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Przeciwnie do aury, która z początkiem 
stycznia była dla nas łaskawa (w ogrodzie 
nieśmiało zakwitła róża i bezczelnie za-
czerwienił się pierwiosnek), 
a  także wbrew wynikom 
sondażu, który publiku-
jemy na str.  23, rok 2019 
zaczął się niespokojnie. Do 
szkół masowo nie przyszli 
nauczyciele. Zapowiadają 
strajk generalny w oświa-
cie. 13 stycznia, podczas 
kolejnej narodowej zbiórki 
pieniędzy na leczenie dzieci (27. Edycja 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy) gruchnęła makabryczna wiadomość 
o tragicznym w skutkach napadzie na 
prezydenta Gdańska. Nie wróży to do-
brze ważnym wydarzeniom, które w naj-
bliższych miesiącach czekają Polaków… 
Do koszyka niepokojów dorzućmy też 
lokalne statystyki demograficzne. Po raz 
pierwszy wskaźnik urodzeń w Luboniu 
okazał się w 2018 roku niższy od liczby 
zgonów (sprawdź na str. 43).

Tymczasem z  końcem grudnia było 
uroczyście i pięknie. W biel i czerwień 
ubrane miasto uczciło 100. rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
– wiekopomnego zrywu naszych przod-
ków, który istotnie przyczynił  się do 
odrodzenia wolności i godności Polski. 
Wiele śladów tych wydarzeń znajdzie-
cie państwo na łamach tego wydania, 
podobnie jak liczne, charakterystyczne 
dla styczniowych edycji „Wieści” przy-
kłady kultywowania bożonarodzeniowej 
tradycji w naszym mieście.

Cieszą nas kolejne lubońskie publi-
kacje. Z  obchodami historycznych 
wydarzeń zbiegło się, sfinansowane 

z budżetu samorządu, wyda-
nie książki pt. „Dzieje Ziemi 
Lubońskiej” autorstwa lubo-
nianki, dr Izabelli Szczepa-
niak, opisujące Lasek, Luboń 
i  Żabikowo od czasów naj-
dawniejszych do utworzenia 
miasta (czytaj na str. 7 i 36). 
Niebawem ukaże się też inna 
ważna pozycja – na temat 

Powstania Wielkopolskiego i  jego 
ponad 360. uczestnikach z Lubonia, 
z biogramami. To uzupełnienie i po-
szerzenie wiedzy zawartej w książce 
o powstańcach z 2009 r. wydanej przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświato-
we „Forum Lubońskie”.
Piszą też inni. W tych „Wieściach” znaj-
dziecie Państwo informacje o nowym 
kryminale Alicji Minickiej (str. 35) oraz 
o tomiku pięknej poezji Elżbiety Gogo-
lewskiej (str. 40), dotykającej ścieżek, 
którymi z pewnością sami chodzicie.

Nie zapomnieliśmy też o naszych bab-
ciach i  dziadkach, którzy w  styczniu 
obchodzą swoje święta. Być może w ar-
tykule o najwdzięczniejszej z życiowych 
ról (str. 24) odkryjecie Państwo własne?
Na koniec sympatyczna refleksja o upły-
wie czasu. Czy wiecie, że lubonianka, 
która jako pierwsza na przełomie wie-
ków przyszła na świat w Wielkopolsce, 
skończyła właśnie 18 lat i weszła w do-
rosłość (str. 4)?

Hanna Siatka
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Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie

Z okazji Waszego święta 
życzymy Wam zdrowia, 
niesłabnącej pogody du-
cha, odwagi w podejmo-
waniu nowych wyzwań, siły 
w realizowaniu się w nowej roli. 
Zadowolenia z rzeczy małych i dużych, 
dobrych i energetycznych ludzi wokół 
oraz ogromu miłości.
Dziękujemy Wam za wszystko...

Noworoczny kolaż
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rozłożonej na 3 „raty” (drugą z nich – 5% 
– pedagodzy otrzymali na początku stycz-
nia, ostatnia zostanie przyznana na po-
czątku 2020 r.). Zgodnie z projektem MEN, 
płace zasadnicze nauczycieli miałyby wzro-
snąć w 2019 r., zależnie od stopnia awan-
su zawodowego, od 121 do 166 zł brutto. 
Podstawowa pensja nauczycieli z tytułem 
magistra i przygotowaniem pedagogicz-
nym (stanowią oni około 96%) wyniosło-
by: dla nauczyciela stażysty – 2538 zł brut-
to (wzrost o  121  zł brutto), nauczyciela 
kontraktowego – 2611 zł (wzrost o 124 zł), 
nauczyciela mianowanego – 2965  zł 
(wzrost o 141 zł) i nauczyciela dyplomo-
wanego – 3483 zł (166 zł). Podczas pierw-
szych rozmów związków zawodowych 
działających w oświacie z minister eduka-
cji Anną Zalewską, które odbyły  się 7 
stycznia (w tym dniu właśnie część luboń-
skich szkół przystąpiła do strajku), ZNP 
odrzucił projekt MEN. 10 stycznia, po 
zrywanych i wznawianych tego dnia roz-
mowach związkowców z minister, które 
okazały  się bezowocne, Związek podjął 
uchwałę o  wszczęciu sporu zbiorowego, 
co oznacza, że wszystkie ogniwa ZNP do 
8 lutego mają wystąpić do pracodawców 
(gmin) z żądaniem podwyższenia wyna-
grodzeń zasadniczych nauczycieli i innych 
pracowników o 1000 zł, z wyrównaniem 
od 1 stycznia br. Wzorem ZNP podobną 
uchwałę podjął Zarząd Krajowy Wolnego 
Związku Zawodowego „Solidarność – 
Oświata” (termin realizacji – do 22 lutego). 
Podwyżek płac nauczycieli chce także 
oświatowa „Solidarność”, która jednak nie 
przyłączyła się do protestu ZNP i Forum 
Związków Zawodowych.
Wobec powyższego, generalny strajk 
oświaty wydaje się być nieunikniony. Ter-
min na razie nie jest znany. Najwcześniej-
szym jest połowa marca br., gdy zakoń-
czy się procedura sporu zbiorowego. Pod 
uwagę brany jest jednak czas egzaminów 
(matury, egzamin ósmoklasisty i gimna-
zjalny).
Jak wielu twierdzi, nie bez znaczenia dla 
działań podjętych przez oświatę jest forma 
protestu przyjęta wcześniej przez policjantów, 
którzy przed obchodami święta 11 Listopa-
da wywalczyli podwyżkę o  655  zł brutto 
i 500 zł w 2020 r. oraz pełnopłatne nadgo-
dziny dla siebie, strażaków, strażników gra-
nicznych i funkcjonariuszy Służby Ochrony 

Państwa (od 1 lipca 2019 r.). Konsekwencji 
tych społecznych nacisków można się spo-
dziewać w politycznie trudnym dla rządzą-
cych roku 2019 – w obliczu wyborów do 
Parlamentu Unii Europejskiej (wiosna) 
i parlamentarnych w kraju (jesień).

Wysłuchaliśmy rodziców
Wielu zaskoczonych nagłą koniecznością 
zapewnienia dzieciom opieki w domach, 
wpadło w złość. Pytali, kto poniesie kon-
sekwencje zorganizowania pieczy poza 
szkołą? Nieprzerobiony materiał spadnie 
na uczniów i  opiekunów, którzy już są 
obarczeni dużym wysiłkiem edukowania 
swoich dzieci w domu. Nieobecność na-
uczycieli w szkole usprawiedliwili lekarze, 
co z absencją uczniów? – pytali.
Większość rodziców rozumie pretensje 
nauczycieli. Praca z  dziećmi jest trudna 
i  powinna być doceniona. W  pewnym 
sensie jest, o  czym świadczą przywileje 
w  oświacie (20-godzinny tydzień pracy, 
wolne soboty i niedziele, długie wakacje, 
ferie i przerwy świąteczne, rzadka dziś 13. 
pensja, roczny urlop na poratowanie zdro-
wia). Forma podjętego protestu budzi 
jednak niesmak. Oficjalnie strajku nie ma 
(nie został ogłoszony), a nauczyciele nie 
pracują. Nie ma w kraju epidemii, a ma-
sowo biorą L4 i masowo je otrzymują. To 
demoralizacja młodego pokolenia. Jaka po 
tych wydarzeniach będzie reakcja strajku-
jącego obecnie pedagoga na zachowanie 
ucznia, który nie akceptując szkolnych 
rozwiązań, pójdzie np. na wagary lub za-
miast pisać sprawdzian, cała klasa stwier-
dzi, że boli ją brzuch?
Wielu z nas pracuje dziś ponad siły, nie-
wielu otrzymuje za tę pracę oficjalną śred-
nią krajową w wysokości ponad 4 tys. zł, 
większość natomiast – realną przeciętną 
pensję ok. 2 500. Na zawód nauczyciela 
przywykliśmy zaś patrzeć jak na misję, 
służbę, podobnie jak na pracę lekarzy, 
policjantów, strażaków… Tęsknimy za 
Judymami?

Hanna Siatka

TEMAT MIESIĄCA

Dziś, po tym jak większość naszych dzie-
ci nie poszła w drugim tygodniu stycznia 
do szkół, przedłużając tym samym ferie 
do 3. tygodni, posiedliśmy już niezbędną 
wiedzę na temat sporu pomiędzy środo-
wiskiem oświaty a Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej (MEN). Na początku jednak 
tak nie było. Zarówno rodzice, jak i prze-
ciętni lubonianie, ba!, nawet władze miasta, 
zostali zaskoczeni sytuacją zastaną w po-
niedziałek, 7 stycznia. Wielu z nas dowie-
działo  się o niej z mediów (m.in. Radia 
RMF). W Zespole Szkół (SP 3 i Liceum 
Ogólnokształcące) przy ul. Armii Po-
znań 27 do pracy przyszło tego dnia jedy-
nie 6. z 79. nauczycieli. Większość nieobec-
nych wzięła zwolnienia lekarskie, spora-
dycznie – opiekę nad chorym lub bezpłat-
ny urlop. Rodzice uczniów, których w tej 
placówce jest 809., zostali w  piątek, 4 
stycznia, powiadomieni za pośrednictwem 
e-dziennika przez dyrekcję, o odwołaniu 
lekcji z  powodu braków kadrowych. Te 
dzieci, którym domy nie mogły zapewnić 
opieki (głównie z  najmłodszych klas), 
zostały przyjęte do świetlicy (9.01 było ich 
zaledwie sześcioro, nauczycieli w tym dniu 
– 11.). Podobnie było w SP 2. Po tym, jak 
4 stycznia dyrektor elektronicznie powia-

domiła rodziców o „bardzo dużej absencji 
nauczycieli” (większości), z  dniem 7.01 
również odwołano planowane lekcje. Dla 
34. przybyłych do szkoły dzieci zorgani-
zowano zajęcia świetlicowe na temat bez-
piecznych ferii. W czwartek, 10 stycznia, 
po zrealizowaniu planowanych rekolekcji, 
do Zespołu Szkół i Cieszkowianki dołą-
czyła podstawówka z ul. Kołłątaja (SP 5). 
Do rozpoczęcia ferii pracowały jedynie 
SP 1 i Czwórka. Pomimo absencji 19. (z 
68.) nauczycieli, w Jedynce, jak wyjaśnio-
no, początkowo lekcje odbywały się w nor-
malnym trybie. 10 stycznia dyrektor wpro-
wadził jednak „plan specjalny”, dostoso-
wując zajęcia do liczby obecnych nauczy-
cieli, tak by nie było konieczności odsyła-
nia dzieci do świetlicy. Jedynie w  SP  4 
poinformowano nas, że szkoła pracowała 
jak zwykle. Przez cały tydzień przed feria-
mi liczba nieobecnych nauczycieli wyno-
siła 6 (na ponad 40.) i, jak nas zapewniono, 

byli to faktycznie chorzy pracownicy, 
w  tym dwóch na dłuższym zwolnieniu. 
Dyrektorzy szkół, przez cały czas obecni 
w pracy, nie chcieli komentować sytuacji 
w lubońskiej oświacie. Jedynie Ewa Waw-
rzyniak z SP 4 stwierdziła, że nauczyciele 
mają prawo do strajków, trzeba je tylko 
zaplanować, by dzieci miały opiekę, a ro-
dzice pewność, że szkoła ją zagwarantuje. 
I choć odpytane przez nas szkoły nie na-
zywały epidemii zwolnień lekarskich straj-
kiem, lecz absencją nauczycieli, działania 
podjęte przez placówki, które protest pod-
jęły, świadczą o  tym, że  się do strajku 
przygotowały. Zdążono m.in. wystawić 
oceny semestralne, zorganizowano system 
ich poprawiania i opiekę świetlicową dla 
dzieci, które przyszły do szkoły.
Nic nie zapowiadało takiego biegu wyda-
rzeń. Nie było żadnej zapowiedzi, np. że 
w  geście solidarności ze środowiskiem 
nauczycieli w Polsce, lubońscy pedagodzy 
również podejmują protest. Nie odbyło się 
żadne spotkanie szkół z rodzicami w tej 
sprawie, nauczyciele nie wystosowali do 
Urzędu Miasta żadnego wniosku wskazu-
jącego na ich niezadowolenie. Nie prote-
stowano wobec budżetów uchwalonych 
dla szkół na 2019 r., które w Luboniu nie 

są małe. Jesienią dyrektorzy i wielu nauczy-
cieli otrzymało nawet z okazji Święta Edu-
kacji Narodowej kolejne nagrody pienięż-
ne z samorządowej kasy. W dniu rozpo-
częcia strajku, jak nam powiedział odpo-
wiedzialny w Luboniu za oświatę burmistrz 
Mateusz Mikołajczak, sytuacja w szkołach 
była dla władz miasta „wielką niewiadomą”. 
Jedynie śledząc wydarzenia w kraju, władze 
mogły się domyślać, że mają do czynienia 
z protestem, strajkiem.

O co chodzi nauczycielom?
Głównym postulatem Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego jest podniesienie wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli i pra-
cowników oświaty o 1000 zł miesięcznie. 
Poza tym skarżą  się na przeładowane 
podstawy programowe i źle zorganizowa-
ny czas pracy. ZNP nie akceptuje finanso-
wej propozycji MEN z  grudnia 2018  r., 
polegającej na 15-procentowej podwyżce 

Strajki (?) w szkołach
Zaledwie w drugim tygodniu roku, bez uwag do przyjętych budżetów 
szkół, lubońscy nauczyciele masowo poszli na chorobowe

n
SP 5 przyłączyła się do „protestu” 10 stycznia, po planowanych rekolekcjach    
fot. Hanna Siatka

n
Cieszkowianka, podobnie jak Zespół Szkół, już 7 stycznia z olbrzymią absencją 
pedagogów nie prowadziła lekcji   fot. Hanna Siatka

Na okładce – funkcjonujący zaledwie od 
września 2018 r., zabezpieczony finan-
sowo i z entuzjazmem przyjęty Zespół 
Szkół, już od 7 stycznia „strajkował”   
fot. Piotr P. Ruszkowski



1/2019

4

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

17 minut po północy na przełomie XX 
i XXI wieku, jako pierwsze w Wielkopol-
sce, urodzone siłami natury dziecko, 
przyszła na świat lubonianka Ola Stacho-
wiak, córka Joanny (z domu Wierzbicka) 
i Łukasza. To epokowe wydarzenie ogło-
siły światu lokalne media i  uwiecznili 
fotografowie, a  my przedstawiliśmy 
w styczniowym wydaniu „Wieści Luboń-
skich” w 2001 r. (str. 2).
Z dniem 1 stycznia br. Aleksandra prze-
kroczyła próg dorosłości. Jest obecnie 

uczennicą 2. klasy Technikum Budowla-
nego na ul. Rybaki w  Poznaniu, gdzie 
poznaje tajniki renowacji elementów 
architektury (m.in. rekonstrukcji starych 
ram obrazów). Myśli o studiach na Uni-
wersytecie Artystycznym, a ponieważ od 
dawna rzeźbi w glinie, chce wybrać wła-
śnie tę dziedzinę sztuki. Pierwotnie ma-
teriałem, któremu nadawała kształty, była 
modelina. Sprzedaż figurek z tego two-
rzywa była pierwszym w jej życiu źródłem 
dochodów. Ola ukończyła wcześniej gim-

nazjum sportowe w Puszczy-
kowie, w klasie lekkoatletycz-
nej (oszczepnictwo). Spor-
tem zajmowała  się już jako 
dziecko, trenując zapasy. To 
był czas, kiedy jej rodzice 
szukali dla swoich pociech 
zajęć sportowych w  grupie 
rówieśników. Do 4. klasy, 
o  czym również pisaliśmy, 
cała trójka (Ola, 17-letni dziś 
Mikołaj i 13-letni Jasiu) po-
bierała bowiem naukę 
w domu, od rodziców. Aby 
zapewnić im właściwy rozwój, Państwo 
Stachowiakowie zadbali o kontakty z in-
nymi dziećmi. Edukowaniem rodzeństwa 
zajmowała się głównie mama. Tato utrzy-
mywał rodzinę, uczył dzieci angielskiego 
i  dbał o  ich kondycję fizyczną. Zapasy 
organizowane przez UKS „Grunwald” na 
Plewiskach były sprawdzoną i bezpieczną 
dla 8-10-latków formą ogólnorozwojo-
wego sportu kontaktowego.
Przed końcem roku szkolnego edukowa-
ne w  domu rodzeństwo Stachowiaków 
zdawało 2- dniowe egzaminy przed ko-
misją szkoły rejonowej (w ich przypadku 
SP 2), której potem zostali uczniami. Nie 
było im łatwo przystosować  się do no-
wych warunków. Wychowywani w bez-
piecznych warunkach musieli się zaakli-
matyzować w nowym miejscu i opanować 
sztukę dystansu.

Styczeń to miesiąc, w którym urodziny 
obchodzą również trzej inni członkowie 
rodziny Oli. Pierwszego dnia roku ma 
swoje święto lubońska babcia – Barbara 
Stachowiak, 3.01 urodził się dziadek Boh-
dan Wierzbicki ze Świebodzina, a w dru-
giej połowie stycznia brat Jaś. Przy okazji 
warto też wspomnieć o  pochodzeniu 
imienia milenijnej 18-latki. Nosiła je 
siostra babci Basi, a także pradziadek ze 
strony ojca (Aleksander Stachowiak – 
znany w Luboniu sprzed i z czasów woj-
ny, lekarz – czytaj „WL” 11-2010 s. 52). 
Skoro o powiązaniach rodzinnych mowa, 
przypomnijmy, że dziadek Oli – Maksy-
milian Stachowiak – był przez klika lat 
prezesem Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go „Luboziem” przy Zakładach Ziemnia-
czanych.

HS

Dobre bo, pełnoletnie

Milenijny maluch skończył 18 lat!

n
Oleńka przyszła na świat w Szpitalu Miejskim im. Fran-
ciszka Raszei. Ważyła 3 330 gr. Na zdjęciu – jako około 
3-miesięczne niemowlę   fot. Łukasz Stachowiak

n
Ola Stachowiak z dziadkami – Wiesławą i Bohdanem Wierzbickimi ze Świebodzina, 
podczas rodzinnej uroczystości urodzinowej 5.01.2019 r.   fot. Łukasz Stachowiak
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przypomniał słowa 
wypowiedziane przed 
40. laty przez wielkie-
go Polaka – św. Jana 
Pawła  II: „Wołam, ja, 
syn polskiej ziemi, za-

razem ja, Jan 
Paweł II, papież. 
Wołam z  całej 
głębi tego Ty-
siąclecia, wołam 
w  przeddzień 
Święta Zesłania, 
wołam wraz 
z wami wszyst-
k imi :  Niech 

zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch 
Twój! I  odnowi oblicze Ziemi!... Tej 
Ziemi!”. Wyruszyliśmy sprzed kościo-
ła o godz. 14. Czoło orszaku stanowi-
li ministranci niosący gwiazdę i flagi 
oraz Trzej Królowie – Kacper (Sławo-
mir Wojciak), Melchior (Adam Popa-
diuk) i Baltazar (Ryszard Dotka). Śpie-
wając kolędy podążaliśmy ulicami: ks. 
Stanisława Streicha – Kościelną – Ste-
fana Okrzei – Kazimierza Pułaskiego 
– al. Jana Pawła II – do stajenki w No-
wym Centrum Lubonia. W  stajence 
czekali na nas jako Święta Rodzina: 
Cecylia i  Paweł Jastrzębowie z  dzie-
ciątkiem oraz anioł – Anna Majchrzak. 
Dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłod-
szych, były żywe owce przy stajence. 
Na wstępie ks. proboszcz wszystkich 
powitał, po czym wysłuchaliśmy Ewan-
gelii wg. św. Mateusza. Zgodnie z tra-
dycją, Trzej Królowie ofiarowali Świę-
tej Rodzinie złoto, mirę i kadzidło, po 
czym śpiewaliśmy kolędy, wspomaga-
jąc parafialną scholę pod kierunkiem 
Magdaleny Dolskiej-Domek i  Olivii 
Klimas. W międzyczasie raczyliśmy się 
gorącą herbatą i smacznymi krówkami.

