodniej 22E, wybudowanego przed 

15. laty (w 2003 r.) 
j a k o  p i e r w s z y 
w NCL. Spośród po-
prawnych odpowie-
dzi wylosowaliśmy 
tę, którą nadesłała 
Katarzyna Hoff-
mann. Po odbiór 
niespodzianki zapra-
szamy do redakcji 
(ul .  Wschodnia 
23  a/62) w  godzi-
nach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Zgadnij, dokąd zawędrowali sympatycy „Wieści Luboń-
skich”?

Qn 16 grudnia, godz. 10 – rajd pieszy 
„Do Kątnika przedświąteczny” – start: 
Dom Kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy, 
ul. Poznańska 14
Qn 16 grudnia, godz.  15 – świąteczne 

warsztaty kulinarne dla dzieci – pieczenie 
pierników – Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97 – 30 zł/os. (zapisy)
Qn 17 grudnia, godz.  17 – sesja Rady 

Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. E. Bo-
janowskiego 2, sala sesyjna (pok. nr 208)
Qn 17 grudnia, godz.  17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje filmowych nowości 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 19 grudnia, godz.  12 – „Detektyw 

Zagadka na tropie” – spektakl studia Te-
atralnego „Krak-Art” dla najmłodszych 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 19 grudnia, godz. 12 – „Wielcy kom-

pozytorzy na 100-lecie odzyskania nie-
podległości” – wykład Hanny Delimaty 
dla sekcji literacko-bibliotecznej – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 – 
wstęp wolny
Qn 27 grudnia, godz. 19.15 – spektakl 

muzyczny „Wolność – Upragniona” – 
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Dąbrowskie-
go 2a – darmowe zaproszenia do odbioru 
w Ośrodku Kultury do 20 grudnia
Qn 29 grudnia, godz. 10 – miejska gra 

terenowa – pl. Edmunda Bojanowskiego

Qn 1  stycznia o  godz.  12 – mecz no-
woroczny o Puchar Prezesa TMS Stella 
Luboń – boisko, ul. Szkolna
Qn 7 stycznia, godz. 17 – Kino „Kamera” – 

projekcje filmowych nowości – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 9 stycznia, godz. 18 – Koncert „Ko-

lędowanie z  kwintetem blaszanym” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp wolny
Qn 13 stycznia, godz. 15-18 – 27. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego  97 
(rozliczanie puszek, spotkanie miłośni-
ków gier planszowych)
Qn 14-21 stycznia – zimowe półkolonie 

z Ośrodkiem Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 15 stycznia, godz. 18 – „Wokół Wielkiej 

Sceny” – redaktor Piotr Nędzyński i jego 
goście: sopranistka Agnieszka Adamczak 
i pianista Dariusz Tarczewski – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 19 stycznia – Lubońskim Szlakiem 

Architektury Przemysłowej – rezerwacja 
biletów (15 zł normalny, 12 zł ulgowy): 
infolubon@gmai.com lub 61 813 00 72 
i 500 287 325
Qn 31stycznia, godz. 10.45 – teatrzyk dla 

dzieci „Baśń o 12 miesiącach” – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – zapisy dla 
grup zorganizowanych

oprac. HS

W piątek, 30 listopada, mieszkańcy ul. 
Armii Poznań zaniepokojeni wybijają-
cą wodą w obrębie hydrantu między ul. 
Dożynkową i  Chopina zaalarmowali 
służby Aquanet SA. Od dłuższego cza-
su pojawiała się w tym miejscu kałuża 
wody, nawet podczas letniej suszy. Przy-
byli na miejsce monterzy wod-kan, po 
rozkopaniu miejsca stwierdzili, że hy-

drant i sieć wodociągowa są przerdze-
wiałe i nieszczelne. W związku z  tym 
wymienili uszkodzoną instalację i hy-
drant na nowe. Usuwanie awarii trwało 
3 godziny. Należy podkreślić, że dzięki 
czujności i odpowiedniej reakcji miesz-
kańców nie doszło do zalania ulicy 
i okolicznych posesji.

PAW

Awaria hydrantu
n
Blok przy ul. Wschodniej 22E   fot. Piotr P. Ruszkowski

Polski Związek Wędkarski Koło „Lubonianka” nr 21 przy Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Luboniu informuje o walnym-sprawozdawczym zebraniu członków, które 
odbędzie się 20 stycznia 2019 r. o godz. 10.30 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Żabikowskiej 62.

Zarząd PZW Koło „Lubonianka”

Walne wędkarzy
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OGŁOSZENIA

Nekrologi w „WL”
Odkąd weszło w życie (25 maja 2018 r.) Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w dziedzinie przetwa-
rzania danych osobowych (RODO), z lubońskiego Urzędu Stanu Cywilnego 
nie otrzymujemy danych o ślubach i zgonach, które wcześniej przez ponad 26 
lat publikowaliśmy.
Osoby chcące poinformować mieszkańców Lubonia o śmierci bliskich zapra-
szamy do redakcji w  godzinach dyżurów lub po umówieniu telefonicznym 
(61 810 43 35, 609 616 290 i 609 616 277). Umieszczenie nekrologu w „Wie-
ściach Lubońskich”, w stosownej ramce wielkości ok. 11 x 5 cm kosztuje tylko 
10 zł plus VAT (istnieje możliwość zwiększenia powierzchni).

Redakcja

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 fizyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).  

(red.)

Ogłoszenie o pracę

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmier-
ci naszego byłego piłkarza i trenera

śp. Ryszarda Marcinkowskiego

Rodzinie i Bliskim, składamy wyrazy żalu i współczucia

Zarząd Lubońskiego KS

Pragnę podziękować wszystkim za udział  
w uroczystościach pogrzebowych naszej kochanej Mamy

śp. Janiny Kowalskiej
Za modlitwę, życzliwe słowa, wyrazy współczucia, żalu,  

intencje mszalne, złożone kwiaty. Wasza obecność była dla mnie 
i moich najbliższych ogromnym wsparciem i najpiękniejszym darem.

Dziękuję serdecznie także wszystkim tym, którzy nie mogąc 
uczestniczyć w pogrzebie, towarzyszyli nam swoją modlitwą.

Dariusz Kowalski

Księdzu Proboszczowi Bernardowi Cegle, Rodzinie,  
Przyjaciołom, Społeczności szkolnej SP 2 w Luboniu,  
Dzieciom i ich rodzicom, Sąsiadom oraz wszystkim,  

którzy w jakikolwiek sposób okazali pomoc i zrozumienie  
w trudnych chwilach, za ofiarowane Komunie św., intencje mszalne,  

kwiaty, udział we mszy św. i uroczystości pogrzebowej mojej
śp. Mamy Marioli Haenel

w imieniu bliskich składam serdeczne podziękowanie.
Anna Haenel

Są naszymi towarzyszami i najwierniej-
szymi przyjaciółmi. Czasami zdarza się, 
że z różnych powodów znajdą się bez-
radne i zagubione na ulicy, skąd trafiają 
do schroniska. Jeżeli mają szczęście, to 

za przy-
czyną lu-
dzi o wiel-
kich ser-
cach po-
nownie 

znajdą właściciela i ciepły kąt w domu, 
o którym marzą. Bez cienia wątpliwości 
zrewanżują się bezgraniczną, psią wier-
nością.
Obecnie w schronisku dla zwierząt przy 
ul. Bukowskiej  266 w  Poznaniu (tel. 
61 868 10 86, 61 868 10 87) przebywają 
dwa psy znalezione na ulicach Lubonia. 
Są to pięcioletni Bas, którego pokazywa-
liśmy w lipcu (str. 27) i dwuletni Baks. 
Czworonogi z nadzieją czekają na od-

Zaginione zwierzęta     

Tęsknią za domem
szukanie ich przez właścicieli lub adoptowa-
nie przez nowego pana. Szczegółowe infor-
macje i dane kontaktowe schroniska znajdu-
ją się na stronie internetowej pod adresem: 
http://schronisko.com/o-schronisku/kontakt/. 
Zwierzęta można adoptować od poniedział-
ku do piątku w  godz. 10 – 19, natomiast 
w soboty i niedziele 10 – 15 (http://schroni-
sko.com/adopcje/).