PAW

DOBRE, BO

Tegoroczny Orszak Trzech Króli pod 
hasłem „Odnowi oblicze ziemi” przeszedł 
ulicami 752.  miejscowości w  Polsce 
i  22.  poza jej granicami (niemal na 
wszystkich kontynentach). Były to jede-
naste, największe jasełka na świecie, 
w  Luboniu zorganizowane po 
raz czwarty. Miały zachęcić do 
zbiorowego wysiłku na rzecz 
budowania lepszego świata, bu-
dowania dobra w naszej ojczyź-
nie oraz do osobistej pracy nad 
przemianą naszych serc. Moty-
wem przewodnim Orszaku była 
zachęta do głębokiej refleksji 
nad pamiętnymi, wypowiedzia-
nymi na ojczystej ziemi 40 lat 
temu, słowami św. Jana Pawła II.

W niedzielne popołudnie, 
6 stycznia przed kościołem św. 
Jana Bosko, w Starym Luboniu 
zg romadzi ło   s i ę  około 
650  osób, aby wziąć udział 
w tradycyjnym Orszaku Trzech 
Króli. Wszyscy otrzymali pa-

pierowe korony oraz śpiewniki. Zebra-
nych powitał proboszcz parafii – ks. 
kan. Roman Kubicki, m.in. tymi słowy: 
Odnajdźmy Boga w naszej wspólnocie, 
wielbiąc Boga podążajmy do stajenki 
śpiewając kolędy. Następnie duszpasterz 

Dobre, bo kultywowane

Tradycja wędrowania z królami

n
Święta Rodzina (Cecylia i Paweł Jastrzębowie) z dzieciąt-
kiem oraz anioł (Anna Majchrzak) – w stajence   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Pokłon Kacpra (Sławomir Wojciak, w środku), Melchiora (Adam Popadiuk, 
z lewej) i Baltazara (Ryszard Dotka)   fot. Paweł Wolniewicz

 Ton i rytm śpiewa-
nym kolędom nada-
wała parafialna scho-
la pod kierunkiem 
Magdaleny Dolskiej-
-Domek i Olivii Kli-
mas   fot. Paweł Wol-
niewicz

n

n
Rondo na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego z al. Jana Pawła II. W orszaku z kościoła św. 
Jana Bosko do stajenki w NCL podążało ok. 650 osób   fot. Rafał Wojtyniak Na stronie: https://

youtu.be/c1PQS-
DXbdnM można obej-
rzeć film ukazujący 
lokalizację Stajenki 
Betlejemskiej w NCL.
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Prywatny żłobek „ Liliputki”

Oferujemy opiekę od pn. do pt. w godz. 6.30 - 17
Opłata najniższa w Luboniu z pełnym wyżywieniem – 700 zł.

Oferta specjalna - opieka weekendowa i całodobowa – 10 zł/godz.
Tel. 607 656 982, 61 8 993 140 

www.zlobek-liliputki.pl

Luboń, ul. Kasztelańska 5

Zapisy przyjmujemy przez cały rok

Pragniemy poinformować, że aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo naszych pociech, posiadamy monitoring

(Y
0

9
5

)

Po zwycięskim zakończeniu Powstania 
Wielkopolskiego w 1919 r. jego uczest-
nicy czynnie zaangażowali się w pracę 
na rzecz odbudowy państwa polskiego. 
Wielu z nich walczyło w wojnie polsko-
-bolszewickiej w 1920 r. W okresie mię-

dzywojennym weterani zrywu powstań-
czego byli zrzeszeni w Związku Powstań-
ców Wielkopolskich. Wspierali rozwój 
życia społecznego Wielkopolski działając 
w wielu organizacjach, m.in. w partiach 
politycznych, przede wszystkim związa-

nych z obozem narodowym. 
Powstańcy włączali  się ak-
tywnie także w życie lokal-
nych społeczności, angażu-
jąc się m.in. w patriotyczne 
wychowanie młodzieży. Re-
prezentacje Związku Po-
wstańców Wielkopolskich 
były obecne na każdej uro-
czystości państwowej i reli-
gijnej, zaś członkowie tej 
organizacji wspierali wszelkie 
patriotyczne działania Wiel-
kopolan na rzecz umocnienia 
państwa polskiego.
Wystawa, której autorami są 
kustosze muzeum – Jacek 
Nawrocik i  Michał Maćko-
wiak – upamiętnia uczestni-
ków zrywu powstańczego 
Wielkopolan, osadzonych 
podczas II wojny światowej 
w  obozie karno-śledczym 

w  Żabikowie. W  pierwszej jej części 
przedstawiono kalendarium wydarzeń 
powstańczych w latach 1918–1919, re-
presje wobec powstańców wielkopolskich 
na początku okupacji niemieckiej i oko-
liczności ich osadzenia w obozie w Ża-
bikowie, natomiast druga zawiera noty 
biograficzne powstańców osadzonych 
w Żabikowie oraz biogramy kilku z nich, 
najbardziej znanych. Na wystawie wy-
eksponowano także pamiątki po dr. 
Konradzie Kolszewskim i  Walentym 

Bayerze oraz fragment godła Polski 
z międzywojennego słupa granicznego. 
W przygotowaniu tej ekspozycji wyko-
rzystano materiały znajdujące się w za-
sobach Muzeum Martyrologicznego 
w Żabikowie, Archiwum Państwowego 
w Poznaniu, Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości oraz Lubuskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w  Gorzowie Wiel-
kopolskim. Wystawę można zwiedzać 
do końca maja – zachęcam i polecam.

PAW

Dobre, bo okolicznościowe

Wpisana w stulecie
W ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie przygotowało wystawę czasową 
pt. „Powstańcy wielkopolscy w obozie w Żabikowie”, którą otwarto dzień 
po świętach Bożego Narodzenia, w czwartek, 27 grudnia

n
Autorzy wystawy Jacek Nawrocik i Michał Maćkowiak (z lewej) przy eksponowa-
nym fragmencie godła Polski z międzywojennego słupa granicznego    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Tablica upamiętniająca powstańców, którzy trafili 
w ręce Gestapo i byli przesłuchiwani oraz bestialsko 
torturowani w Domu Żołnierza przy ul. Niezłom-
nych 1 (Ritterstrasse) w Poznaniu, gdzie mieściła się 
siedziba Tajnej Policji Państwowej – Gestapo w Po-
znaniu    fot. Paweł Wolniewicz
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Celem tegorocznej edycji inicjatywy 
edukacyjnej Polskiego Towarzystwa In-
formatycznego „Code  & Share” było 
ustanowienie rekordu Guinnessa w jak 
największej liczbie uczniów uczestniczą-
cych w tym samym czasie w lekcji o te-
matyce technologii przyszłości. W tym 
roku przypada 100. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości, więc uczest-
nikami byli uczniowie szkół podstawo-
wych na terenie Polski i Litwy. Zaplano-
wana lekcja odbyła się w 102. placów-
kach, w  tym 30. z  Litwy. Ze Szkoły 
Podstawowej nr  2 w  Luboniu udział 
w  lekcji wzięło 34 uczniów. Podczas 
zajęć poruszano zagadnienia związane 
z nowoczesnymi technologiami, takimi 
jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, 
robotyka czy rozwiązania dla inteligent-
nych miast. Zgodnie w wymogami kon-
kursowymi w pomieszczeniu, w którym 
odbyła się lekcja w ramach akcji, musia-

ły znajdować się następujące osoby: in-
struktor – Joanna Kordzińska, steward 
– Barbara Warot, dwóch Timekeeper’ów 
(osoby pilnujące czasu) – Maria Budzyń-
ska, Karolina Tomkowiak; Witnesses 
(dwóch niezależnych sędziów) – Alek-
sandra Siejak, Bogumiła Stochaj oraz 
fotograf i kamerzysta – Maria Szczepań-
ska i Violetta Langner. Przebieg wyda-
rzeń w pomieszczeniu należało rejestro-
wać za pomocą dwóch kamer. Uczniowie 
biorący udział w zajęciach oraz pozosta-
li uczestnicy pojawili  się na miejscu 
ponad godzinę przed rozpoczęciem 
zajęć. Rozstawiono i wypróbowano ka-
mery i aparaty fotograficzne, nauczyciel 
koordynujący akcją udzielał ostatnich 
wskazówek. Każdy otrzymał koszulkę 

z  odpowiednim napisem. Sprawdzono 
sprzęt i wyposażenie sali. Kolejnym eta-
pem przygotowań było rozdanie uczest-
nikom pasków oraz wylosowanie miejsc. 
Zrobiono też zdjęcie grupowe uczest-
ników. Na kilka minut przed godziną 
„zero” wszyscy podekscytowani zajęli 
wyznaczone im miejsca. Na znak Ti-
mekeeper`ów lekcja  się rozpoczęła. 
Zajęcia były bardzo ciekawe zarówno 
dla uczniów, jak i dorosłych obecnych 
w  sali. Dzieci chętnie podejmowały 
działanie, włączały  się w  tok lekcji. 
Obecne cały czas włączone kamery nie 
stanowiły dla nich bariery. Lekcja była 
żywa, widać było zainteresowanie 
uczniów tematem i  ich dużą wiedzę. 
Wszystkie przemyślenia i wnioski były 
trafne i jasno sformułowane. Okazało 
się, że na temat technologii można by 
w  tym gronie dyskutować znacznie 
dłużej – bardzo często uczniowie doda-

wali od siebie ciekawe spostrzeżenia, 
wykazywali  się wiedzą ogólną z  róż-
nych dziedzin. Akcji patronowała te-
lewizja ogólnopolska, a relację na żywo 
emitowano w  programie „Pytanie na 
Śniadanie”.

Joanna Kordzińska, Violetta Langner

Dobre, bo unikalne

Lekcja futurystyczna 
z rekordem

Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax

www.plusfizjo.pl

Bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
Stany pooperacyjne i powypadkowe

Bóle mięśniowe
Zaburzenia neurologiczne
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n
Ekipa ze Szkoły Podstawowej nr 2 bijąca rekord Guinnessa w liczbie uczniów 
uczestniczących w tym samym czasie w lekcji o tematyce technologii przyszłości

Miło nam Państwa poinformować, 
że Ośrodek Kultury w Luboniu wy-
dał książkę pt. „Dzieje Ziemi Luboń-
skiej” Historia Lasku, Lubonia i Ża-
bikowa od czasów najdawniejszych 
do utworzenia miasta, autorstwa dr 
Izabelli Szczepaniak.
Publikacja obejmuje wydarzenia na 
przestrzeni wieków, począwszy od 
czasów pradawnych, przez historię 
ziemi lubońskiej w okresie rozbicia 
dzielnicowego, przez historię Pań-
stwa Jagiellonów i Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, historię Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, I  Wojny 
Światowej i  Powstania Wielkopol-
skiego, XX-lecia międzywojennego, 
okupację hitlerowską i ziemię luboń-
ską w powojennych latach.
Książka jest syntetycznym opraco-
waniem dostępnych źródeł i mate-
riałów, dotyczących terenów dzisiej-
szego miasta Luboń, z uwzględnie-
niem losów miejscowych patriotów, 
zaangażowanych w walkę o niepod-
ległość państwa polskiego i wyzwo-
lenie Polski.
Mamy nadzieję, że publikacja wzbo-
gaci lubońską społeczność lokalną o za-
pomnianą lub mało dotąd znaną wiedzę 
historyczną, dotyczącą naszej wspólnej 
przeszłości.
Autorka przypomina istnienie faktów 
historycznych, dotyczących wielkiego 
znaczenia wsi, tworzących dzisiejsze 
miasto Luboń, dla regionu i  państwa, 
m.in. otwarcie pierwszej wyższej uczel-
ni na terenie Wielkopolski (Szkoły im. 
Haliny w Żabikowie) oraz wizyty Prezy-
denta RP Ignacego Mościckiego w  fa-
brykach Lubonia, pracujących dla od-
rodzonego państwa polskiego.
Ważnym celem książki jest także poka-
zanie przyczyn i skutków zupełnie nie-
zbadanej naukowo, pruskiej akcji kolo-
nizacyjnej, przeprowadzonej na naszym 

terenie na początku XX w., której fizycz-
ną pozostałością są cenne zespoły archi-
tektury przemysłowej, m.in. europejskiej 
klasy zespół fabryki chemicznej w Lu-
boniu projektu prof. Hansa Poelziga oraz 
zespół budynków kolonii osadniczej 
w Żabikowie, z obiektami projektu Han-
sa Johowa.
Książka ukazała się w nakładzie 2 000 
egzemplarzy. Można ją bezpłatnie ode-
brać w  sekretariacie Ośrodka Kultury 
przy ul. Sobieskiego  97 w  godzinach 
pracy placówki.
Publikacja została wydana w  związku 
z obchodami 100-lecia odzyskania Nie-
podległości.
Zapraszamy do lektury.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Dobre, bo wydane

„Dzieje Ziemi Lubońskiej”

n
 Okładka książki „Dzieje Ziemi Lubońskiej” 
autorstwa Izabelli Szczepaniak, wydanej 
przez Ośrodek Kultury w Luboniu

NAJSKUTECZNIEJSZĄ PRASĄ 
 W 30-TYSIĘCZNYM 
MIEŚCIE LUBONIU!
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Do rozgrywek przystąpiło 12 drużyn: 
dwa zespoły Szkoły Futbolu (SF Luboń, 
Ladies Football Academy Turek, Polonia 
Poznań, KKS Kaja Opoczno, GSS Gro-
dzisk Wielkopolski, Warta Międzychód, 
Zjednoczeni Kaczory, Juna Trans Stare 
Oborzyska, Lipno Stęszew, Grom Czacz 

oraz Orzeł Lipno. Do meczu finałowego 
zakwalifikowały się dwa zespoły Szkoły 
Futbolu Lejdis z Lubonia – podopieczne 
trenerki Anny Jankowskiej. W  regula-
minowym czasie padł wynik bezbram-
kowy i o tym, która drużyna zdobędzie 
złoty medal decydowały rzuty karne, 

Dobre, bo wyróżniające

Sylwestrowy triumf
Piłkarki Szkoły Futbolu Lejdis Luboń zakończyły rok 1. i 2. miejscem 
w Wielkopolskim Turnieju Sylwestrowym, zorganizowanym 28.12 
w hali LOSiR

które lepiej egzekwowały zawodniczki 
w białych strojach. W meczu o trzecie 
miejsce zespół Ladies FA Turek pokonał 
Polonię Poznań 3:0.
Do piątki turnieju organizatorzy wybra-
li: Julię Lubicką (Kaja Opoczno, Zuzan-
nę Greser (Polonia Poznań), Julię Olek 
(LFA Turek), Anastazję Pawlewską 
(Zjednoczeni Kaczory) i Faustynę Owoc 
(SF Luboń Lejdis). Najlepszą strzelczynią 
została Zosia Gromedecka z Warty Mię-
dzychód, która zdobyła 7 bramek. Za 
najskuteczniejszą bramkarkę uznano Olę 
Paluszak z SF Lejdis Luboń. Najlepszą 
zawodniczką turnieju została Julia Ru-
sinek SF Lejdis Luboń.

Klasyfikacja końcowa:
 1.  Szkoła Futbolu Lejdis Luboń II
 2.  Szkoła Futbolu Lejdis Luboń I
 3.  Ladies Football Academy Turek
 4.  Polonia Poznań
 5.  KKS Kaja Opoczno
 6.  GSS Grodzisk Wielkopolski
 7.  Warta Międzychód
 8.  Zjednoczeni Kaczory
 9.  Juna Trans Obodrzyska
 10.  Lipno Stęszew
 11.  Grom Czacz
 12.  Orzeł Lipno

Szkoła Futbolu Luboń Lejdis

n
Dwie zwycięskie drużyny Szkoły Futbolu Lejdis   fot. Michał Kościelak

n
Wyróżnione zawodniczki z SF Lejdis, od 
lewej Faustyna Owoc, Julka Rusinek, 
Aleksandra Paluszak   fot. Michał Ko-
ścielak



1/2019

9

DOBRE, BO

W tym roku znów postanowiliśmy dość 
nietypowo uczcić rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, stanowią-
cego szczególny oraz wyjątkowo skutecz-
ny zryw niepodległościowy w dziejach 
naszego kraju. Już dzień po jego wybu-
chu 28 grudnia 1918 r. ochotnicy z Lu-
bonia oraz Żabikowa wyruszyli do po-
bliskiego Fabianowa tworzyć kompanię, 
która weszła w skład batalionu dopiew-
skiego dowodzonego przez ppor. An-

drzeja Kopę. Znaleźli się tam też ochot-
nicy z Lasku zorganizowani przez pro-
boszcza Wir, księdza Karola Seichtera. 
Natomiast 30 grudnia powstańczy od-
dział dowodzony przez plutonowego 
Bartosza przejął na lubońskiej stacji 
niemiecki pociąg z sześcioma armatami 
150 mm oraz 15 wagonami mąki.
Dzięki pięcioletniej współpracy z „Tur-
kol” Turystyka Kolejowa, jedną z naj-
większych atrakcji uroczystości była 
możliwość przejazdu retro Pociągiem 
„Powstaniec” oraz Pociągiem „Twier-
dza” składającym  się z  zabytkowego 
parowozu Ol49-69 oraz dwuosiowych 
wagonów pasażerskich trzeciej klasy 
z drewnianym wyposażeniem, z paro-
wozowni w Wolsztynie. Właśnie z tej 
miejscowości do Poznania wyruszył 
Pociąg „Powstaniec”, który w Luboniu 
znalazł się około godz. 9.30.

W parku Siewcy, na bocznicy Luvena SA 
odbyła  się inscenizacja historyczna, 
w której wzięło około 40 rekonstrukto-
rów, przede wszystkim z Lubonia, Po-
znania, Ostrowa Wielkopolskiego, Gu-
bina oraz Żar. W trakcie pokazu można 
było obejrzeć zatrzymanie przez po-
wstańców oraz rozbrojenie wojskowego 
eszelonu z  żołnierzami pruskimi. Nie 
zabrakło też rozmów pertraktacyjnych 
oraz potyczki obu oddziałów. Dodatko-

wą atrakcją była wojsko-
wa grochówka prosto 
z kotła oraz bigos.
O godz. 10.30 Pociąg 
„Powstaniec” wyruszył na 
stację Poznań Główny, 
gdzie znalazł  się kilka 
minut później. Część pa-
sażerów wsiadła do niego 
od razu po inscenizacji, 
oprawę składu stanowili 
rekonstruktorzy w  stro-
jach cywilnych oraz 
mundurach poznańskie-
go garnizonu.

Pociąg Forteczny „Twierdza” wyruszył 
na trasę wokół Poznania o godz. 11.05, 
gdzie szczególny nacisk został położony 
na dawne budownictwo militarne. 