PAW

Pięcioletni Bas – jest zaszczepiony, zaczipowany 
(967000009423059) i wykastrowany. http://schroni-
sko.com/catalog/bas-2/   fot. Archiwum schroniska

n
Dwuletni Baks jest psem aktywnym, potrzebuje doświadczonego opiekuna, który 
zapewni mu prawidłowe ułożenie, skory do zabawy i wykonywania komend. Przy-
szły opiekun powinien być przygotowany na ewentualną pracę z psem, co wyma-
ga dużej cierpliwości i wolnego czasu – przynajmniej w początkowym okresie. Ten 
pies o dużym temperamencie był adoptowany dwa razy, niestety, wrócił do schro-
niska, ponieważ dokonywał zniszczeń w domu. Zdarzyło się, że wykazał agresję 
wobec domowników. W schronisku nie jest agresywny wobec osób, które mają 
z nim kontakt. Jest wykastrowany i zaczipowany (967000009399235), ma także 
komplet szczepień. http://schronisko.com/catalog/baks/   fot. Archiwum schroni-
ska

n
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
Qn POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

Qn ENEA –POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 884 57 77 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16, tel. 
61 813 08 11, pon. – pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 
61 899 41 27, pon. – sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (narożnik 
z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
Qn Filia nr 3 – Luvena SA, ul. R. Maya 1  
(wejście od z parkingu naprzeciw hali),  
tel. 785 874 382; pn. 10-18, śr. 8-16, pt. 8-12

Qn Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 8-16 

Qn OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  

kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

Qn PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262
Qn SZKOŁY PODSTAWOWE

- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92

- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92

- Nr 3, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38

- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

Korepetycje
Qn Matematyka, fizyka – korepetycje, do-

świadczeni nauczyciele, skutecznie, możli-
wy dojazd; tel. 602 887 743   (h-200 IX-II)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-193 IX-XII)
Qn Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-193 IX-XII)
Qn Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-193 IX-XII)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
193 IX-XII)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie poziomy 

zaawansowania – absolwent PP – z dojazdem 
do ucznia; tel. 724 215 530   (h-211 IX-V)

Praca
Qn Zakład dekarsko-blacharski przyjmie 

pracowników; tel. 606 666 153   (t-IX-XII)

Qn Opieka w  Niemczech, wysokie zarobki 
– do 1 650 E; tel. 62 584 22 55   (r-IX-XII)
Qn Przyjmę do pracy krawcowe i pomoc kra-

wiecką w Luboniu; tel. 601 634 134   (h-XII)

Usługi
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wystawiam 
faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-311 XII)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, ma-

larskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne – 
złota rączka – tel. 503 712 456   (h-205 X-XII)
Qn Naprawa, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (r-
119 IX-XII)

Kupię, sprzedam
Qn Sprzedam suknię ślubną z welonem, roz-

miar 38-40/177 cm. Cena 1200 zł do nego-
cjacji; tel. 691 109 065   (r-308 XII)
Qn Skupuję książki, płacę 1 zł za kilogram; 

tel. 503 622 212   (h-315 XII)

W listopadzie 2018 r. członkowie Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
zagrali w Warszawie w materiałach fil-
mowych przygotowywanych na uroczy-
sty koncert z  okazji stulecia wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego.
Jednym z ważniejszych wydarzeń upa-
miętniających stulecie wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego będzie koncert 
„Muzyka Wolności Poznań 2018”, który 
odbędzie  się 27 grudnia na Stadionie 
Miejskim w  Poznaniu. Organizatorem 
jest Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego. Ideą przewodnią przedsięwzięcia 
jest złożenie hołdu bohaterom sprzed 
stu lat, dzięki którym dzisiaj możemy 
świętować wolność.
Wystąpią takie gwiazdy jak: Kayah, Na-
talia Kukulska, Edyta Górniak, „Perfect”, 
„Lady Pank”, „Varius Manx” z  Kasią 
Stankiewicz, Andrzej Piaseczny, Marga-
ret, „Lombard”, Michał Szpak, Kasia 
Kowalska, Ania Wyszkoni, Stanisław 
Soyka, Kasia Wilk i Mezo.