Dobre, bo atrakcyjne

Zabytkowym pociągiem na stulecie Powstania
Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia (TMML) przy współpracy z „Turkol” Turystyka Kolejowa zorganizowało 29 grudnia 2018 r. wraz z innymi 
stowarzyszeniami i instytucjami uroczystości upamiętniające setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

n
Przyjazd bryczki z rodziną komendanta zmuszoną opuścić zagrożone miasto    
fot. Robert Woźniak

n
Rozmowy pertraktacyjne po uporczywej obronie posterunku, z dość nietypowej 
perspektywy kabiny parowozu   fot. Sławomir Świniuch

W drogę powrotną wy-
ruszył o godz. 12 i w Lu-
boniu skład znalazł  się 
osiem minut później.
Organizatorami przed-
sięwzięcia było TMML 
przy współpracy z Tury-
styka Kolejowa „Turkol”. 
Od wielu lat wspiera nas 
w  tych działaniach 
Ostrowska Grupa Re-
konstrukcji Historycz-
nej, Gubińskie Stowa-
rzyszenie Eksploracyj-
no-Historyczne „Łuży-
ce”, Stowarzyszenie Mi-
litarno-Historyczne 
„Szaruga”, Fabryka Umundurowania 
Braci Kłoskowskich „Hero Collection” 
oraz Dom Wydawniczy „Rebis”.
Szczególnie gorące podziękowania dla 
Luvena SA, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, Komisariatu Policji, 
Strzelnicy „Magnum”, Stajni „Lajkonik”, 

Kuchni Polowej Poznań, „Memento 
Mori” – Bronisław Łopiński oraz Walen-
tego Nowackiego – właściciela bryczki.
Działania na terenie naszego miasta nie 
mogły by się odbyć bez wsparcia Miasta 
Luboń, natomiast w przejazdy pociąga-
mi zaangażował się Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy też w piątek, 25 
stycznia o  godz.  18 na 58. Wieczór 
Historyczny do Urzędu Miasta Luboń 
przy pl. Edmunda Bojanowskiego  2. 
Gościem spotkania, w sali sesyjnej będzie 
znany krajoznawca Paweł Anders, który 
wygłosi prelekcję związaną z 156. rocz-
nicą wybuchu Powstania Styczniowego 
i jego śladami w Wielkopolsce. Rozpo-

częło się ono 22 stycznia 1863 r. w Kró-
lestwie Polskim, natomiast w Wielkim 
Księstwie Litewskim na początku lutego. 
Zakończyło  się klęską powstańców je-
sienią 1864 r.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

n
W kabinie parowozu Ol49-69, po przeję-
ciu eszelonu wojskowego przez Po-
wstańców Wielkopolskich   fot. Robert 
Woźniak

n
Wnętrze zabytkowego wagonu pasażerskiego trzeciej 
klasy z drewnianym wyposażeniem, z rekonstruktorami 
odtwarzającymi formacje wojskowe z okresu Wielkiej 
Wojny   fot. Robert Woźniak

n
Zaprzyjaźnione ekipy rekonstrukcyjne biorące udział w przejaz-
dach pociągami retro na zabytkowym dworcu kolejowym w Lubo-
niu zbudowanym po 1900 r.   fot. Robert Woźniak
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Sklep „Szafonierka” funkcjonujący 
przy ul. Żabikowskiej 49 (ryneczek) 
oferuje swoim klientom m.in. odzież 
damską, bieliznę, piżamy, kapcie, 
czapki, szaliki, rajstopy, skarpety. 
Czynny od pn. do pt. w godz. 9 – 17, 
w sob. 9 – 14. Obecna „Szafonierka” 
niegdyś nazywała się „Świat Ciusz-
ków” i  mieściła  się przy ul.  Żabi-
kowskiej 47.   fot. Natalia

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

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Punkt wysyłek kurierskich „Epaka” (m.in. 
UPS, DHL, DPD, GLS, FEDEX) przy ul. Ża-
bikowskiej 49 (ryneczek), dostarczający 
pod wskazany adres koperty, dokumenty, 
paczki, przesyłki krajowe i zagraniczne 
jest czynny od pn. do pt. w godz. 8 – 17. 
Dostawa w 24h. Na miejscu również wi-
zytówki, ulotki, banery i ksero. Więcej 
informacji – tel.  732 004 980.   fot. Natalia

Przy ul. Wschodniej 26b działa punkt 
„Przedłużanie i stylizacja rzęs” (prze-
dłużanie metodą 1:1, zagęszczanie 
i przedłużanie metodą objętościową 
2/3D, 4D, lifting i  laminacja, botox 
rzęs, ściąganie). Więcej informacji i za-
pisy pod tel.  698 881 187.   fot. Natalia

12  lipca 2018  r. przy ul.  28  Czerw-
ca 1956 390E w Poznaniu (okolice tzw. 
klina dębieckiego, tuż obok Galerii Dę-
biec) otwarto pierwszy w Polsce „Outlet 
Biedronka”. Ceny towarów dostarczanych 
z pozostałych sklepów sieci są tu niższe 
nawet o 80 procent. Asortyment sklepu 
często zmienia się z uwagi na dostawy 
nawet kilka razy w  miesiącu. Outlet 
Biedronka jest czynny od pn. do sob. 
w godz. 8 – 21, a w niedziele handlowe 
w godz. 9 – 20. Więcej informacji – na 
www.biedronka.pl/pl/outletpoznan.

Natalia

Biedronka Outlet

Pierwsza 
w Polsce 
„Biedron-
ka Outlet”    
fot. Nata-
lia

n
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W budynku nowego Ośrodka Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
„Emedea” przy ul. Sobieskiego 97A (za 
Ośrodkiem Kultury) uruchomiono 
Przedszkole i Żłobek „Norlandia”.
Jak informuje dyrektor Róża Szyperek, 
lubońska placówka należąca do sieci 
skandynawskich, niepublicznych przed-
szkoli, przyjmuje dzieci w wieku od 1 do 
6 lat i oferuje międzynarodowe standar-
dy nauczania oraz program edukacyjny 
wszechstronne wspierający rozwój dziec-
ka. – Maluchy są przygotowywane do 
samodzielności i miłości do natury. Bar-
dzo ważnym aspektem wychowania jest 
rozwój w rodzinnej atmosferze, wzajem-

nym szacunku i empatii. Norlandia róż-
ni się tym od innych przedszkoli, że czer-
pie metodykę i inspiracje z doświadczeń 
przedszkoli skandynawskich. – Naszymi 
wartościami jest Kompetencja, Ambicja, 
Szacunek i Energia. Prowadzimy własny 
program ekologiczny „Go Green” oraz 
przykładamy ogromny nacisk na naukę 
języków obcych. Prowadzimy zajęcia j. 
angielskiego Moomin Language School 
nie tylko z  lektorem, ale również na 
tabletach, który cieszy się dużą skutecz-
nością.
W godzinach pracy przedszkola (7 – 17) 
można wraz z dzieckiem obejrzeć pla-
cówkę (www.norlandiaprzedszkola.pl 

oraz Facebook: @lubon.norlandia)

Niepubliczne Przedszkola „Norlandia” 
są częścią Grupy NHC (Norlandia 
Health & Care Group). Firma weszła 
na polski rynek w  czerwcu 2017  r. 
NHC Group jest międzynarodową, 
prywatną firmą z  siedzibą w  Oslo 
w  Norwegii. Jej początki sięgają 
1990 r., kiedy została założona przez 
braci Kristiana i Rogera Adolfsenów, 
którzy do dziś są właścicielami 100% 
udziałów w  firmie. W  skład Grupy 
wchodzą przedszkola „Norlandia”, in-
stytucje „Norlandia Care” (domy opie-
ki, hotele dla pacjentów, kliniki me-
dyczne i usługi opieki domowej) oraz 
firmy „Hero” (oferujące usługi w za-
kresie tłumaczeń ustnych i integracyj-
nych oraz prowadzące ośrodki przyj-
mowania uchodźców) i  „Aberia” 
(świadcząca usługi w zakresie ochrony 
dzieci i opieki zastępczej dla osób nie-
pełnosprawnych). Grupa NHC ma 
ponad 400 jednostek operacyjnych 
i zatrudnia 8000 pracowników w Nor-
wegii, Szwecji, Finlandii, Holandii, 
Niemczech i Polsce. 

(S)

Skandynawskie 
przedszkole w Luboniu

n
Przedszkole i żłobek „Norlandia” w budyn-
ku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczego „Emedea” przy ul. Sobie-
skiego 97A

Przed miesiącem informo-
waliśmy szerzej o przenie-
sieniu Oddziału  1  PKO 
Banku Polskiego w Lubo-
niu z ul. Sikorskiego 3 do 
nowej siedziby w  CH 
„Pajo” przy ul. Żabikow-
skiej 66 (czytaj: „WL” 12-
2018, s. 14). W poniedzia-
łek, 17  grudnia, w  samo 
południe, otwarto nową 
placówkę i zaczęto w niej 
przyjmować klientów.

PAW

W nowym banku PKO BP

n
Wejście do nowej siedziby banku na parterze CH „Pajo” w narożu budynku. Obok 
z prawej – bankomat-wpłatomat czynny przez całą dobę, przy którym oczekują 
klienci   fot. Paweł Wolniewicz

n
Chwilę po otwarciu banku wszystkie stanowiska dla 
klientów były zajęte, a hol zapełnił się oczekującymi 
na swoją kolej   fot. Paweł Wolniewicz

Lubońska grupa „Fa-
naberie” włączyła  się 
w akcję organizowaną 
przez Aquanet SA 
pod hasłem „Przypnij 
kokardę”. W  ramach 
obchodów 100. rocz-
nicy wybuchu Po-
wstania Wielkopol-
skiego, w  naszym 
mieście zrobiło  się 
jeszcze bardziej biało-
-czerwono. Panie: 
Małgorzata Błaszkie-
wicz, Jolanta Hoło-
wiecka, Ewa Pioterek 
i  Monika Sobkowiak 
– „bombardując” 
włóczką – ubrały 
świątecznie, w barwy 
narodowe ponad dwa-
dzieścia hydrantów na 
ulicach Lubonia.

PAW

Odświętne hydranty

n
Małgorzata Błaszkiewicz podczas okolicznościowej akcji 
dekorowania hydrantów przy ulicach Jagiełły i Kościelnej   
fot. Paweł Wolniewicz
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Od wiosennej rundy zawodnicy 
LKS-u przystąpią do rozgrywek 
w  nowych strojach ufundowa-
nych przez Jacka Karpińskiego 
z  firmy OPTIM, generalnego 
dystrybutora firmy ZINA. 
Oprócz strojów, zespół seniorów 
otrzyma też kurtki przeciwdesz-
czowe i torby sportowe. Inicjaty-
wa doszła do skutku dzięki za-
angażowaniu prezesa klubu, 
Romana Winkela i kapitana ze-
społu Tomasza Domagały oraz 
przedstawiciela firmy ZINA, 
Krzysztofa Samelaka.

Władysław Szczepaniak

LKS w nowych strojach

n
Nowe wyposażenie sportowe zawodni-
ków LKS-u

W połowie grudnia rozpoczęto stawianie 
budynku usługowego z częścią biurową 
oraz mieszkaniem służbowym przy od-
nodze ulicy Wschodniej prowadzącej od 
ul. Pułaskiego (na wysokości stacji Po-
gotowia Ratunkowego) na południe. 
Dotychczas na tych nieużytkach, przy 
zakręcie drogi, były tu mało używane: 
parking strzeżony oraz placyk zabaw. 
Inwestorem jest Genowefa Urbanek. 
Zakończenie prac przewidziano na po-
czątek kwietnia. Obiekt powstaje na 
terenach, które w  prawie lokalnym – 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego – oznaczone są symbo-
lem US 4. Spośród wielu rodzajów wy-

dzielonych w tym planie usług dotyczą 
jedynie sportu i rekreacji. Plan dopusz-
cza jednak dla tego terenu (US 4), w bu-
dynku o przeznaczeniu podstawowym, 
funkcje towarzyszące – nieuciążliwe 
usługi, w tym gastronomię, biura, handel 
oraz mieszkanie służbowe. Zakazuje 
natomiast lokalizacji obiektów i funkcji 
zamieszkania zbiorowego. Dopuszczalna 
wysokość budynków to: 7 m do górnej 
krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu 
lub okapu oraz do 10 m do kalenicy. Jaki 
sport lub rekreacja będzie zlokalizowana 
w  tym obiekcie oraz jakie inne usługi, 
sklepy, biura itp., pokaże życie.

PPR

Kolejna budowa w NCL

n
Budowa powoli „wychodzi z ziemi” – padający kapryśnie tej zimy śnieg, nie prze-
szkadza w pracach związanych z przygotowaniem zbrojeń pod beton, którym 
zostaną zalane   fot. Piotr P. Ruszkowski

ZABAWA DLA SENIORÓW 
Serdecznie zapraszamy na zabawę karnawałową w stylu lat 80.,  

w piątek – 1 marca, w godz. 18-22.
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Luboniu

zapisy: 506 843 613
W programie: poczęstunek, konkursy z nagrodami,  

muzyka lat 80., która porywa do tańca.
Mile widziane przebrania; cena: 25 zł.
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Aby pogromcy ognia mogli skutecznie 
ratować nasze życie i  dobytek, oprócz 
zaangażowania potrzebny jest im także 
specjalistyczny sprzęt. W poniedziałek, 
17 grudnia, w  lubońskiej remizie przy 
ul. Żabikowskiej pojawił  się poseł na 
Sejm RP, dr Bartłomiej Wróblewski, 
i  w  obecności burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej, przewodniczącej RML Te-
resy Zygmanowskiej i  bryg. Jacka Mi-

chalaka – Komendanta Miejskiego PSP 
w Poznaniu – przekazał prezesowi OSP 
Luboń, Markowi Maciejewskiemu, nowe 
urządzenia: ledową najaśnicę przenośną 
służącą do oświetlenia terenu akcji; pi-
larkę do drewna „Stihl” z  prowadnicą 
o długości 70 cm oraz węże do łączenia 
sprzętu hydraulicznego. W  spotkaniu 
uczestniczyli również strażacy lubońskiej 
jednostki – Andrzej Drzewiecki i Rafał 

Nowy sprzęt dla strażaków

n
Bartłomiej Wróblewski przekazuje nowy sprzęt Markowi Maciejewskiemu, w towa-
rzystwie przedstawicieli władz samorządowych i resortowych  fot. Paweł Wolnie-
wicz

Dobak. – Cieszę się, że nowy sprzęt ra-
towniczy trafił do lubońskich strażaków 
– powiedział przekazując go Bartłomiej 
Wróblewski – Niech służy ratowaniu 
życia, zdrowia i  mienia mieszkańców. 
Dodał również, że działalność OSP jest 
wyjątkowa. Nie ma innej społecznej 
organizacji, która niosłaby pomoc ratu-
jącą życie, zdrowie i mienie mieszkańców 
i dlatego uważa, że należy wspierać dzia-

łalność ochotników strażaków, w  tym 
wypadku zakup sprzętu ratowniczego 
i medycznego.
Za prezent, w  imieniu lubońskich 
strażaków i  lokalnej społeczności, 
podziękował Marek Maciejewski. 
Zakup sprzętu o  wartości 16  000  zł 
sfinansowało Ministerstwo Sprawie-
dliwości.

PAW

n
Przekazany przez Bartłomieja Wróblewskiego nowy sprzęt: pilarka do drewna 
„Stihl”, ledowa najaśnica przenośna i węże do łączenia sprzętu hydraulicznego   
fot. Paweł Wolniewicz

Plac Edmunda Bojanowskiego, który choćby 
z uwagi na zlokalizowaną tu siedzibę władz, ma 
dla miasta charakter reprezentacyjny, jest miej-
scem inwestycji. Niedawno zakończono tu budo-
wę ozdobnego chodnika wokół dziedzińca oraz 
remont pobliskiej zatoki autobusowej (ul. Ponia-
towskiego, przystanek w kierunku centrum i Po-
znania). Zważywszy na zaprezentowaną miesz-
kańcom przez władze miasta w 2014 r. koncepcję 
rychłej, gruntownej przebudowy placu (patrz: 
„WL” 03-2014, str. 2), to zaledwie początek zmian.
Trwa budowa szkoły katolickiej, której okazały 
budynek jest już widoczny nie tylko od ul. Przy 
Autostradzie, ale też od strony placu. Wystające 
znad drzew dachy nowej szkoły są już w części 
pokryte dachówką, widać też świeżo wstawione 
okna.

(S)

Krajobraz 
Rynku

Plac Edmunda Bojanowskiego i jego okolice 
z lotu ptaka. Wokół widocznego na pierwszym 
planie placu – nowe chodniki. W prawym, gór-
nym rogu – gmach budowanej szkoły katolickiej. 
Prostopadły do placu, równoległy do budynków 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP(z lewej), 
jaśniejszy pas to przyszły wjazd na teren szkoły, 
obecnie zastawiony materiałami budowlanymi. 
Pomiędzy szkołą a kościołem św. Barbary (po 
prawej u dołu) – ogród proboszczowski i działka 
z pustostanem. Szkoda, że jako własność pry-
watna, nie należy do parafii. Całość gruntu sta-
nowiłaby wówczas kompleks służący wspólno-
cie   fot. Rafał Wojtyniak

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

Jednolity dywanik asfal-
towy z tak wielkim tru-
dem (czytaj też: kosz-
tem), kładziony na lu-
bońskich ulicach, bywa 
cięty w celu uzupełnie-
nia podziemnej infra-
struktury. To wciąż na-
zbyt częsta praktyka 
wynikająca z braku ko-
ordynacji działań insty-
tucji odpowiedzialnych 
za wodę, gaz, kanalizację 
itp., lub ze zmiany prze-
znaczenia terenów przy 
danej ulicy, a  więc ko-
niecznością ich dozbro-
jenia. Niekiedy też takie 
rżnięcie asfaltu jest zwią-
zane z naprawą lub pla-
nowaną wymianą zuży-
tych, starych, nienadają-
cych się do dalszej eks-
ploatacji najczęściej rur, 
którymi płyną do na-
szych domów dobrodaj-
ne media, takie jak woda 
czy gaz, a odstawiane są 
nieczystości płynne lub 
rzadziej deszczówka.
Takie ingerencje w nasze dobro wspólne, 
jak widać, nie są należycie chronione, 
skoro wygląda to tak, jak wygląda. 

Oprócz koordynacji działań Urzędu 
Miasta z różnymi podmiotami zajmu-
jącymi się uzbrojeniem, potrzebne jest 

Dziury w całym

dobre planowanie, solidne logiczne 
i perspektywiczne budowanie uzbro-
jenia, a w przypadkach awaryjnych – 
bezkompromisowy nadzór nad inge-

rencją  w  drogowe 
„zdejmowanie asfaltu” 
i nade wszystko wielo-
letnie gwarancje trwa-
łości uzupełnień dla 
takich „remontów”. Na 
zdjęciach widać, jak 
wypełnienia nawierzch-
ni asfaltowej po wyko-
nywanych pracach 
w  podziemnej infra-
strukturze odbiegają 
jakością od nawierzch-
ni pierwotnej.
Mając tylu prawników 
w  strukturach Urzędu 
Miasta w  Luboniu, 
może warto podjąć sta-
rania o należyte zabez-
pieczenia dobra wspól-
nego, a  w  przypadku 
brakoróbstwa, skutecz-
ne egzekwowanie od-
szkodowań i   bez-
względne naprawienie 
szkód. To taka podpo-
wiedź noworocznych 
zobowiązań dla nowej 
kadencji władz samo-
rządowych.
Obyśmy nie musieli 
oglądać porżniętych 
asfaltów na naszych 
ulicach, a jeśli się tak 

zdarzy, to by po latach nie było róż-
nic pogarszających jakość naszego 
życia.

PPR

Przykład skandalicznego stanu nawierzchni bitumicznej 
w uzupełnieniach jezdni ul. 3 Maja pomiędzy skrzyżo-
waniami z ulicami: Krańcową i Lemańskiego. Dziury 
w niektórych miejscach wypełnień są tak wielkie i głę-
bokie, że konieczna jest jazda poniżej 10 km/h, by nie 
urwać zawieszenia auta – luboński standard XXI wieku!   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Mieszkańcy ul. Wysokiej (wcze-
śniej Panka) mają dosyć dziur, 
błota, a  latem kurzu na drodze, 
przy której mieszkają od kilkudzie-
sięciu lat. Od czasu wybudowania 
domów deweloperskich w  głębi 
ulicy, ta zaledwie 400-metrowa 
droga, wznosząca  się w  kierun-
ku położonych na jej krańcu pól, 
jest zasiedlona przez blisko 100 
rodzin. Jeśli przyjąć, że każda 
z  nich posiada 1-2 auta, skutki 
muszą być opłakane. Od stro-
ny ul. Poznańskiej postawiono 
wprawdzie znak ograniczenia 

Miarka się przebiera

n
Dziurawa, już przy wjeździe, ul. Wysoka (Panka)   fot. Hanna Siatka

Z gruntowej 
nawierzchni ul. 
Wysokiej nie-
bezpiecznie 
wystają stu-
dzienki kanali-
zacyjne. Nie-
jedna opona 
z pewnością 
została tu 
uszkodzona   
fot. Hanna 
Siatka

Tak młodzież określiłaby wiatę przystanku auto-
busowego na ul. Fabrycznej na wysokości ul. Ko-
pernika. Pochodząca z lat 70. XX wieku budow-
la z pewnością zamortyzowała się już wielokrot-
nie, więc może pora ją zastąpić nowszym mode-
lem? Inna propozycja to wyremontowanie i na 
wzór starych, lecz wciąż używanych aut, opatrze-
nie żółtą tablicą oraz wpisanie do rejestru zabyt-
ków gminnych i należyte traktowanie.  (I)

Obciach

n
Dziesiątki razy malowana, teraz ośrupana wiata 
na ul. Fabrycznej wymaga podjęcia decyzji, co 
do jej statusu. Powinna zostać wymieniona albo 
zrewitalizowana. Szczególnie siedziska nie za-
chęcają nawet do postawienia torby ze spra-
wunkami   fot. Piotr P. Ruszkowski

prędkości do 20 km/h, ale 
zdaniem mieszkańców, nikt 
nie pilnuje, czy jest on 
przestrzegany.
Przypominają, że władze wszyst-
kich kadencji zasłaniali  się 
brakiem funduszy na budowę 
drogi. Wcześniej mówiono też, 
że nie można jej utwardzić, 
bo nie jest uzbrojona. Obec-
nie ulica posiada kompletną 
infrastrukturę podziemną, co 
niczego nie zmienia.
Prosili, by zadać pytanie, czym 
kieruje się Burmistrz, budując 
drogi w Luboniu i dlaczego 
zezwolono na postawienie 
osiedla, nie żądając od de-
welopera, by partycypował 
w budowie ulicy?

(S)

n
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13 grudnia definitywnie zamknięto do-
tychczasowe przejście naziemne w  ul. 
Podgórnej pomiędzy ul. Armii Poznań 
i Dworcową. Nieoficjalnie, bez ostatecz-
nego odbioru inwestycji, pozwolono na 
korzystanie z nowego przejścia podziem-

nym tunelem. Krótko po tym, jak pierw-
si użytkownicy skorzystali z  tej nowo-
czesnej przeprawy otrzymaliśmy pierw-
sze sygnały z  uwagami, sugestiami, 
propozycjami i prośbą o ich nagłośnie-
nie.

Qn wysokie stopnie dla osób starszych, 
mających problemy z poruszaniem się. 
Miała być winda dla niepełnosprawnych!
Qn bardzo długie podjazdy dla porusza-

jących się na wózkach inwalidzkich lub 
matek z małymi dziećmi,
Qn brak zadaszenia dla stopni i podjaz-

dów powoduje, że śnieg tworzy śliskie 
powierzchnie oraz, w przypadku desz-
czu i mrozu, oblodzenie, czego już do-
świadczyliśmy.

Nasi rozmówcy prosili, by za pośrednic-
twem prasy lokalnej skierować dodatko-
wo apel do radnych Lasku, by skutecznie 
zainterweniowali w kwestii tak potrzeb-
nego tu zadaszenia. Mieszkańcy chcą 
przynajmniej takiego „luksusu”, jaki 

stworzono na przejściu pod-
ziemnym w  przedłużeniu 
ul. Fabrycznej.

Z listu do redakcji: Byłem 
świadkiem, jak jedna kobieta 
zeszła z  Podgórnej, stanęła, 
zdziwiła się, że już nie ma 
przejścia po torach, weszła 
w  pierwsze z  brzegu wejście, 
które okazało się tylko dla nie-
pełnosprawnych, nie opłaca-
ło się jej cofać i wejść od dru-
giej strony, no i  poszła po tej 
pochylni pokonując dłuższą 

drogę niż potrzeba. Przydałoby się zrobić 

Otwarto przejście pod torami na Podgórnej

n
Nowy tunel – bezpieczne przejście dla 
pieszych tylko pod torami Poznań – 
Wrocław   fot. Piotr P. Ruszkowski

oznaczenie, dla kogo konkretne 
wejście jest przeznaczone. RW

O inwestycji, którą praktycznie 
oddano właśnie do użytku pisa-
liśmy już w  październikowym 
numerze „Wieści” na str.  13 
„Spalona inwestycja?”. Poruszy-
liśmy wówczas problem niewy-
korzystanych możliwości tego 
miejsca – przystanku dla kolei 
metropolitalnej – oraz tego, że 
inwestycja ta  pozostaje 
w sprzeczności z prawem lokal-
nym – miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Czekamy na nową kon-
cepcję rozwiązania komunika-
cyjnego dla przebiegu ul. Dwor-
cowej w tym miejscu!

PPR

n
Zjazdy pochylniami w dół i pod górę, 
po obu stronach torów kolejowych 
mają po około 140 kroków każdy, co 
daje niezły dodatkowy dystans, jaki 
muszą pokonać np. niepełnosprawni 
lub opiekunowie z dziećmi w wózkach. 
W planach miały być windy, przynaj-
mniej po jednej stronie. Brak zadasze-
nia powoduje, że pada bezpośrednio 
na pochylnie, przez co stają się nieprzy-
jazne, a zimą niebezpiecznie śliskie    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Pierwsi użytkownicy podziemnego 
przejścia zauważyli już usterki – np. źle 
wyprofilowane podesty stopni, na 
których gromadzi się woda lub lód    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Definitywnie zamknięto do-
tychczasowe przejście przez 
tory. Zainstalowano ekrany 
akustyczne uniemożliwiające 
przejście „na skróty” i zdjęto 
płyty betonowe – dotychcza-
sowy prowizoryczny chodnik   
fot. Piotr P. Ruszkowski 

n

n
Pusty rozległy teren pomiędzy torami kolejowymi Poznań-Wrocław (E 59 z prawej) i Poznań-Wolsztyn (na nasypie z lewej) 
wydaje się być idealnym miejscem na parking samochodowy dla chcących skorzystać w przyszłości np. z kolei meropolitalnej, 
by szybko dostać się np. do centrum Poznania lub innych gmin objętych w przyszłości tym systemem, do którego należy 
także Luboń. Niestety, przystanku dla tych wygodnych kolei podmiejskich, pomimo wielu wniosków mieszkańców do władz 
miasta, nie będzie! – To wielka szkoda dla sprawnego systemu komunikacyjnego Lubonia i coraz gęściej zabudowanej okolicy   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Od zachodniej strony ul. Podgórnej są dwa wejścia do podziemnego tunelu. Jedno 
wyżej, dalej od torów to pochylnia przeznaczona dla wózków osób niepełnospraw-
nych i dziecięcych oraz rowerów, rolek. W przyszłości, w tym miejscu będą musiały 
powstać, oddalone od siebie o kilkanaście metrów, dwa przejścia przez jezdnię 
w ul. Podgórnej   fot. Piotr P. Ruszkowski
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posesji, co będzie wymagało wykupienia 
pasa prywatnego gruntu przez miasto, na 
podstawie przewidzianej w prawie, czyli 
dość długotrwałej procedury. Jezdnia po-
zostaje wymiarowa, ale chodniki wymagają 
zgody na odstępstwo od norm projekto-
wych, bo są węższe od normatywnych.
Qn  Trzecia propozycja jest normatywna, 

nie wymaga wykupu i uzgodnień – jezd-
nia i chodniki zgodne z normami pro-
jektowymi, czyli jest to wariant najszyb-
szy i najtańszy, zakłada jednak całkowitą 
wycinkę drzew.
Zdania były podzielone. Bo jak zawsze 
różne są preferencje. Jedni nie chcą by 
przed ich domami parkowano, inni prze-
ciwnie, chcą mieć wyłączną możliwość 
parkowania dla siebie. Jedni chcą drzew, 
inni nie przywiązują do tego wielkiej 
wagi. Zwrócono uwagę na bardzo roz-
rośnięte korzenie starych drzew, które, 
przy koniecznym dla budowy wyrówny-
waniu terenu, będą musiały być wycięte. 
Nie jest też łatwe z powodu zakorzenie-
nia, nasadzenie nowych roślin, bo trud-
ne będą uzgodnienia z  właścicielami 
podziemnej infrastruktury gazowej, 
elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, 
telefonicznej itd. Normy przewidują 
odległości, które obowiązują przy sadze-
niu nowych drzew. Nie dotyczą jednak 

tych już rosnących. Ścierały  się więc 
różne wizje i preferencje, zarówno wła-
ścicieli posesji, jak i projektantów. Wszy-
scy chcieli natomiast budowy przeszkód 
spowalniających ruch. Ale co do ruchu 
jedno- czy dwukierunkowego, zdania 
były podzielone.
W głosowaniu wybrano wa-
riant najtrudniejszy do reali-
zacji i najdłuższy, czyli drugi. 
Głosowało za nim 18. zebra-
nych. Padały głosy, że po tak 

GORĄCE TEMATY

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

To podobno najstarsza ulica w Luboniu. 
Ponad 90 lat czeka na utwardzenie. Jak 
smutnie zażartował radny Andrzej 
Okupniak, stu lat w  takim stanie nie 
doczeka. Przygotowano trzy warianty 
projektowe, które przedstawiono miesz-
kańcom podczas spotkania z mieszkań-
cami w SP 2 11 stycznia.
Qn Pierwszy: jezdnia wymiarowa, chod-

niki wymagające zgody powiatu na od-
stępstwo od normy, bo trochę za wąskie; 
drzewa wycięte po jednej stronie ulicy, po 

drugiej zachowane, z wyjątkiem miejsc 
kolizyjnych, np. z  wyjazdami; bez ko-
nieczności zajmowania prywatnego, kil-
kudziesięciocentymetrowego pasa gruntu 
między chodnikiem a ogrodzeniem po-
sesji, należącego do ich właścicieli.
Qn Drugi wariant zachowuje wszystkie, 

nadające się do tego drzewa, część chod-
nikowa zostaje wzmocniona od strony 
jezdni tak, by umożliwiała parkowanie na 
niej dwoma kołami, czyli połową samo-
chodu. Ten wariant sięga do opłotowania 

Ulica Kopernika do konsultacji!
Spotkanie z mieszkańcami dla omówienia wariantów budowy ul. Kopernika

cd.  
na str. 
17

n
Konsultacje poprowadził zastępca 
burmistrza, Michał Popławski   fot. Jerzy 
Nowacki

n
Osiemnaście głosów za drugim wariantem   fot. Jerzy Nowacki
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

W sobotę, 15 grudnia, kilka 
minut po godz. 1 w  Inter-
marché doszło do załącze-
nia się systemu przeciwpo-
żarowego. Błyskawicznie, na 
tzw. „monitoring”, na miej-
sce zdarzenia zadysponowa-
no kilka zastępów straży 
pożarnej, w  tym jeden 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Luboniu. Po dotarciu 
strażaków na miejsce, oka-
zało się, że pali  się jedna 
z kas (jak się później okaza-
ło, na skutek zwarcia insta-
lacji elektrycznej). Zadymie-
nie było bardzo duże. Dzię-
ki szybkiej i sprawnej inter-
wencji strażaków, pożar 
zdążył strawić tylko dwa 
stanowiska kasowe. Na 
miejscu walczyło z  nim 

5 zastępów straży pożarnej. Byli obecni 
policjanci i pracownicy Pogotowia Ener-
getycznego. Po blisko 3. godzinach, akcję 
zakończono. Na szczęście, w zdarzeniu 
nie było osób poszkodowanych.
Kierownictwo supermarketu dokłada 
wszelkich starań, by jak najszybciej 
uporać  się ze skutkami pożaru 
i  wznowić działalność. Zgodnie 
z  obowiązującymi procedurami 
i  przepisami towar znajdujący  się 
podczas pożaru w  sklepie został 
z niego usunięty i zutylizowany. Trwa 
szacowanie strat. Obecnie prowadzo-
ne są prace zmierzające do jak naj-
szybszego uruchomienia supermar-
ketu i  oddania go do dyspozycji 
klientów. Ponowne otwarcie jest pla-
nowane na przełom lutego i marca.

PAW

Mały pożar  
– kolosalne skutki
W nocy z 14 na 15 grudnia, zaledwie 10 dni przed świętami Bożego 
Narodzenia wybuchł pożar w największym lubońskim supermarkecie – 
Intermarché, który od 4. lat funkcjonuje przy ul. Żabikowskiej 53 B. 
W konsekwencji zdarzenia, z przyczyn techniczno-higienicznych, sklep 
zamknięto na kilka tygodni. Tysiące stałych klientów, nie tylko z Lubonia, 
było zmuszonych dokonywać przedświąteczne zakupy gdzie indziej

n
Spalone stanowisko jednej z kas w In-
termarché. Z prawej taśmociąg, na 
którym kładziemy towar przesuwają-
cy się w kierunku skanera   fot. luboni.pl

n
Widok z miejsca odbioru towaru. Przed nami całe 
stanowisko kasjerskie, na górze – dystrybutor papie-
rosów i widok na sklep   fot. luboni.pl

Szanowni Państwo,
Piszę do państwa, gdyż trudno mi na 
stronie Urzędu Miasta znaleźć informa-
cję, kto jest odpowiedzialny za problem, 
który poruszam. Mianowicie, od poja-
wienia  się nowej sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Żabikowskiej i Po-
wstańców Wlkp., światła na przejściu dla 
pieszych pomiędzy Mc  Donald’s-em 
a Spółdzielnią Mieszkaniową zapalają się 
na zielono co któryś cykl. Jest to nie 
tylko frustrujące ze względu na długi 
czas oczekiwania, ale też przez to, że 
w tym czasie odjeżdża autobus, do któ-
rego zdążają pasazerowie. Podobna sy-
tuacja jest przy SP 2. Światła zapalają się 
rzadziej, niż kiedy była stara sygnalizacja.

Jedne i  drugie światła 
wymagają po prostu re-
gulacji.
Z wyrazami szacunku,

Bruno Stieler

Od redakcji:
Podobna sytuacja, czyli że pieszy jest 
gorzej traktowany niż samochody, pa-
nuje na przejściu przez ul. Żabikowską 
na wysokości ryneczku.
W związku z  tym, że list nadszedł do 
redakcji późno, przekażemy go władzom 
z prośbą o odpowiedź, do wydania luto-
wego.

List do redakcji

Auta ważniejsze od pieszych

Qn   Z zaniepokojeniem odnotowaliśmy 
zgon kolejnego nauczyciela ze Szko-
ły Podstawowej nr 2. Czy ktoś w Lu-
boniu prowadzi jakieś analizy, bada-
nia dotyczące oddziaływania skupiska 
anten umieszczonych w sąsiedztwie 
szkoły, na dachu Ochotniczej Straży 
Pożarnej? Czy przypadkiem nie one 
są powodem tego niepokojącego zja-
wiska? Jak anteny te oddziałują na na-
sze dzieci, które chodzą do SP2? Jak 
ma się obecność tych urządzeń wobec 
mieszkających na pobliskim osiedlu 
„Lubonianka”? Jeśli takie badania są 
prowadzone, proszę niech władze opu-
blikują je w „Wieściach Lubońskich” 
i napiszą, kto je wykonuje?   (miesz-
kanka Lubonianki)

Odp.: Burmistrz Miasta dysponuje, prze-
kazanym mu przez właściciela anten, 
sprawozdaniem z pomiarów pól elektro-
magnetycznych wykonanych w  środo-
wisku w otoczeniu systemu radiokomu-
nikacyjnego 40176 (70176N!) Luboń, 
dotyczącym anten zlokalizowanych na 
dachu OSP. Badanie wykonano 
29.08.2018 r.
Celem badań było sprawdzenie dotrzy-
mania dopuszczalnych pól elektroma-

gnetycznych w  terenie 
sąsiadującym z antenami.
Obszar badań obejmował 
teren Szkoły Podstawowej 
nr 2, teren na pograniczu 
Szkoły i Osiedla Mieszkaniowego „Lu-
bonianka” oraz sąsiadujący z antenami 
teren ulic Żabikowskiej i  Kościuszki. 
Kopie dokumentu przekazano Redakcji.
Z treści sprawozdania wynika, że w oto-
czeniu instalacji radiokomunikacyjnej, 
w miejscach w których przeprowadzono 
pomiary, nie stwierdzono poziomów pól 
elektromagnetycznych wyższych od do-
puszczalnych (tj. powyżej 7V/m) w śro-
dowisku dla miejsc dostępnych dla lud-
ności.
W 31. punktach pomiarowych wartości 
natężenia pola elektromagnetycznego 
wahają się od <0,5V/m do 3,0V/m (przy 
niepewności pomiaru od +-0,08V/m do 
+-0,29V/m. W  szczególności wyniki 
wykazują w budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 2 (sala 129, pierwsze piętro) pole 
elektromagnetyczne o natężeniu: okno 
otwarte – 3,0V/m (+-0,29V/m), okno 
zamknięte – 1,0V/m (+-0,13V/m), śro-
dek – 1,0V/m (+-0,08V/m).

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Pola elektromagnetyczne 
nad SP 2

cd.  
ze str. 
16

długim oczekiwaniu, kolejne półroczne, 
a  nawet dłuższe, nie jest problemem, 
a zachowanie zieleni i uporządkowanie 
parkowania jest tego warte. Za najłatwiej-
szym wariantem głosowało 4. uczestni-

ków zebrania. Za pierwszym nikt. Kolej-
ne konsultacje będą możliwe po zakoń-
czeniu prac projektowych uwzględniają-
cych wynik konsultacji.

JN

n
Cztery głosy za trzecim wariantem uwzględniającym wycięcie wszystkich drzew    
fot. Jerzy Nowacki
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SAMORZĄD

Spółki złożyły sprawozdania
Szczegółowe sprawozdania zaprezen-
towano połączonym Komisjom Orga-
nizacyjno-Prawnej oraz Budżetu i Fi-
nansów, dlatego na sesji ograniczo-
no się do pytań, na które odpowiadali 
prezesi spółek. Radny Marek Samul-
czyk pytał szefa Translubu i  burmi-
strzów dlaczego spółka musi przeka-
zywać dofinansowanie do Zarządu 
Transportu Miejskiego w  Poznaniu? 
Tym razem dofinansowano kwotą 400 
tys. zł z przeznaczeniem na zakup au-
tobusów, które już kupiono. Jak  się 
okazuje, ponad 300 tys. Translub musi 
przekazać do ZTM. Jak wyjaśnił bur-
mistrz Popławski, pieniądze te wrócą 
z ZTM do kasy miasta, i w lutym po-
nownie do Translubu. Takie porozu-
mienie zawarto z ZTM.
Radny M. Samulczyk pytał szefa Kom-
-Lubu, jakie działania podjął w  celu 
zwiększenia dochodów spółki w związ-
ku ze stratą za ubiegły rok w wysokości 
298 tys. zł? Prezes powiedział, że Kom-
-Lub szuka oszczędności przez umowy 
z  tańszymi odbiorcami, zatrudnianie 
własnego mechanika, świadczenie usług 
dla innych podmiotów i wynajmowanie 
części placu.
M. Samulczyk był jedynym pytającym. 
Chciał też usłyszeć, czy zgodnie z wcze-
śniejszą obietnicą, pracownicy Lubońskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji zatrzymali 
wynagrodzenia i dodatki, jakie obowiązy-
wały w  przeszłości? Odpowiedziano, że 
nagrody roczne nie zostały wypłacone, bo 
spółki nie było na nie stać. Nagroda świą-
teczna była wyższa, niż rok wcześniej. 
Nagroda roczna będzie wypłacana sukce-
sywnie, aby nie generować kumulacji wy-
datków pod koniec roku.