Artyści zaprezentują nie tylko współcze-
sny repertuar, ale również utwory spe-
cjalnie skomponowane na tę okazję. Do 
tego zagra orkiestra i chór.
Koncert podzielono na trzy części: 
Wiara, Nadzieja, Wolność, a poszcze-
gólne sceny będą przeplatane materia-
łami archiwalnymi oraz inscenizacjami 
historycznym odtworzonymi na tele-
bimach. Właśnie w przygotowaniu tych 
ostatnich wzięliśmy udział w Warsza-
wie. Zaaranżowane sceny z artystami 
przybliżają klimat burzliwych wyda-
rzeń końca grudnia 1918  r. Był więc 
przyjazd do Poznania pianisty Ignace-
go Paderewskiego, wiwatujące na jego 
cześć tłumy czy zaniepokojeni ofice-
rowie pruscy w Bazarze.
Koncert jest bezpłatny, jednak wymaga-
ne są wejściówki. Będzie go też można 
obejrzeć na antenie TVN.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Ogłoszenia drobne Powstanie Wielkopolskie filmowo



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

66

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F167)

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F168)

ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253
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Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa

SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B025)
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pn. i pt. 9-15
wt. śr. czw. 11-17
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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 10-13

Luboñ, ul. 11. Listopada 104
tel. 61 899-21-64, kom. 601-318-367

Od 1991 roku prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie:
Doradztwo podatkowe
Księgowość (pełna, KPiR, ryczałt, ewidencje VAT, ...)
Kadry i płace
ZUS  elektronicznie
.

Luboń ul. Władysława Reymonta 17
(stara ul. J. Mazurka 17) 
czynne od  pn. do pt. w godz. od 9.00 do 16.00            

tel. 61 8102 458
kom. 601 769870   
calculus@calculus.com.pl
www.calculus.com.pl

BIURO RACHUNKOWOŚCI „CALCULUS”
Ewa Ceglarek

Doradca podatkowy nr 00984
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KOMINIARZ
mistrz kominiarski
Jacek Chrzanowski

czyszczenie przewodów 
 kominowych
przegl¹dy roczne 
 i usuwanie usterek

opinie w celu pod³¹czenia 
 urz¹dzeñ gazowych
odbiory
doradztwo

618 192 538, 503 092 500, kominjch@o2.pl
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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
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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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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

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

(F070)

CZŁONEK KOMISJI TECHNICZNEJ 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

ZATRUDNIĘ BLACHARZY DEKARZY!

PRZYJMĘ
UCZNIÓW

www.wimax-meble.pl
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KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
ul. Niwka Stara 14c,

Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.

(K
0
1
0
)



(Y
4
3
2
)

szerokoœæ z piórem 95 mm (120)

16
 m

m
 

(2
0 

m
m

)
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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 (W
0
3
5
)
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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

(K041)
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ul. Ks. Streicha 37 
 tel./fax 618 130 755, kom. 607 374 545

KMT, GERDA,

regulacja i konserwacja okuć okiennych ROTO, WINKHAUS,
SIGENIA-AUBI, MACO, G-U
regulacja i konserwacja okuć drzwiowych KMT, GERDA,
PORTA i drzwi drewnianych
naprawy okien i drzwi
wymiana uszczelek
wymiana klamek okiennych, drzwiowych
kontrola prawidłowego montażu
wymiana paska lub linki (rolety)

(Y114)

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

(Y103)
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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