Wydatki niewygasające
Zgodnie z  przepisami o  finansach pu-
blicznych, podjęto uchwałę o wydatkach, 
które planowano, a  nie zrealizowano. 
Kwoty nie wygasają z  upływem roku 
budżetowego:
Lokalny transport zbiorowy
Koncentracja transportu publicznego 
Miasta Luboń wokół transportu szyno-
wego – budowy Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego w Luboniu wraz z dzia-
łaniami uzupełniającymi. Środki niewy-
gasające – 339 000 zł. Część projektu, tj. 
zadanie nr 5 – Budowa systemu roweru 
miejskiego w Luboniu, z powodu prze-
dłużającej  się procedury przetargowej 
nie zostanie zrealizowane w roku 2018.
Drogi publiczne gminne
Prace projektowe – oświetlenie uliczne. 
Środki niewygasające – 7 380 zł –zosta-
ną wykorzystane na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę oświetlenia ulicznego w ul. Na-
gietkowej i Fiołkowej.
Budowa oświetlenia ulicznego
Środki niewygasające – 3 116 zł – zostaną 
przeznaczone na uregulowanie opłaty za 
wykonanie przyłącza do sieci budynku 
Przedszkola nr 1 zgodnie z umową ENEA.
Prace projektowe drogowe
451 437 zł – na dokończenie prac pro-
jektowych dotyczących budowy dróg – 

ulice: Słowackiego, Juranda, Długa oraz 
boczna od ul. Długiej, A. Kurowskiego 
(II odc.), Wiejska, Klonowa, Miodowa 
i  Wiśniowa, a  także prace projektowe 
dotyczące budowy chodnika w ul. Brzo-
skwiniowej.
Budowa, przebudowa dróg, poprawa 
bezpieczeństwa oraz budowa chodników
1 106 049 zł – na kontynuację rozpoczę-
tych w 2018 r. prac budowlanych z zakre-
su branży drogowej w ulicach Dojazdowej 
i Kurowskiego, a także zapłatę wynagro-
dzenia dla inspektorów nadzoru dla ww. 
zadań.
Szkoły podstawowe
Qn Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 

– 7 380 zł. Zarezerwowane środki zostaną 
wykorzystane na zapłatę wynagrodzenia 
zgodnie z zawartą umową o wykonanie 
ekspertyzy stanu technicznego budynku 
SP 4 w celu oceny możliwości rozbudo-
wy budynku.
Qn Przebudowa pomieszczeń w SP 2 – 

51 751 zł zaplanowane na przebudowę 
pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej nie zostaną wykorzystane 
w bieżącym roku z powodu przesunięcia 
terminu przeprowadzki Poradni.
Przedszkola
Rozbudowa Przedszkola nr  1 – 
111 331 zł – na kontynuację rozpoczę-
tych w roku bieżącym prac związanych 
z  budową przedszkola, a  także zapłatę 
wynagrodzenia dla inspektorów nadzo-
ru dla ww. zadania.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Budowa sieci wodociągowych i kana-
lizacji sanitarnych – 388 537 zł będzie 
przeznaczone na rozliczenie prac bu-
dowlanych wykonanych w  roku 2018 
z  zakresu branży 
instalacyjnej (budo-
wa sieci wodociągo-
wej w ulicy Dojaz-
dowej), a także za-
płatę wynagrodze-
nia dla inspektora 
nadzoru dla ww. 
zadania.
Qn Uregulowanie 

gospodarki wód 
opadowych i  roz-
topowych miasta 
– 173  458  zł – na 
kontynuację rozpo-
czętych w roku 2018 
prac budowlanych 
z zakresu branży in-
stalacyjnej (bud. ka-
nalizacji deszczowej 
w ulicy Dojazdowej), 
a także zapłatę wy-
nagrodzenia dla in-
spektorów nadzoru 
dla zadań: ul. Dojaz-
dowa i Kurowskiego.
Utrzymanie zieleni
Qn Zielony Lasek – 

18 400 zł – na wyko-
nanie optymalizacji 
dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej 
budowy fontanny przy 
budynku Ośrodka 
Kultury.

Budżetowa
3. Sesja Rady Miasta Luboń (17 grudnia 2018 r.)

Qn Poprawa jakości środowiska miej-
skiego poprzez rozwój terenów zieleni 
– 1 054 000 zł – na realizację I etapu za-
dania, tj. budowę ścieżek, pergoli oraz 
pumptruc’ka (tor dla treningowej jazdy 
rowerów) w parku Papieskim.
Obiekty sportowe
Qn Budowa kompleksu lekkoatletycznego 

przy ul. Rzecznej – 269 625 zł –dokoń-
czenie prac, w tym: wykonanie przyłą-
cza kanalizacji deszczowej, podłączenie 
kanalizacji deszczowej ze stadionu do ul. 
Dąbrowskiego/3Maja, odtworzenie na-
wierzchni, rozbiórka budynku (bileterka), 
zakup i montaż trybun.
Qn Rewitalizacja obiektu sportowego przy 

ul. Jaśminowej – 26 890 zł –dokończe-
nie prace: wykonanie nawierzchni z po-
liuretanu, utwardzeń, zakup urządzeń 
do street workout’u (wykorzystywanie 
elementów zabudowy miejskiej lub spe-
cjalnych do ćwiczeń siłowych w oparciu 
o własna masę ciała).
Pozostała działalność

Qn Budowa i przebudowa placów zabaw 
i gier – 155 150 zł – przebudowa placu 
zabaw przy ul. Bukowej i przy SP 3, mon-
taż monitoringu na placu zabaw i boisku 
przy ul. Kołłątaja (Stella).

Uchwała budżetowa na 2019
(najważniejsze kwoty)
dochody budżetu – 142 625 746,65 zł, 
z tego: dochody bieżące – 
124  474  181  zł; dochody majątkowe – 
18 151 565,58 zł
Dochody obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych ustawami w  wysokości 
24 534 627 zł
2) dotacje celowe na realizację zadań 
realizowanych w drodze umów lub po-
rozumień między jednostka-
mi samorządu terytorialnego 
w wysokości 668 803,32 zł
3) dochody na programy fi-
nansowane z udziałem środ-

cd.  
obok

2019-01-13 D:\Teksty\aktualne\WL 01-2019\PPR 01\lu012a sesja 03 głosowania.xls 1/1

Głosowania
radnych 
podczas 

3. sesji RML
(17 grudnia)
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Bernaciak Anna FOL (1)-kF z z z z z z z z z
Budzyński Łukasz FOL (2)-kF z z z z z z z z z

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

Kaczmarek Iwona KML (3)-kM w w w w w z w w z
Kleczewska Magdalena FOL (3)-kF z z z z z z z z z

Krzyżostaniak Paweł FOL (1)-kF z z z z z z z z z
Łakomy Beata KML (1)-kM w w w w w z w w z
Nawrot Monika KML (4)-kM p w w w w w w w z

Nyćkowiak Małgorzata KML (2)-kM w w w w w z w w z
Okupniak Andrzej FOL (1)-kF z z z z z z z z z
Samulczyk Marek KML (3)-kM w w w w w z z w z
Szwacki Michał FOL (2)-kF z z z z z z z z z

Tarasiewicz Bogdan KML (4)-kM w w w w w z w w z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (4)-kF z z z z z z z z z

Wiśniewski Artur KML (2)-kM w w w w w z w w z
Wolniewicz Paweł FOL (3)-kF z z z z z z z z z

Woźniak Magdalena FOL (4)-kF z z z z z z z z z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta KML (1)-kM w w z w n z w w z

Zygmanowska Teresa FOL (2)-kF z z z z z z z z z
13 13 14 13 14 20 14 13 21

1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 8 7 8 7 1 7 8 0

21 21 21 21 21 21 21 21 21

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

Marek Samulczyk zaproponował na 3. sesji Rady Miasta (17 grudnia) zwrócenie 
projektu zmian w Statucie Rady do komisji, bowiem uważa, że nie są potrzebne 
oddzielnie pracujące dwie komisje – Komunalna i Ochrony Środowiska. Postu-
lował ich połączenie. Rada nie podzieliła jego stanowiska, gdyż na tej sesji po-
stanowiono dokonać zmianę w statucie umożliwiającą powoływanie na sekreta-
rzy komisji osób spoza Rady. Zmianę wymusił brak chętnych wśród radnych do 
objęcia funkcji sekretarzy (o powodach czytaj w „WL” 12-2018, str. 20 – „Pierw-
sze obrady nowej Rady Miasta” i str. 21 – „Arogancja zwycięzców”). Dopuszczo-
no możliwość sporządzania protokołu z posiedzenia komisji przez osobę zatrud-
nioną przez Urząd Miasta.
Do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta dopisano Dzienny Dom „Senior 
Wigor”.

JN

Sekretarze za pieniądze
Radni nie chcą protokołować posiedzeń, Urząd zatrudni do tych 
czynności ludzi z zewnątrz 
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Qn Ponawiam pytania w sprawie mieszka-
nia Pani Przewodniczącej Rady Miasta, 
które zadałem w poprzednim miesiącu. 
Pani Burmistrz nie odpowiedziała na 
nie, mówiąc że zrobiła to już wcze-
śniej wyczerpująco. Śledzę tę sprawę 
od początku i nie przypominam sobie 
odpowiedzi na moje konkretne pyta-
nia, a  Pani Burmistrz chyba nie ma 
nic do ukrycia:
1. Czy inne mieszkania lub domy 
komunalne również były i  są sprze-
dawane przez miasto na raty (z wpi-
sem do hipoteki)? Jeżeli tak, to które 
i kiedy? 2. Na ile rat miasto rozłożyło 

spłatę należności za 
mieszkanie komunalne 
Pani Przewodniczącej 
i  jakiej wysokości są to 
raty?   (mieszkaniec komunalki)

Odp.: W 2018 roku zostały sprzedane 
dwa mieszkania komunalne. W  obu 
przypadkach, część kwoty zapłaty zo-
stała rozłożona na raty z wpisem hipo-
teki tytułem zabezpieczenia spłat. Mia-
sto nie upublicznia szczegółów zawie-
ranych umów.   

Małgorzata Machalska, 
Burmistrz Miasta Luboń)

Mieszkańcy pytają

Kupię lokal komunalny cd.

ków publicznych, związane 
z  realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego, 
w wysokości 14 856 463,13 zł.
w y d a t k i  b u d ż e t u  – 
155 784 806,81 zł, z tego:

Qn wydatki bieżące – 119 388 701,84 zł
Qn wydatki majątkowe – 36 396 104,97 zł

D e f i c y t  bu d ż e tu  w   k w o c i e 
13 159 060,16 zł zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek.
Łączna kwota planowanych przychodów 
budżetu – 18 792 747,28 zł,
Łączna kwota planowanych rozchodów 
budżetu – 5 633 687,12 zł,
Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów – 23 292 747,28 zł, w tym na 
pokrycie występującego w  ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu – 
4 500 000 zł.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych 
na pokrycie występującego w ciągu roku 
budżetowego przejściowego deficytu 
budżetu do wysokości 4 500 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydat-
ków majątkowych w  ramach działu, 
polegających na przesunięciu wydatków 
między poszczególnymi zadaniami, do 
50% planowanej pierwotnie kwoty wy-
datków na dane zadanie inwestycyjne;
3) dokonywania zmian w  planie wy-
datków bieżących w  ramach działu 
w  zakresie środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia i  składki od nich 
naliczane;
4) przekazania uprawnień kierownikom 
jednostek organizacyjnych do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których re-
alizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnie-
nia ciągłości działania jednostki i z któ-
rych wynikające płatności wykraczają 
poza 2019 r.;
5) lokowania wolnych środków budżetowych 
na rachunkach w innych bankach niż bank 
wykonujący obsługę budżetu Miasta.
Qn Suma, do której Burmistrz może sa-

modzielnie zaciągać zobowiązania – 
4 500 000 zł, nie dotyczy przedsięwzięć 
wieloletnich.
Qn Dochody z tytułu wydawania zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych 
– 600 000 zł.
Qn Na wydatki związane z realizacją za-

dań określonych w programie profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz programie przeciwdziałania 
narkomanii – 600 000 zł.
- Dochody związane z gospodarowaniem 
odpadami – 5 348 000 zł.
- Wydatki związane z gospodarowaniem 
odpadami – 6 101 181,88 zł.
Rezerwy:
1) ogólna – 155 785 zł;
2) celowe – 905 215 zł, z tego:
a) na realizację zadań określonych 
w „Programie współpracy Miasta Luboń 
z  organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami w  roku 2019” – 
494 203 zł;
b) na realizację zadań własnych z zakre-
su zarządzania kryzysowego –411 012 zł.

Debata nad budżetem
Uchwała otrzymała pozytywne opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ko-
misji Budżetu i  Finansów. W  debacie 
radny M. Samulczyk wraził wątpliwość, 

czy wystarczy czasu tej kadencji na re-
alizację ambitnych zamierzeń, zwłaszcza 
dotyczących budowy ulic. Burmistrzowie 
przypomnieli, że w poprzedniej kaden-
cji udało się miastu pozyskać duże środ-
ki zewnętrzne na realizację inwestycji. 
Zdobyte doświadczenia i umiejętności 
aplikowania o  te środki powinny pro-
centować w obecnej kadencji.
Dyskusja była trochę żywsza, za sprawą 
radnych opozycji, także w  innych spra-
wach. Radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak 
wskazywała na nieracjonalne, a  nawet 
fikcyjne, jej zdaniem, wydatki Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i LOSiR-u. Komisji i jej dzia-
łań bronił przewodniczący Rafał Marek.
Uchwalono też Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2019-2029, pozytyw-
nie zaopiniowaną przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową i Komisje Rady.

Zmiany w budżecie 2018
Radny M. Samulczyk zwrócił uwagę, że 
200 tys.  zł przeniesiono z  gospodarki 
wodami opadowymi na dofinansowanie 
LOSiR-u. Uznał to za niekorzystne dla 
miasta borykającego się na wielu ulicach 
z niemożnością odprowadzania ścieków. 
Kwestionował też przesunięcia środków 
na ośrodki sportowe. Burmistrz Michał 
Popławski zapewniał, że środki na od-
wadnianie do budżetu wrócą.

Usuwamy azbest
Uchwalono udzielenie pomocy finanso-
wej Powiatowi Poznańskiemu w wyso-
kości 25  tys.  zł na prowadzoną od lat 
akcję usuwania azbestu z nieruchomości 
na terenie gmin powiatu poznańskiego. 
Miasto Luboń powinno uwolnić się od 
tej szkodliwej substancji już w 2026 r.

Zwierzęta do Poznania
Luboń będzie kontynuował rozpoczętą 
w zeszłym roku współpracę z Poznaniem 
w sprawie zapewnienia opieki bezdom-
nym zwierzętom.

Poważny problem
Nowi radni dopytywali, jaki jest skład Gmin-
nej Komisji Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych? Rafał Marek przedstawił jej 
skład. E. Zapłata-Szwedziak pytała, kto wy-
konywał diagnozę problemów alkoholowych, 
która nadal obowiązuje. Przewodniczący 
Komisji stwierdził, że jakaś firma komercyj-
na z Wrocławia. Radna wskazywała na nie-
spójności w tej diagnozie. W tym roku będzie 
nowa. E. Zapłata-Szwedziak domagała się 
lepszej informacji na temat działania Komi-
sji. Jest już przygotowana ulotka na temat jej 
aktywności.
Miasto wesprze finansowo poradnię 
leczenia uzależnień, która na ten rok 
dostała mniej pieniędzy od NFZ. Do tej 
pory Komisja wspierała też szpital psy-
chiatryczny w Kościanie, dzięki czemu 
miała możliwość szybkiego umieszczania 
tam chętnych do podjęcia terapii.

Mieszkaniec w obronie drzew
Zapytał dlaczego wycina się drzewa na ul. 
Wojska Polskiego? Jak wyjaśnili burmi-
strzowie, każda wycinka, nawet gałęzi, 
musi mieć akceptację ogrodnika miejskie-
go, która z wykształcenia i  zamiłowania 
jest dendrologiem. Mieszkańca zaproszo-
no na obrady właściwej komisji.

Obserwator Luboński
JN

cd.  
ze str. 
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30 października 2018 r. podpisano 
akt notarialny, na podstawie które-
go  Mi a s t o  Lu b oń  n aby ł o  o d 
PKO  BP  SA – spółdzielcze, wła-
snościowe prawo do lokalu użytko-
wego położonego przy ul.  Sikor-
skiego  3.  Budynek, którego po-
w i e r z c h n i a  u ż y t k ow a  w y n o s i 
391,67 m2, został kupiony za kwotę 
730 tys. zł. Miasto ma go otrzymać 
do dyspozycji do 31  stycznia br. 
Dopiero po przejęciu lokalu, odbę-
dzie  się spotkanie z  zainteresowa-
nymi, którzy przedstawią swoje ocze-
kiwania i możliwe sposoby wykorzy-
stania budynku, który zostanie na-
stępnie odpowiednio odremontowa-
ny i  zaadoptowany. W  budżecie 
miasta na rok 2018 przewidziano na 
ten cel kwotę 200  tys.  zł. Jak infor-
muje nas Urząd: „W lokalu tym ma 
powstać miejsce, które wstępnie na-
zwaliśmy Lubońskim Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych i  Współ-
pracy Międzypokoleniowej. Centrum 
takie, w  założeniu miałoby służyć 
wszystkim mieszkańcom Lubonia, 
tym skupionym w organizacjach po-
zarządowych, jak i tym, którzy dzia-
łają w grupach nieformalnych. Oczy-
wiście, Centrum byłoby również 

otwarte dla i na ludzi z nową inicja-
tywą, wokół której skupiałaby  się 
jakaś społeczność. Stanowiłoby bazę 
lokalową dla różnorodnych potrzeb 
grup i  organizacji. Z  pomieszczeń 
wyposażonych w stanowiska kompu-
terowe, dostęp do Internetu, zaple-
cze kuchenne, itp. mogliby korzy-
stać np. lubońscy seniorzy czy mło-
dzież. To tutaj moglibyśmy realizo-
wać projekty międzypokoleniowe”. 
Ponadto budynek mógłby być miej-
scem wymiany informacji, pomy-
słów, tworzenia nowych inicjatyw 
czy bazą dla cyklicznych szkoleń 
(warsztatów) z zakresu działalności 
organizacji pozarządowych, pozyski-
wania środków zewnętrznych, itp. 
Odbywałyby  się w  nim spotkania 
różnych grup, a  część pomieszczeń 
mogłaby posłużyć organizacjom jako 
magazyn czy archiwum. Póki lokal 
nie został jeszcze fizycznie przeka-
zany i odremontowany oraz niezna-
na jest opinia publiczna nt. wykorzy-
stania go w przyszłości, trudno prze-
widzieć termin oddania go do użyt-
ku. Jak informuje nas Urząd Miasta, 
można jedynie założyć, że stanie się 
to jeszcze w tym roku. 

Natalia

Budynek po PKO BP

n
Budynek będący do niedawna w posiadaniu PKO BP SA, wykupiony przez UM 
Luboń   fot. Natalia
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Czas reklamowej partyzantki
Noszę ze sobą nożyk do tapet. Do samo-
obrony, ale nieco innej niż być może 
Państwo pomyśleli. Bronię się nim przed 
szpetotą otaczających nas płacht rekla-
mowych. Są wszędzie: zagnieżdżone na 
starych płotach, słupach czy nawet zu-
pełnie nowych śmietnikach na osiedlu. 
Nie oszczędzą żadnego miejsca. Ale na 
szczęście możemy się przed nimi bronić 
– wystarczy kilka ruchów i  nielegalna 
płachta ląduje w śmietniku.
Nie zawsze jest łatwo. Na ulicy Żabikow-
skiej (tuż przed wiaduktem, więc może 
to już Opolska?) stała przez kilka mie-
sięcy laweta z jakimś brzydactwem re-
klamowym. Ot, wizytówka miasta na 
wjeździe. Postawiona w sam raz na gra-
nicy z  geodezyjną precyzją. Ani to po 
stronie Poznania, ani po stronie Lubonia 
– kto więc miałby się nią zająć, kto po-
winien ją usunąć? Ostatecznie pomogła 
natura i  reklamą „zainteresował się” 
wiatr. Na ten moment problem został 
rozwiązany, ale czy wyniesiono z  tego 
jakiekolwiek wnioski?
Straszne jest to, że niektóre firmy wolą 
zaśmiecać naszą przestrzeń nielegalnymi 
reklamami, bo im to się po prostu opła-
ca. Parę złotych dla kogoś, kto zawiesi, 
kilka także na sam wydruk „płachty”. To 
jest nic w porównaniu do stawki, którą 
pewnie trzeba by było wynegocjować za 
powieszenie takiej reklamy legalnie. 
Jak się uda i nikt nie przyuważy, to re-
klama powisi kilka miesięcy, a  może 
nawet zadziała.

Sezonowo problem się nasila. Podczas 
kampanii wyborczej ciężko było znaleźć 
niezaśmiecony „płachtami” zakątek Lu-
bonia. Miał pomóc zakaz wieszania re-
klam na obiektach miejskich, wydany 
przez Panią Burmistrz, ale zaraz potem 
i  jej plakaty zawisły na… Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Piszę, by zwrócić uwagę. Może jak wszy-
scy będziemy bardziej czujni, zaczniemy 
interweniować na własną rękę, albo 
bojkotować nieuczciwość, to płachty 
zwyczajnie przestaną się reklamodawcom 
opłacać? Może pora na samoobronę na 
szerszą skalę? Widzą Państwo zawieszo-
ną „szmatę”? Warto sięgnąć po nożyk 
czy telefon do Straży Miejskiej.

Choćby jednym kółkiem
Są rzeczy, których chyba nigdy nie zro-
zumiem. Jedną z nich jest sposób par-

kowania kierowców na chodniku – za-
stawianie go tak, że nie da się przejść, 
czy choćby symboliczne „cumowanie” 
jednym kółkiem.
O problemie głośno jest między innymi 
w dyskusjach grup społecznościowych 
(głównie na portalu Facebook), jednak 
niewiele  się zmienia, w  szczególności 
w  tak zmotoryzowanym mieście jak 
Luboń. Można by rzec, że jest na to 
nawet ciche przyzwolenie społeczne. 
Nieraz słyszę od pieszych, którym samo-
chody zastawiają drogę: „gdzie Ci bied-
ni ludzie mają zaparkować” czy: „już idę 

jezdnią, bo co mam się przeciskać mię-
dzy samochodami”. Syndrom sztokholm-
ski – wersja parkingowa.
Skupię  się na wyjątkowych przypad-
kach, kiedy na jezdni jest dużo miejsca, 
by tam legalnie zaparkować, a kierow-
cy i tak „kotwiczą” auto na chodniku. 
Weźmy taką ulicę Źródlaną. Jest mi 
ona szczególnie bliska, bo w  ramach 
pomocy miastu, jako mieszkańcy znaj-
dującego się tu bloku, zrzucaliśmy się 
na jej budowę. Ot taka mikropomoc, 
by przyśpieszyć realizację inwestycji. 
To, za co zapłaciliśmy, jest teraz syste-
matycznie niszczone przez bezmyślne 
parkowanie. Na kierowców nie działa 
nawet obecność inwalidów na wóz-
kach, którzy tak jak oni próbują do-
stać  się do kościoła czy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. To nic, 
że tuż obok (Pajo) znajduje się ogrom-

Małomiasteczkowy
Felietony z perspektywy niezmotoryzowanych

ny parking na kilkaset samochodów. 
Inwalidzi czy matki z dziećmi muszą 
przeciskać  się po trawniku, bo na 
chodniku zabrakło dla nich miejsca. 
Reakcja na uprzejme zwrócenie uwagi? 

– „Inni też tak parkują! Dlaczego mówi 
Pan akurat do mnie?”
W pamięci mam wręcz ironiczny obra-
zek chodnika przed komisariatem poli-
cji. Nielegalnie parkujące auta przez lata 
spowodowały koleiny w chodniku. Jako 
mieszkańcy będziemy niedługo płacić 
za kolejny remont. Jak widać nawet pod 
nosem policji się nie udało.
Jako mieszkańcy możemy coś zrobić, 
by się nam lepiej tu mieszkało. Zwracaj-
my życzliwą uwagę sobie i  na siebie. 
Drodzy kierowcy, nie stawiajcie połowy 
aut na chodnikach. Auta postawione na 
jezdni nigdzie nie odpłyną, za to na 
Wasze konto popłynie wdzięczność pie-
szych.

Czy Luboń pojedzie pod prąd?
„Czerwone dywany” – takie określenie 
często spotykam, gdy rozmawiam na 
temat zmian w centrum Poznania. W su-
mie się nie dziwię, bo w ramach wpro-
wadzania I i II etapu uspokojenia ruchu 
powstało sporo tzw. „malowanek”, czyli 
zmian w organizacji ruchu polegającym 
głównie na zmianie oznakowania pozio-
mego. Tanio, szybko i skutecznie wyma-
lowane zmiany, które jeśli się sprawdzą, 
można wdrożyć na stałe. Dodatkowo 
wyłączone zostały sygnalizacje, pozni-
kały uciążliwe przyciski dla pieszych, 
wszystko po to, by słabiej chronieni 
uczestnicy ruchu mogli czuć  się bez-
piecznie. Z  pewnością nie wszystkim 
z Lubonia się to spodobało, ale w taką 
stronę idzie świat. W Poznaniu to idzie 
jeszcze dość opornie, bo realizacja III 
i IV etapu została przesunięta, ale skup-
my się na nieco innych aspektach uspo-
kajania ruchu.
Przy okazji tych zmian na wielu ulicach 
pojawił się kontraruch, czyli dozwolo-
ny ruch rowerowy pod prąd. Choć 
kierowcy bardzo by chcieli nazwać to 
specjalnym przywilejem rowerzystów, 
to ta zmiana wynika raczej z potrzeby 
zrównania szans na drodze. Dużo jed-
nokierunkowych ulic staje  się nimi 
dlatego, by wyodrębnić dodatkowe 
miejsce na parkujące samochody. Szko-
da więc, by na tym mieliby cierpieć 

rowerzyści. Proste zmiany zwiększają 
nie tylko komfort rowerzystów, ale 
zmniejszają prędkość kierowców na 
ulicach, a piesi zyskują wolne od ro-
werzystów-piratów chodniki.
Czy to jest bezpieczne? Tak i to bardzo. 
Bardziej niż zwykła jazda jezdnią, bo 
jadąc w przeciwnym kierunku mamy 
kontakt wzrokowy z kierowcą. Dodat-
kowo unikamy innych manewrów ze 
względu na możliwość wybrania krót-
szej trasy. Ten typ ruchu jest tak bez-
pieczny, że w miastach, gdzie wszystkie 
jednokierunkowe ulice objęte są kon-
traruchem wypadki zdarzają się raz na 
kilka lat (w całym mieście).
Dlaczego o tym piszę? Bo Luboń nie ma 
żadnej ulicy z  kontraruchem. Np. taki 
Radom – wszystkie. Luboń – żadnej. 
Może czas skończyć żarty o  Radomiu 
lub przetestować to rozwiązanie chociaż 
w  kilku miejscach, zamiast z  góry je 
przekreślać?

Miasto – wyspa
Tak właśnie widzę Luboń. Samotni jak 
wyspa na morzu, połączona kilkoma 
przeprawami z większym lądem. Jeste-
śmy poodcinani autostradą, szybkimi 
drogami i  rzeką od otaczających nas 
celów codziennych podróży.
Muszę podzielić  się tym, co sprowo-
kowało mnie do napisania tych kilku 
felietonów kierowanych do Państwa. 
Był nim jeden z projektów w Luboń-
skim Budżecie Obywatelskim (LBO), 
który zakładał budowę przeprawy 
przez Wartę. Projekt zupełnie nie speł-
niał warunków budżetu obywatelskie-
go, bo nie wpisywał się plany zagospo-
darowania i  pewnie w  podziały wła-
sności, a o maksymalnej kwocie prze-
znaczonej na realizację już nie wspo-
minając. Ale właśnie to wszystko 
wzbudziło u  mnie zachwyt – prosta 
i  trafna potrzeba mieszkańców, sfor-
mułowana niemal wbrew wszystkiemu. 
Kierowcy jeszcze mają możliwość prze-
jazdu autostradą, za to piesi i rowerzy-
ści cierpią na brakach w infrastruktu-
rze najmocniej, bo zostaje im most na 
Starołęce, a  następny jest parę miej-
scowości dalej. Pewnie nie zwróciłbym 
na problem uwagi, gdyby wspomniany 
wyżej projekt nie został wyśmiany 
przez wiceburmistrza, który przy oka-
zji spotkania nad moim pomysłem 
zgłoszonym do LBO postanowił zrobić 
sobie przerywnik na chwilę rozrywki. 
Mnie to nie bawiło, a jedynie skłoniło 
do refleksji nie tylko nad stanem Urzę-
du, ale także Lubonia, miasta-wyspy.
Ale nie tylko o przeprawę przez Wartę 
chodzi. Gdyby było to możliwe, to sam 
bym w  budżecie obywatelskim zgłosił 
projekt kładki, np. takiej łączącej Wzgó-
rze Jana Pawła z  Szachtami. A  może 
warto zrobić to mimo niespełnienia 
wymogów formalnych, by rozpocząć 
dyskusję o problemie?
Z tymi przeprawami co są, też nie jest 
dobrze. Takie sceny zdarzają się często 
– po jednej stronie kobieta z wózkiem 
wymienia porozumiewawcze spojrze-
nia z  inną, w  podobnej sytuacji, po 
drugiej stronie wiaduktu. Muszą zde-
cydować, która z nich przej-
dzie jako pierwsza, bo 
z wózkami się nie miną. Po 
instalacji szerokiej bariery 
energochłonnej nie starczy-

n
Ulica Żabikowska – nawet w najlepszych warunkach pogodowych poruszanie się 
rowerem po wydzielonych tu pasach jezdni stanowi duże niebezpieczeństwo   fot. 
Hanna Siatka

n
Aż się prosi ułatwić dostęp na wzgórze Papieskie nie tylko dla rowerzystów    
fot. Hanna Siatka

cd.  
obok
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2 stycznia 2019 r. na ul. Targowej, na-
przeciw Delikatesów „Corner”, na przej-
ściu dla pieszych, na nowej, monitoro-
wanej krzyżówce, potrącono dziecko. 
Samochód nadjeżdżał od ul. Buczka. Nie 
wiem, co dokładnie się stało, niemniej 
samochody jadące od ul. Buczka z góry, 
mając zieloną linię, znacząco przyspie-
szają. Zielone światła działają na niektó-
rych niczym płachta na byka. Kierowcy 
skupiają  się tylko na zielonym kolorze 
nie zwracając uwagi na otoczenie. Do-
datkowo skrzyżowanie wyposażono 
w  warunkowe zielone strzałki – przy 
placu zabaw (sic!). Nie raz i  nie dwa, 
poruszając  się na zielonym, spotka-
łem się z sytuacją, gdy jadący z ul. Po-
znańskiej w  Targową na warunkowej 
strzałce, nie zwracali na mnie uwagi, 
wymuszając pierwszeństwo. Poza tym, 
stojące samochody na ul. Buczka, cze-
kające na czerwonym, jadąc prosto, są 
wyprzedzane przez kolejne samochody 
warunkowo skręcające. Na podwójnej, 
ciągłej osi jezdni. Sam tydzień temu 
byłem też świadkiem, kiedy samochód 

Pizzy skręcił z Targowej 
w prawo, w Sobieskiego, 
na czerwonym, gdzie 
w ogóle nie ma warun-
kowego skrętu.
Powstaje pytanie, czy 
nie można monitoringu połączyć z sy-
gnalizacją, tak, jak to jest w Poznaniu? 
Co z  nagminnie łamiącymi przepisy 
drogowe? Widzimy też tutaj niezaprze-
czalną przewagę ronda, które nie mo-
gło w  tym miejscu powstać. Przed 
rondem każdy samochód musi zwolnić. 
Przed światłami, na zielonej linii – nie. 
Tu nie chodzi tylko o łamanie przepi-
sów i  czy ktoś dostanie mandat, czy 
nie. To mogło być dziecko każdego 
z nas!
Czy policja obudzi się i zacznie mierzyć 
prędkość lub choć pojawiać się na nie-
których krzyżówkach, zanim ktoś kogoś 
w  końcu zabije? Światła nie załatwiają 
wszystkiego.
Proszę, przyjrzyjcie się tematowi bliżej.
Tu chodzi o ludzkie życie.

(imię i nazwisko do wiadomości Redakcji)

List do redakcji

Niebezpiecznie w Luboniu
Przykład lekceważenia i nieegzekwowania przepisów (patrz też 
„Mieszkańcy pytają” na str. 20)

Pochodzę z okolic Wielkopolski, teraz 
mieszkam w  Pułtusku. Studia koń-
czyłam w Poznaniu i zawsze rejon ten 
kojarzyłam z  wysoką kulturą oraz 
uczciwością. 11 października 2018 r. 
wybrałam się na pokaz firmy „Vita-
-Lux” z Lubonia, której właścicielem, 
jak sprawdziłam, jest Małgorzata 
Wojciechowska.
To, co tam zobaczyłam, to bezczel-
ne i   chamskie zachowanie przed-
stawicie l i  f i rmy w  stosunku do 
zaproszonych osób. Proponowano 
zakup bardzo drogich mat masu-
jących, a właściwie to prawie zmu-
szano do kupna (gdyby była  to 
tylko propozycja, to nie miałabym 
zastrzeżeń). Trzeba było być bar-
dzo uważnym, by nie wpędzić się 
w  kłopoty f inansowe.  Pokazano 
z w y k ł e  u r z ą d z e n i e  d o  m a s a ż u 
twierdząc, że ma działanie ultra-
dźwięków i magnetoterapii.
Do dziś mam w oczach starszą panią 
i pewne małżeństwo spoza Pułtuska 
(widziałam ich na przystanku). Kie-
dy zapytali o  upominki, o  których 
zapewniano, młodszy od nich o ja-
kieś 30-40 lat człowiek pokazał im 
drzwi.
Po przyjściu do domu, odszukałam 
firmę w Internecie i znalazłam po-
dobnie negatywne uwagi z  innych 
miejsc w  Polsce (był to chyba So-
pot). Następnego dnia zadzwoniłam 
do firmy i przekazałam swoją ocenę. 
Po kilku dniach podobny list (po-
lecony) wysłałam do właścicielki 
firmy – M. Wojciechowskiej. Posta-
wiłam w  nim warunek, że sprawy 
dalej nie poruszę, jeśli przeproszą 
zaproszone osoby. Do tej pory nie 
ma odzewu. Być może przez dorad-
cę do spraw konsumentów przy sta-
rostwie w Pułtusku nawiążę kontakt 
z UOKiK (Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów – od red.).
Kilkakrotnie odpowiadałam pozy-
tywnie na prośby fundacji (właśnie 
z Poznania), wysyłając drobne sumy 
pieniędzy. Ta sprawa może sprawić, 
że nabiorę podejrzeń co do ich uczci-
wości.
Do napisania do Państwa skłoniły 
mnie: opisane wyżej pokazanie drzwi 
jako podziękowanie za przyjście oraz 

skecz prezentowany kiedyś przez ak-
torów J. Kobuszewskiego i W. Gołasa, 
że „chamstwu trzeba się przeciwsta-
wiać”.

Jadwiga Bulkowska
Pułtusk

Odpowiedź na list
Szanowna Redakcjo,
W odpowiedzi na Państwa pismo 
z  dnia 20.12.2018 informujemy, iż 
jest nam niezmiernie przykro za za-
istniałą sytuację. Po komunikacie ze 
strony p. Bulkowskiej o nieprawidło-
wym zachowaniu naszych pracowni-
ków, została przeprowadzona rozmo-
wa, podczas której dowiedzieliśmy się 
o kłótni z klientami – mieli zastrze-
żenia co do upominków, jakie dawa-
liśmy, dlatego ich nie przyjęli i obu-
rzeni wyszli ze spotkania. Wobec 
pracowników, którzy byli na spotka-
niu, zostały dziś wyciągnięte konse-
kwencje i  każdemu z  nich zostały 
potrącone premie, ponieważ najważ-
niejsze dla nas jest zadowolenie klien-
ta. Przedstawiciele zamiast kłócić się, 
powinni zrobić wszystko, aby goście 
wyszli usatysfakcjonowani.
Absolutnie nie popieramy takiego 
zachowania, nie mamy w  zamiarze 
też takiego zachowania tolerować. 
Braku profesjonalizmu przedstawi-
cieli niestety niczym nie możemy 
wytłumaczyć, jak również cofnąć 
czasu. Możemy za to przeprosić, jeśli 
jakiś klient również czuje  się po-
krzywdzony prosimy o zgłoszenie się. 
Wyślemy satysfakcjonujący prezent 
pod wskazany adres.
Włożyliśmy ogrom pracy w  popra-
wienie jakości obsługi, wielu klientów 
chwali sobie nasze produkty, poleca 
je innym, nie bez powodu.
Podsumowując, jeszcze raz przepra-
szamy za zaistniałą sytuację, dołoży-
my wszelkich starań, by wszystkim 
osobom to wynagrodzić.
Z poważaniem

Beata Krawiec

List do redakcji

Ostrzeżenie

ło miejsca na chodnik, na 
którym piesi mogliby  się 
swobodnie minąć. Tym bar-
dziej ciężko mają niepełno-
sprawni, czy prowadzący 
wózki dziecięce. Wielka ta-

blica stoi na wjeździe do Lubonia, tuż 
przy wiadukcie nad autostradą i dum-
nie prezentuje dotację z Unii Europej-
skiej. Ciekawe, czy odpowiedzialnym 
za projekt i wykonanie tak nieprzyja-
znego wiaduktu było choć odrobinę 
wstyd?

Święta Przepustowość
Wiedzą Państwo, że w Polsce ginie ponad 
3 tysiące osób w wypadkach drogowych? 
To taka mała miejscowość. Rannych jest 
prawie 40 tysięcy rocznie. Ilu mieszkań-
ców ma Luboń? Piractwo to wraz ze 
smogiem wręcz nasz „towar eksportowy”. 
Przyczyną nie jest tylko brawura, ale 
m.in. przeskalowana infrastruktura dro-
gowa.
Takim przykładem jest dla mnie choćby 
fragment między CH Pajo i Intermarchè. 
Cztery pasy ruchu, a i tak kawałek dalej 
kierowcy muszą ponownie poruszać się 
po jednym w  każdą ze stron. Zamiast 
buspasa powstały pasy prawoskrętu do 
marketu i w osiedlową uliczkę, w dodat-
ku jednokierunkową. Po co to komu? To 
tylko zachęca do szybkiej jazdy. Na do-
datek, przejście dla pieszych wzdłuż 
drogi dodatkowo jest odsunięte w głąb, 
by samochód mógł łatwiej wejść w za-
kręt… na tym osobnym prawoskręcie. 
Przemieszanie nie do opisania, może 
zdjęcie satelitarne dopomoże?
Albo taka ulica Unijna. Jak często są 
tu koszone przydrożne latarnie i drze-
wa. Niby 50 km/h, a jednak na niewiel-
kim zakręcie wypada z  jezdni kilka 
razy w roku samochód. I to nie w okre-
sie zimowym, kiedy można by zrzucać 

zdarzenia na złe warunki pogodowe. 
Po likwidacji radarów, to istny raj dla 
lubiących jechać „szybko, ale bezpiecz-
nie”. Bezpiecznie dla kierowcy oczywi-
ście, bo są tu i piesi – ci nie mają już 
tyle szczęścia i ich sytuacja jest trud-
niejsza. Wprawdzie na Wzgórzu jest 
przyjazna infrastruktura dla wszyst-
kich, to jednak trudnodostępna. Idąc 
z  „Lubonianki” trzeba  się nieźle na-
chodzić.
Kiedyś próbowałem zawalczyć w ramach 
budżetu obywatelskiego o  dodatkowe 
dojście na wprost ulicy Dojazd: „Nie ma 
pewności [...] że Autostrada wydałaby 
zgodę na zmianę organizacji ruchu, dla-
tego nie możemy dopuścić tego pomysłu. 
[...] W koncepcji Parku Papieskiego, 
która jest właśnie opracowywana, pro-
jektant nie przewiduje poprowadzenia 
ciągu komunikacyjnego łączącego ist-
niejące ciągi ze schodami oraz wykona-
nia w tym miejscu wejścia na Wzgórze”.
Taką dostałem odpowiedź z  Urzędu, 
a projekt został finalnie odrzucony. Czy-
li nie wiemy, czy Autostrada, której pod-
lega ulica Unijna, wyda zgodę na nowe 
przejście, więc nie pytamy? A dodatko-
wo to jeszcze będzie kiedyś projekt i choć 
go na razie nie ma, to zmian w nim nie 
wprowadzimy? Poza tym padła uwaga, 
że na ulicy jest niebezpiecznie, więc 
dodatkowe przejście z wysepką też bę-
dzie niebezpieczne. Zero zmian i szach-
-mat dla Świętej Przepustowości! Wła-
śnie dlatego przepustowość zwą „świętą”, 
bo to dla wielu wartość, z  którą nie 
wolno dyskutować.

Adam Beim
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A. Beim jest wraz z żoną autorem pro-
jektu „Rowerowy Luboń. Rowerem pod 
prąd” w Lubońskim Budżecie Obywa-
telskim.

Zarząd Transportu Miejskiego infor-
muje, że od 17 grudnia 2018 roku, 
mając na uwadze lepszy dowóz 
uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 
wprowadził zmiany w rozkładzie jazdy 
autobusu linii nr 690.

Poniżej szczegółowy opis zmian:
Qn z pętli Łęczyca/Dworcowa: przesunię-

cie kursów z godz. 7.21 na 7.12, z godz. 
8.13 na 8.12, z godz. 9.22 na 9.02, z godz. 