(P018)
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FIRMA MEB-TECH
PIOTR KOCHNER

zabudowy korytarza
meble kuchenne
meble na wymiar
meble biurowe 
i do przedszkoli
usługi stolarskie

tel. 0-600 063 032
e-mail: mebtechkochner@gmail.com
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PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99

(F
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Mariusz Frąckowiak



PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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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
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- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

72

Luboń, ul. Armii Poznań 23B
tel. 61 8131-734, 8139-333, www.beraf.poznan.pl

(P045)



REGENERACJA FILTRÓW DPS

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y022)

785 100 335

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981

(P
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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:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W009)
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44 lata doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

ZAPRASZA
 NA BADANIA POJAZDÓW

DO NOWO OTWARTEJ 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LIGA OBRONY KRAJU

tel: 500 135 438   ul. Czechosłowacka 108, Poznań

pon.-pt. 7 - 20, sob.  7 - 14 (Y
3
3
0
)

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, tel. 61 8 139 002

Czynne: pn.-pt. 7-19, sob. 7-13 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
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Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego

73

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
10

7)
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NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B
0

0
4

)

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.

(K
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki

(P
1
6
4
)

Paweł Dobrowolski LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

1
4
6
)

PRALKI

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
61

52
)

Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

Hala
myjni

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY

Hala
myjni

Wszystkim naszym Klientom składamy życzenia:
spokojnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia.
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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

(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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korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

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!

(F
0

3
5

)

-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG

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
(F073)

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
lek. med. JAN BANASIUK

GABINET CZYNNY pn-pt: 8.00-12.00, dodatkowo w pn, wt, czw: 16.00-18.00

ul. dr. Romana Maya 1a (przy Zak³adach Chemicznych), tel. 618 900 485, tel. 618 994 861

- porady internistyczne
- EKG

- badania profilaktyczne 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

- badania kierowców
- możliwe przejęcie opieki 

lekarskiej (profilaktycznej) nad 
pracownikami zakładów pracy

Posiadamy LABORATORIUM ANALITYCZNE czynne od 7.30-9.30

(F
0
6
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)

PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031

(P
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2
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PORADY CHIRURGICZNE
lek. med. RYSZARD LESIŃSKI

SPECJALISTA-CHIRURG

WTOREK 16-17

GABINET LEKARSKI
ul. Wspólna 25/3
61-479 Poznań

tel. 61 830 05 98
kom. 600 265 343

(W
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6
)

czynne pn.-pt.
8.00-19.00

soboty  -  9.00-12.00

618-99-10-27
600-252-918

  możliwość umawiania wizyt na 
      godzinę
  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)

(F061)

SZCZEPIENIA PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE

Luboń, ul. Targowa 5

HAPPY VET
Specjalistyczna Przychodnia

Weterynaryjna
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Protetyka - bezpłatn ie  w  ramach  NFZ
Leczenie ,  Chirurgia

Protezy  z  zatrzaskami
Korony  i  mosty  porcelanowe

Naprawy  protez  na  poczekaniu
Odbudowa  na  implantach

RTG  i  RVG
62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 690 173 000
www.masterdental.pl    e-mail: masterdental@tlen.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 8-20
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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
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Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej

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 

Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989

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)
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 61 8 900 485

ul. Streicha 25/29 
siedziba ART-MED

tel. 618 139 923   

pon. 15:00 - 18:00
czw. 15:00 - 18:00
pt. 8:30 - 13:00

pon. 8:30 - 13:00
wt. 13:00 - 18:00
śr. 8:30 - 13:00
czw. 8:30 - 13:00
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GINEKOLOGIA-PO£O¯NICTWO

(B028)

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)
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Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr J. Struszyński
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
PSYCHOLOG     mgr H. Lenartowicz
CHIRURG            dr L. Lenartowicz

(skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego)
czynne: pon.-pt.: 8-18  sob.: nieczynnetel. 61 8 303 318

dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740
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tel. 601 395 519
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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 388tel. 798 316 388
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Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 
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