11.12 na 11.23, z godz. 13.12 na 13.17, 
z godz. 14.07 na 14.17, z godz. 15.07 
na 15.02 oraz z godz. 17.12 na 16.52;
Qn z pętli Luboń/Kręta: przesunięcie kur-

sów z godz. 7.25 na 7.15, z godz. 8.13 
na 8.00, z godz. 10.15 na 9.50, z godz. 
12.15 na 11.45, z godz. 15.25 na 15.30 
oraz z godz. 16.10 na 16.00;
- bez zmiany pozostaje kurs z  pętli 
Luboń/Kręta o godz. 14.05.

ZTM

Linia 690 – korekta

Jak wynika z  danych KRS, firma 
„Vita-Lux”, trudniąca się dystrybu-
cją i akwizycją, jest zarejestrowana 
przy ul. Łąkowej 28.
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To, że współczesne samochody nie wy-
magają dodatkowej ochrony przed rdzą 
lub, że nie korodują, to mit.
Korozja jest problemem bardzo wielu 
samochodów – i starszych i nowszych. 
Lekceważymy ją, bo rzadko zaglądamy 
pod podwozie i nie zawsze wiemy, że 
elementy karoserii korodują od środka: 
gdy zobaczymy jej wykwity na ze-
wnątrz samochodu, to możemy być 
pewni – ona już od dawna była głębiej.

Firma KROWN, światowy specjalista 
w walce z korozją samochodów, od wrze-
śnia wita kierowców przy ul. Obornickiej 
w Poznaniu.
KROWN proponuje zabezpieczenie pro-
filaktyczne, a  w  przypadku wykrycia 

ognisk rdzy, skuteczne powstrzymanie 
jej rozwoju. To sprawdzona i skuteczna 
kanadyjska metoda.

Jak to działa? Przed zabezpieczeniem, 
podwozie samochodu jest myte i osu-
szane. Następnie, na podwozie samo-
chodu i do profili zamkniętych apli-
kuje się bezbarwny olej antykorozyj-
ny tworzący tłustawą powłokę. Jego 
zadaniem jest stworzenie bariery, 
która odcina stal od tlenu i wypiera 
wilgoć. Olej ten dostaje  się do naj-
drobniejszych zakamarków, dodat-
kowo zabezpieczając przy tym prze-
wody hamulcowe, styki elektryczne 
czy spawy karoserii.

KROWN Poznań    

Powstrzymaj korozję w swoim samochodzie
Rdzewieje Ci samochód? Nie? A jesteś tego pewien!?
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Olej antykorozyjny firmy KROWN

Przy metodzie zabezpiecza-
nia KROWN nie trzeba 
usuwać ognisk rdzy! Ponie-
waż olej antykorozyjny ma 
silne właściwości penetru-
jące, szybko wchłania  się 
w rdzę powstrzymując jej 
rozwój. Dlatego też całość 
usługi trwa nie więcej niż 
4 godziny!
KROWN Poznań to jedyna 
na naszym rynku firma 
specjalizująca się w zabez-
pieczeniach samochodów 
tą metodą.

Więcej informacji na stronie www. krown.pl i YouTube

Nowy rok, nowe oczekiwania, nowe 
wyzwania i nowe refleksje. Nad tym co 
było, co jest i  co będzie. Żeby lepiej 
zrozumieć teraźniejszość i  spojrzeć 
w przyszłość, potrzeba czasem spojrzeć 
w  przeszłość. Na bieg historii, życie 
i  działania innych ludzi. Kogo w  tym 
roku wspomnimy? Jakie fakty historycz-
ne sobie przypomnimy? Na 67. posie-
dzeniu Sejm RP ustalił, że ten rok po-
święcony będzie Gustawowi Herlingowi-
-Grudzińskiemu, Annie Walentynowicz, 
Stanisławowi Moniuszce, Unii Lubelskiej 
i Powstaniom Śląskim. Senat RP posta-
nowił, że bieżący rok będzie też rokiem 
Marii Szymanowskiej, Ligi Morskiej 
i Rzecznej oraz matematyki.

Gustaw Herling-Grudziński – jeden 
z najwybitniejszych polskich pisarzy XX 
wieku, 20 maja 2019 r. minie 100 lat od 
jego urodzin. W uchwale podkreślono: 
Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego stanowią świadectwo cierpień 
i  czynów człowieka, któremu przyszło 
przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kry-
zysu wartości. Sam przeszedł piekło gu-
łagu. W „Innym świecie” pisał o auten-
tycznych emocjach. W swych utworach 
zadawał pytania dotyczące istoty czło-
wieczeństwa. Zwolniony z łagru na mocy 
układu Sikorski-Majski, walczył w Armii 
Andersa, m.in. w  bitwie pod Monte 
Cassino. Po wojnie pozostał na emigra-
cji. Współpracował z Rozgłośnią Polską 
Radia Wolna Europa. Zmarł 4 lipca 
2000 r.

Anna Walentynowicz – czołowa dzia-
łaczka Wolnych Związków Zawodowych 
i „Solidarności”. Jej dyscyplinarne zwol-
nienie z pracy za działalność związkową 
stało się bezpośrednią przyczyną wybu-
chu strajku stoczniowców w  sierpniu 
1980 roku. Była internowana w  stanie 
wojennym. Przez pół roku przebywała 
w areszcie po próbie wmurowania tabli-
cy upamiętniającej górników zamordo-
wanych w  kopalni „Wujek”. Była prze-
ciwniczką obrad Okrągłego Stołu. Po 

1989 r. wycofała się z polityki, gdyż nie 
utożsamiała się z polityką partii postso-
lidarnościowych. Zginęła w katastrofie 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. 15 
sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica 
jej urodzin. Sejm w uznaniu zasług Anny 
Walentynowicz dla utworzenia wielkiego 
ruchu „Solidarności” i odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz składając hołd 
jej niezłomnej postawie, ustanawia rok 
2019 Rokiem Anny Walentynowicz – 
napisano w uchwale. 

Stanisław Moniuszko – w  2019 roku 
przypada 200. rocznica urodzin kompo-
zytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, 
dyrektora Teatru Wielkiego w Warsza-
wie, twórcy polskiej opery narodowej. 
Posłowie podkreślili w dokumencie, że 
Stanisław Moniuszko był wzorem pa-
trioty. – Utwory kompozytora do dziś 
stanowią inspirację dla wielu artystów, 
a w czasach jemu współczesnych tworzy-
ły paletę barw, za pomocą której Polacy 
odmalowywali najpiękniejsze odcienie 
patriotycznych uczuć i narodowej tożsa-
mości. 

Unia Lubelska – w 2019 roku przypada 
450. rocznica podpisania unii polsko-
-litewskiej. W 1569 r. w obecności króla 
Polski, wielkiego księcia litewskiego Zyg-
munta Augusta na sejmie walnym w Lu-
blinie został podpisany akt realnej unii 
polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona 
Królestwa Polskiego i  Wielkie Księstwo 
Litewskie powołały tym aktem „jedno 
nierozdzielne i nieróżne ciało” – Rzecz-
pospolitą Obojga Narodów. Przetrwała 
ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją do-
piero połączone siły trzech zaborców – 
czytamy w  uchwale. W  dokumencie 
posłowie podkreślili, że Unia była jed-
nym z najdonioślejszych wydarzeń stu-
lecia, nie tylko dla połączonych nią kra-
jów, ale dla całej Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Powstania Śląskie – zade-
cydowały o  przyłączeniu 

Patroni roku 2019
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W sobotę, 12 grudnia, po godz. 19 do-
szło do wypadku z udziałem trzech sa-
mochodów osobowych na skrzyżowaniu 
ul. Kościuszki i Poniatowskiego. Służby 
otrzymały zgłoszenie o 3. osobach po-
szkodowanych, dlatego niezwłocznie na 
miejsce skierowano dwa zastępy straży 
pożarnej z OSP Luboń oraz dwa z Po-
znania. Ostatecznie po przebadaniu, 
jedna osoba została przetransportowana 
do szpitala. Jeden z pasażerów nie miał 

zapiętych pasów bezpieczeństwa i w wy-
niku gwałtownego hamowania uderzył 
głową w  szybę samochodu. Zadaniem 
strażaków było zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia, odłączenie zasilania w pojaz-
dach, udzielenie poszkodowanym Kwa-
lifikowanej Pierwszej Pomocy oraz neu-
tralizacja płynów eksploatacyjnych.
Jak informują świadkowie, jeden z po-
jazdów z wielką szybkością wjechał na 
czerwonym świetle na skrzyżowanie, 

Groźne zderzenie

n
Groźny wypadek na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Poniatowskiego 12 grudnia    
fot. luboni.pl

n
Pasażer jadący  bez zapiętych pasów uderzył głową w przednią 
szybę, na co wskazuje wytknięty jej fragment    fot. luboni.pl

uderzając w  po-
jazd wjeżdżający 
na rozwidlenie. 
Ostateczny prze-
bieg zdarzenia 
oraz okoliczności 
ustala policja. 
Podczas prowa-
dzenia działań, 
w  rejonie skrzy-
żowania występo-
wały duże utrud-
nienia.

(za luboni.pl)
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konanym z czerwonego bruku, przejściem 
dla pieszych, bez tzw. barier architektonicz-
nych. Jedyne na tej ulicy, wchodzące na 
dotychczasowy pas ruchu, nowe wysepki 

stanowią niemałe zagrożenie dla kierują-
cych pojazdami. Już miała tu miejsce po-
ważna kolizja samochodowa z  wysepką, 
połączona z „niwelacją” znaku drogowego. 
Jeśli docelowo, przynajmniej dwie podob-
ne wysepki, zainstaluje się wzdłuż cmen-
tarnego płotu oraz połączy je odpowied-
nimi liniami, powstanie z prawej strony, 
tak potrzebny w tym miejscu, bezpieczny, 
wydzielony parking. Zaś dotychczasowa 
lewa strona jezdni automatycznie stanie się 
wąskim, lecz wystarczającym pasem ruchu 
jednokierunkowego. Takie rozwiązanie 
z  pewnością zniechęci jeżdżących teraz 
zbyt szybko oraz „pod prąd”, a także wy-
musi porządek w  tym newralgicznym 
i ważnym miejscu.  PPR

LUDZKIE SPRAWY

Qn Grypa i zachorowania grypopodobne 
– 97 398 osób, w tym u 297 pacjentów 
rozpoznano w badaniach laboratoryjnych, 
najczęściej wirus grypy typu A,
Qn wirusowe zapalenie wątroby typu A 

– 21, odra – 8, ospa – 3 912, szkarlaty-
na – 454,
Qn różyczka – 28, krztusiec – 70, bore-

lioza – 181,

Qn meningokoki – 6, malaria – 2, lam-
blioza – 15, listerioza – 2.
Qn Na gruźlicę zachorowało – 46.
Qn Nowo wykryte zakażenia HIV – 95, 

na AIDS zachorowało – 6,
Qn przypadków kiły – 167, zakażeń rze-

żączką – 23.
Qn Przypadki styczności i narażenia na 

wściekliznę – 155 osób.

Na co chorowaliśmy w 2018 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje o zachorowaniach na wybrane choroby 
zakaźne zarejestrowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. na terenie miasta i powiatu poznańskiego

Zgłoszono 32 zgony z powodu chorób 
zakaźnych (dane wstępne), m.in.: róży, 
posocznicy, listeriozy, AIDS, WZW A, 
legionellozy, biegunki, zapalenia opon 
mózgowych, grypy zakażenia pneumo-
kokowego i choroby Creutzfeldta-Jacoba.
Liczba osób hospitalizowanych z powo-
du zatrucia środkiem zastępczym lub 
substancją psychoaktywną – 200.

Cyryla Staszewska

Przed wejściem na cmentarz w Żabikowie, 
od strony ul.  Traugutta zainstalowano 
wysepki. Jedną z nich połączono, wynie-
sionym do wysokości krawężników, wy-

Dla bezpieczeństwa?

n
Nowość – wysepki przy wejściu na cmentarz od strony ul. Traugutta z wyniesio-
nym przejściem dla pieszych, jednocześnie pełniącym rolę spowalniacza ruchu 
(muldy). Na razie, jako jedyne na całej długości ulicy stanowią niemałą pułapkę – 
skarżą się nie tylko kierowcy   fot. Piotr P. Ruszkowski

Sekcja  III Luboń Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych wybrała 
nowe władze. Prezesem ponownie został 
Jarosław Piasecki, sekretarzem Henryk 
Grycza, a skarbnikiem Andrzej Poprawa.
Z okazji 70-lecia PZHGP w Luboniu uho-
norowano dwóch najdłużej w niej działa-

jących hodowców – Aleksandra Żuka 
i Bronisława Hirscha. Z ich doświadczenia 
i  miłości do tych niezwykłych ptaków 
korzystają kolejne pokolenia pasjonatów!
W roku jubileuszowym życzymy wszyst-
kim członkom Sekcji sukcesów i dobrych 
lotów.  JN

Dobry lot    

Nowe, stare władze

n
W środku – uhonorowani pucharami, najdłużej działający hodowcy gołębi poczto-
wych – Aleksander Żuk i Bronisław Hirsch, towarzyszą im Henryk Grycza (z lewej) 
i Jarosław Piasecki (z prawej)

Pytanie, które zadajemy często sami 
sobie, szczególnie w  okresie przejścia 
starego kalendarza na nowy. A oto od-
powiedzi, jakiego roku spodziewają się 
lubonianie.

Qn Dla większości – 61,1% pytanych – rok, 
który się rozpoczął, ma być lepszym od 
2018. Argumenty przytaczane przy tej oka-
zji to np.: „Trzeba być optymistą”, „Nowy 
rok, nowa ja”, „Staram się pozytywnie pa-
trzeć w przyszłość”, „Mam taką nadzieję!”, 

„Biznesowo zapowiada się super”, „Będę 
po maturze, więc musi być lepszy”, „Nowa 
praca, więc oby lepszy”, „Będę miał wnu-
ka!”, „Każdy następny musi być lepszy od 
poprzedniego”, „Pierwsza połowa nieko-
niecznie, druga będzie lepsza”, „Trzeba żyć 
nadzieją”, „Wreszcie mają utwardzać naszą 
ulicę”, „Życzmy sobie, żeby tylko zdrowie 
dopisywało, reszta problemów codziennych 
jest do ogarnięcia”, „Na wojnę się nie zano-
si, więc będzie przynajmniej równie dobry 
jak miniony”.

Qn  Ci, co spodziewają się gorszego czasu 
na najbliższe 365 dni, a jest ich zdecy-
dowanie mniej – zaledwie 10,6% – tak 
m.in. komentowali: „Dla mnie źle się za-
czął”, „Czeka mnie poważna operacja, nie 
wiem jak to zniosę”, „Córka zapowiada 

rozwód – więc będzie gorzej, szczególnie 
dla dzieci – moich wnuków”, „Straciłem 
dobrą pracę, a  w  moim wieku trudno 
znaleźć coś satysfakcjonującego”.

Qn Dla 17,8% rok, prawie zamykający dru-
gą dekadę XXI wieku, zapowiada się bez 
większych zmian. Dodawano niekiedy: 
„Jak było błoto i kurz na naszej ulicy, tak 
będzie! Żadnej zmiany na lepsze”, „To się 
zobaczy”, „Trudno na to pytanie mi od-
powiedzieć, nie wiem, co los przyniesie”.

Qn Wśród władzy samorządowej Lu-
bonia 75% osób, z  którymi udało 
nam się skontaktować, prosiło zazna-
czyć „lepszy”, w tym wszyscy troje 
burmistrzów. „Gorszego” nikt z de-
cydentów się nie spodziewa. Dla 5. 
osób, a więc 25% pytanych, rok 2019 
zapowiada się „bez zmian” (M. Nyć-
kowiak, A. Okupniak, M. Samulczyk, 
K.  Wilczyńska-Kąkol, E.  Zapłata-
-Szwedziak). Z czwórką radnych nie 
udało się skutecznie skontaktować 
(D. Franek, P. Izydorski, I. Kaczma-
rek, M. Kleczewska).

Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród władz), Magda Wieczorek, Maria 
Wieczorek, Paweł Wolniewicz.

oprac. PPR

Sondaż
Jak dla Pani/ Pana zapowiada się rok 2019? Będzie lepszy, gorszy, bez 
zmian?

Odpowiedzi mieszkańców

17,8%

10,6%

61,1%

Odmówiło 3,8%

Lepszy

Gorszy

nie mam zdania 6,7%

bez zmian 17,8%
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Policja apeluje, szczególnie do młodych ludzi, dopalacze to trucizna i zażywanie 
ich może wiązać się z poważnym, a nawet śmiertelnym ryzykiem. Producenci 
i sprzedawcy dopalaczy kierują się wyłącznie zyskiem i za nic mają ludzkie życie. 
Reagujmy, jeśli w naszym otoczeniu ktoś zamierza zażyć dopalacze i odmawiaj-
my, gdy nas do tego namawia. Prosimy również, aby rodzice zwracali szczególną 
uwagę na nietypowe zachowania u swoich dzieci. Aby zapobiec najgorszemu, 
konieczna jest szybka i właściwa reakcja. Nie warto ryzykować własnego życia!

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń

Komisariatu Policji w Luboniu

Przeciwko dopalaczom 
i narkotykom

Lubońskie ulice przemierza z rozwianym 
włosem, charakterystycznym machaniem 
teczką i rozpiętą kurtką. Zawsze w białej 
koszuli i pod krawatem. Uśmiechnięty 
i  życzliwy; jak nikt potrafi opowiadać 
zabawne historie z życia wzięte. Często 
przystaje, by z kimś porozmawiać. Jako 
dobry dziennikarz zawsze jest tam, gdzie 
coś  się dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi 
o sport. Mówią o nim „chodząca en-
cyklopedia sportu”. O jego sprawozda-
nia z meczów zabiegają dziennikarze 
„Głosu Wielkopolskiego”, a  „Wieści 
Lubońskie” są dumne, że mają takiego 
dziennikarza i  oddanego przyjaciela. 
Władysław Szczepaniak – człowiek, 
dzięki któremu o  lubońskim sporcie 
jest głośno także daleko poza granica-
mi miasta. Mąż przesympatycznej Basi, 
ojciec dwóch córek – Pauliny i Ewy oraz 
dziadek Mileny (11 lat), Laury (10 lat) 
i Michała (9 lat).

Kim jest pan Władek?
Lubonianin z  krwi i  kości (w dzieciń-
stwie mieszkał w  kamienicy przy ul. 
Dworcowej, na pierwszym piętrze, vis 

a  vis dworca). Absolwent lubońskiej 
„Trójki”, później wybrał szkołę zawodo-
wą w  Poznaniu, kierunek fryzjerstwo. 
Najpierw pracował przez wiele lat 
w Spółdzielni Fryzjersko-Kosmetycznej 
na Garbarach, następnie został kierow-
nikiem zakładu przy ul. Kasztanowej na 
Dębcu, by pod koniec swojej kariery 
zostać kierownikiem salonu w Luboniu 
(na „tarasie” Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Żabikowskiej  62, gdzie teraz 
mieści  się poczta). Fryzjerstwo defini-
tywnie porzucił w 1989 r., gdy przeszedł 
na rentę. Natomiast swoją przygodę ze 
sportem jako działacz rozpoczął 
w 1986 r., kiedy Jerzy Tomkowiak (pił-
karz i działacz LKS-u) zaproponował mu 
przyjęcie funkcji kierownika drużyny 
w  Lubońskim Klubie Sportowym. Był 
nim przez 5 lat. Następnie w  1991  r. 
został wiceprezesem LKS-u i był nim do 
2001  r. I  choć nigdy nie grał w  piłkę, 
z uśmiechem przyznaje się do jednego 
występu na murawie podczas wyjazdu 
do Belgii z oldbojami LKS-u. Od 1990 r. 
jest związany z „Wieściami Lubońskimi”.

Dziadek
8 czerwca 2007 r. życie 
państwa Szczepaniaków 
weszło w nowy wymiar 
– zostali dziadkami ma-
łej Milenki. Radości 
i wszelkich emocji było 
tyle, że pani Basia za-
płaciła w  tym dniu aż 
dwa mandaty. Rok póź-
niej pojawiła się Laura, 
a  jeszcze w  kolejnym 
roku Michał. Milena 
i  Michał zamieszkali 
w Murowanej Goślinie, 
więc siłą rzeczy ich kon-
takty nie są tak częste, 
jak z  Laurą, która 
mieszka w Luboniu. To 
właśnie dla niej pan 
Władek stał  się jedno-
cześnie dziadkiem i oj-
cem. Codziennie przy-
prowadza ją ze szkoły 
do siebie. Podgrzewa jej 
obiad, a  zaraz po nim 
siada z wnuczką do lek-
cji. Gdy Laura uczy-
ła się pisać, dziadek był 
nieugięty. Każda krzywo 

Być dziadkiem – najwdzięczniejsza z życiowych ról

napisana literka była 
mazana gumką i  po-
prawiana do skutku. 
Jest wymagający, ale 
bez przesady. Gdy 
ostatnio Laura przy-
niosła jedynkę z kart-
kówki z  polskiego, 
z  uśmiechem stwier-
dził, że dobry uczeń 
musi mieć wszystkie 
oceny. Jest dziadkiem 
aktywnym, pełnym za-
angażowania; zawsze 
robi zdjęcia na szkol-
nych przedstawieniach 
czy podczas festynu. 

Oczami Laury
Laura jest częstym go-
ściem w  domu dziad-
ków, w zasadzie można 
by rzecz, że jest domow-
nikiem. Dziadków ma 
na co dzień. Na ich wza-
jemną miłość składa się 
milion codziennych 
działań, słów. Nie trzeba 
być wnikliwym obser-
watorem, żeby dostrzec 
spojrzenia pełne miłości 
między Laurą i  babcią 
czy dziadkiem. Zapyta-
na, za co kocha swoich 
dziadków, odpowiada: 
bo  się mną opiekują 
i  rozpieszczają. Z babcią Basią buszuje 
w kuchni. Wspólnie pieką różne ciastecz-
ka, babeczki, bułeczki. Specjalnością pań 
domu są ciastka kruche półfrancuskie. 
Uwielbia babci szagówki (dla niepoin-
formowanych, jak ja – szagówki to ko-
pytka), kompot z  jabłek z  dodatkiem 
malin lub śliwek oraz surówkę z białej 
kapusty, ogórka i marchewki. Z dziad-
kiem zazwyczaj gra w gry, wspólnie się 
uczą, dziadek opowiada jej bajki do snu, 
gdy Laura zostaje u nich na noc. A co 
wnuczka daje dziadkom? Przede wszyst-
kim ogrom bezwarunkowej miłości i ra-
dości. Poza tym, uczy babcię obsługiwać 
nowinki technologiczne. Dostarcza im 
powodów do dumy i wzruszeń, chociaż-
by podczas szkolnych występów.

Duma i radość
Ze wszystkich wnuków dziadkowie są 
dumni. Milena jest uzdolniona plastycz-
nie, a  Michał sportowo. Dziadek 
z uśmiechem na ustach i rozmarzeniem 
w  oczach pokazuje wszystkim zdjęcia 
wnuka z pucharem. Michał trenuje piłkę 
nożną w dwóch klubach: UKS Concord 
Murowana Goślina oraz Lech Poznań 
Football Academy. Odnosi sukcesy, co 
dziadka bardzo cieszy. Cieszy go również 
to, że Milena jest do niego podobna.

Razem
W roku szkolnym czasu za dużo nie ma, 
bo są obowiązki: szkoła, treningi. Jednak 
gdy tylko nadejdą wakacje, działka na-
leżąca do państwa Szczepaniaków nie-
daleko Lubonia tętni życiem. Wspólne 
grillowanie, hodowanie warzywek i owo-
ców. Po drodze na działkę obowiązkowo 

trzeba jeszcze wstąpić na lody. Czas 
szybko mija na zabawach. Wspólne są 
też święta. Chwile, gdy rodzina spoty-
ka się przy jednym stole, to zawsze po-
wód do radości. Z uśmiechem pan Wła-
dek wspomina chwile, gdy wnuki cze-
kają z  niecierpliwością na gwiazdora. 
Wspomina też pewne wakacje nad mo-
rzem, grę w  piłkę na plaży, robienie 
babek z piasku.

Odpowiedzialność
Mówi się, że dziadkowie są od rozpiesz-
czania. Pan Władek i pani Basia zgadza-
ją się z tym poglądem, jednak mocno 
podkreślają, że do pewnych granic. 
Mimo iż wnuczęta mają rodziców, oni 
także je wychowują. Swoją postawą 
chcieliby dać dobry przykład młodemu 
pokoleniu. Pokazać, co jest dobre, a co 
złe. Cieszą się, że dzieciaki są zdrowe, 
że nie mają problemów z nauką, że są 
otoczone miłością najbliższych. Czują 
odpowiedzialność za nich, jednak cieszą 
się, że od ważnych spraw są rodzice i że 
to oni podejmują kluczowe decyzje. 
Milenie, Michałowi i Laurze dają ol-
brzymią miłość. Miłość okraszoną 
zdrowym rozsądkiem i zasadami, któ-
re ustalają granice i hierarchię między-
pokoleniową. Według państwa Szczepa-
niaków, dziadek i babcia nie mogą być 
kumplami dla wnuków. Muszą być au-
torytetami, którzy wskażą drogę i kieru-
nek. Mają życiową mądrość, którą chcie-
liby przekazać dzieciakom. Marzą, by na 
Dzień Babci i Dziadka dostać własno-
ręcznie wykonaną laurkę, taką prosto 
z małego serca...

B.S.

n
Państwo Barbara i Władysław Szczepaniakowie z wnu-
kami, od lewej: Laurą, Michałem i Mileną, podczas jubi-
leuszu 40-lecia ślubu w kościele św. Jana Pawła II 
w 2016 r.

n
Dziadek Władek z wnukami: Mileną, Michałem i Laurą 
w październiku 2018 r.
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dane wiadomości fachowe potrafił do-
brze wykorzystać i majątek ten w krót-
kim czasie doprowadził do świetności. 
Majątek Dębicz miał wówczas 2  880 
mórg areału. Produkowano w nim głów-
nie zboża, a  zwłaszcza pszenicę oraz 
wełnę. Włodzimierz Wolniewicz bardzo 
życzliwie traktował swoich pracowników 
(otrzymywali godziwe płace, premie 
i nagrody, mieli do dyspozycji czytelnie 
niedzielne oraz bibliotekę).

Działalność niepodległościowa
Interesował się nie tylko swoim gospo-
darstwem, ale zaczął działać jako publi-
cysta i  działacz organizacji patriotycz-
nych. Pierwszym ważniejszym pismem, 
w którym zaczął publikować swoje ar-
tykuły, był wychodzący od 1834  r. 
w Lesznie, „Przyjaciel Ludu”. Pisał tam 
w towarzystwie znakomitych Wielkopo-
lan: Józefa Łukaszewicza, Edwarda Ra-
czyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, 
Edmunda Bojanowskiego, Franciszka 
Moraczewskiego, czy młodszych: Alek-
sego Prusinowskiego, Józefa Molińskie-
go, Marcelego Mottego, Antoniego Woy-
kowskiego, Hipolita Cegielskiego, An-
toniego Bronikowskiego i  Ryszarda 
Berwińskiego. Grono to coraz bardziej 
wchodziło w  działalność polityczną 
i konspiracyjną. Działalność ta przybra-
ła na mocy w latach czterdziestych, w ra-
mach tzw. Komitetu Poznańskiego. Wło-
dzimierz był zwolennikiem powstania 
ludowego i połączenia walki o niepod-
ległość z reformami społecznymi. Pisy-
wał także do innych czasopism takich, 
jak „Rok”, „Starożytności Polskie”, „Czas”. 
W tym czasie w Poznaniu istniało kilka 
ognisk życia literackiego i politycznego. 
Jednym z najgłośniejszych był salon Bi-
bianny i Jędrzeja Moraczewskich znaj-
dujący się przy ul. Berlińskiej 32 (obec-
nie 27 Grudnia). Po roku 1842 bywała 
tutaj śmietanka intelektualistów wielko-
polskich, zarówno ze sfer ziemiańskich, 
jak i mieszczańskich (np. Seweryn Miel-
żyński, Emilia Szczaniecka, Helena 
z Kwileckich Turnowa, dr Teofil Matec-
ki, Marceli Motty, Antoni Woykowski, 
Edward Dembowski). Częstym gościem 
tego salonu był również bohater tego 
wspomnienia, Włodzimierz Wolniewicz. 
Z powodu przygotowań części Wielko-
polan do powstania zbrojnego planowa-
nego na wiosnę 1846 r., policja pruska 
dokonała licznych aresztowań, ale uczest-
niczący w konspiracji Włodzimierz zdą-
żył zbiec. Władze pruskie ścigały go 
wówczas listami gończymi, w związku 
z czym, przez jakiś czas musiał się ukry-
wać poza Księstwem. Po przebyciu pew-
nego okresu we Francji, pod obcym 
nazwiskiem, powrócił do Baden Baden 
w południowych Niemczech, aby spo-
tkać  się z  rodzicami. Tu wyśledziła go 
jednak policja pruska, ujęła i  osadziła 
w miejscowym więzieniu. Po przepro-
wadzeniu śledztwa zamierzano go prze-
wieźć do Berlina, gdzie groziła mu kara 
śmierci. Zdołał jednak sensacyjnie uciec 
z  więzienia, zamykając w  swojej celi 
pilnującego go strażnika. Dalszy pobyt 

na emigracji, tym razem we Francji, 
wykorzystał na dokształcanie się. W la-
tach 1846-1848 pobierał nauki w Colle-
ge de France (uczęszczał tam na wykła-
dy A. Mickiewicza) i w szkole agrono-
micznej w  Grignon. Do Wielkopolski 
wrócił na początku 1848 r., kiedy nastą-
piła polityczna odwilż i wybuchła Wio-
sna Ludów, a w Poznaniu zaczął działać 
Komitet Narodowy, którego został człon-
kiem. Po upadku Wiosny Ludów skon-
centrował swoją uwagę na utworzeniu 
w  rodzinnych stronach Ligi Polskiej, 
która powstała we wrześniu i której zo-
stał prezesem. Po roku 1850 nastąpił 
kryzys polskiej własności ziemskiej w za-
borze pruskim. Będąc nadal aktywnym, 
utworzył wspólnie z  Wojciechem Lip-
skim z Lewkowa nowy miesięcznik „Zie-
mianin” i w latach 1850-1855 był redak-
torem tego elitarnego czasopisma wyda-
wanego najpierw w  Lesznie, a  później 
w  Poznaniu. Czasopismo to zajmowa-
ło się wieloma zagadnieniami z zakresu 
techniki, hodowli, ekonomiki i organi-
zacji rolnictwa, postępu rolniczego, we-
terynarii oraz higieny wsi. Bardzo inte-
resujący był publikowany w 1855 r. cykl 
artykułów jego autorstwa o przyczynach 
upadku polskich majątków i  przejmo-
waniu ich przez Niemców. Ta sprawa 
szczególnie leżała na sercu Włodzimie-
rzowi, który przestrzegał w  świetnej 
rozprawie „O gospodarstwie majątko-
wym”, że „Czas to pieniądz. Dla nas czas 
powinien być wszystkim, bo z  czasem 
możemy zniknąć”. W lutym 1861 r. po-
wołano do życia Centralne Towarzystwo 
Gospodarcze, do którego, oprócz niego, 
należeli: A. Łączyński, hr. J. Działyński, 
K. Kantak, A. Guttry, dr J. Szafarkiewicz, 
M. Jackowski, A. Radoński, S. Chłapow-
ski, a nieco później także H. Cegielski.

Powstanie styczniowe
Ten uczestnik kolejnych powstań narodo-
wych, w roku 1863 raz jeszcze dał się po-
rwać działaniom niepodległościowym 
i wkrótce po wybuchu powstania stycz-
niowego w Królestwie Polskim, w lutym 
wszedł w skład tzw. Komitetu Działyńskie-
go, oficjalnie nazywanym Komitetem Na-
rodowym w Poznaniu, w któ-
rym kierował dwoma wydzia-
łami: policji i prasowym. Na-
leżał do najbardziej energicz-
nych i rzutkich członków tego 
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Obchodzimy właśnie 156. rocznicę 
największego polskiego powsta-

nia narodowego, które wybuchło prze-
ciw Imperium Rosyjskiemu 22 stycznia 
1863 r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 
1863 na Litwie. Miało charakter wojny 
partyzanckiej, w  której stoczono ok. 
1200 bitew i potyczek. Trwało do jesieni 
1864 r., zasięgiem objęło ziemie zaboru 
rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie, i zie-
mie zabrane. 

Lata młodzieńcze
Włodzimierz Wolniewicz urodził się 17 
czerwca 1814 r. w miejscowości Obje-
zierze w powiecie obornickim. Jego ro-
dzicami byli Antoni Wojciech Wolnie-
wicz (ur. 1779 r., zm. 1852 r., syn Stani-
sława i Rozalii z Zarembów) i Teresa ze 
Swinarskich, (ur. 1789  r., zm. 1873  r., 
córka Wawrzyńca h. Poraj i  Joanny 
z Przyjemskich h. Rawicz). Ojciec Wło-
dzimierza był pułkownikiem wojsk pol-
skich pod dowództwem gen. Karola Otto 
Kniaziewicza, później we Włoszech 
wstąpił do legionów utworzonych przez 
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Był 
żołnierzem wojsk napoleońskich i więk-
szą część życia przebył w twardej służbie 
wojskowej. Latem 1807 r. za pośrednic-
twem księcia Józefa Poniatowskiego 
otrzymał order ze stopniem generała, ale 
z  nakazem wyruszenia do Hiszpanii, 
celem stłumienia powstania narodowe-
go w stolicy Santo Domingo na Domi-
nikanie. Ponieważ był wielkim patriotą 
i przez wiele lat narażał życie dla odzy-
skania niepodległości swego narodu, nie 
chciał użyć broni przeciw walczącym 
o wolność powstańcom z Dominikany. 
Zrezygnował więc z wysokiego awansu 
i podał się do dymisji, a następnie osiadł 
w  Objezierzu należącym wówczas do 
gen. Wojciecha Węgorzewskiego i jego 
żony Anieli z Kwileckich. W owych cza-
sach dwór w Objezierzu był ogniskiem 
życia kulturalnego i patriotycznego, któ-
rego inicjatorką była Aniela Węgorzew-
ska, uczestniczka ruchów konspiracyj-
nych przeciwko Prusakom. Częstym 
gościem bywał tu Julian Ursyn Niemce-
wicz, a  także Adam Mickiewicz, który 
umieścił wzmiankę o  Objezierzu 
w „Panu Tadeuszu”. Tradycyjna gościn-
ność właścicieli Objezierza sprawiła, że 
były legionista i  napoleończyk Antoni 
Wolniewicz osiadł tam jako rezydent, 
zaliczany do grona domowników. Wkrót-
ce zawarł związek małżeński z wszech-
stronnie wykształconą, gorącą patriotką, 
daleką kuzynką Teresą Swiniarską i do-
czekali się urodzin jedynego syna – Wło-
dzimierza Adolfa, który wzrastał w oto-
czeniu byłych żołnierzy i  powstańców 
narodowych, a także literatów i pisarzy, 
w  ognisku życia kulturalnego, wśród 
wspomnień bohaterskich czynów i haseł 
wolnościowych. Innymi słowy wzrastał 
w atmosferze przepojonej gorącą miło-
ścią do ojczyzny. Wątły i słabego zdro-
wia, pierwsze nauki pobierał w miejscu 
urodzenia, pod okiem rodziców. W roku 
1827 rodzice Włodzimierza postanowi-
li usamodzielnić się gospodarczo i zaku-

pili spory majątek w Dębiczu pod Środą 
Wielkopolską. Równocześnie wysłali 
syna do szkół. Najpierw było to gimna-
zjum francuskie w Berlinie (nawiązał tu 
stosunki koleżeńskie i przyjacielskie ze 
starszymi od siebie uczniami pochodzą-
cymi z Poznańskiego: Karolem Libeltem, 
Jędrzejem Moraczewskim, Augustem 
hrabią Cieszkowskim, Janem Żupań-
skim). Tam w czerwcu 1829 r. uczestni-
czył w przyjęciu, jakie studiująca w Ber-
linie młodzież zgotowała przejeżdżają-
cemu tamtędy Adamowi Mickiewiczowi. 
Przyjęcie to wywarło na gimnazjaliście 
wielkie wrażenie. Jako najmłodszy z gro-
na młodzieży, zwrócił na siebie uwagę 
poety, który z nim rozmawiał i zachęcał 
do nauki. Wspomnienie tego spotkania 
i  usłyszanych improwizacji wieszcza 
zostały Włodzimierzowi na zawsze w pa-
mięci i do końca życia pozostał wielbi-
cielem Mickiewicza. Częste dojazdy 
końmi do Berlina pogorszyły stan zdro-
wia Włodzimierza. Jesienią 1830 r. ro-
dzice przenieśli go do słynnego Gimna-
zjum Marii Magdaleny w  Poznaniu, 
gdzie do grona jego kolegów należał 
m.in. Hipolit Cegielski. Naukę przerwał 
wybuch powstania listopadowego. Mło-
dziutki Włodzimierz wziął w nim udział 
razem ze swoimi rodzicami (matka pie-
lęgnowała rannych powstańców). Uczest-
niczyli oni w  walkach pod Wawrem 
i Wielkim Dębem, transportowali broń 
na Litwę. Po upadku powstania Włodzi-
mierz kontynuował swoje dokształcanie 
na terenie Niemiec – w  Hohenheim, 
Getyndze, Bonn i Weimarze. Kształcił się 
wówczas w kierunku rolniczym. Szcze-
gólnie interesowały go zagadnienia z che-
mii oraz uprawy roli i roślin. Po ukoń-
czeniu studiów wrócił do rodziców, do 
Dębicza. Wkrótce, a dokładnie w roku 
1839, Włodzimierz przejął od ojca za-
rządzanie majątkiem w Dębiczu. Posia-

Włodzimierz Adolf Dołęga Wolniewicz
Wspomnienie o wielkim patriocie miłującym Boga, ojczyznę i wolność, walczącym m.in. w partyzanckim 
oddziale płk. Edmunda Taczanowskiego, w bitwie z oddziałami rosyjskimi pod Pyzdrami
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n
herb Dołęga, jakim pieczętowali się 
Wolniewicze

n
Włodzimierz Wolniewicz – powstaniec 
styczniowy otwierał Wyższą Szkołę 
Rolniczą im. Haliny w Żabikowie 
w 1870 r. Spokrewniona z nim jest 
mieszkająca obecnie na ul. Chopina 
rodzina Wolniewiczów i radny RML 
Paweł Wolniewicz   fot. archiwum rodzi-
ny Wolniewiczów



1/2019

26

LUDZIE

Przybyli na pogrzeb 
przyjaciele śp. Ry-
szarda Marcinkow-
skiego, od lewej: 
Przemysław Nicklink 
– mieszkający w Mal-
me w Szwecji, były 
zawodnik Olimpii 
Poznań; Zygmunt 
Anczok – zawodnik 
Górnika Zabrze, 
48-krotny reprezen-
tant Polski, złoty 
medalista olimpijski 
z Monachium; Paweł 
Wojtkowiak – były 
zawodnik Olimpii 
Poznań

n

Urodził  się 13 kwietnia 
1941 r. w Lesznie. Był żo-
naty – żona Bożena z domu 
Górna; córka Donata, 
wnuczka Joanna. Przez 
wiele lat był mieszkańcem 
Lubonia.
Całe swoje życie poświęcił 
sportowi. Był wychowan-
kiem Polonii Leszno. Jako 
młody zawodnik trafił 
w  1960  r. do II-ligowej 
Olimpii Poznań, a później 
był jej trenerem. Ukończył 
Wydział Prawa i Admini-
stracji UAM w  Poznaniu, 
gdzie uzyskał tytuł magi-
stra. Licencję trenera II  klasy zdobył 
w  Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach, a trenera I klasy – w AWF 
w Warszawie.
25 sierpnia 1991 r. rozpoczęła się inau-
guracja sezonu piłkarskiego 1991-92 
w  klasie  A pod wodzą trenera śp. Ry-
szarda Marcinkowskiego przyjętego na 
szkoleniowca poprzez Stanisława Butkę, 
wówczas prezesa Lubońskiego Klubu 
Sportowego. Celem Ryszarda była reali-
zacja marzeń o  awansie lubońskiego 
klubu do klasy okręgowej, a później, jak 
oświadczył, interesowała go III  liga. 
W sezonie 1992-93 wspólnie z asysten-
tem, Ryszardem Rybakiem, przygotowa-
li zespół do rozgrywek. Z A klasy LKS 
awansował do ligi makroregionalnej, 
w której okazał się rewelacją.
Rok 1993 można Ryszardowi zapisać 
złotymi literami, bo osiągnął z zespołem 
niebywałe sukcesy. W meczu noworocz-
nym o Puchar Prezesa Stanisława Butki 
jego zespół pokonał Stellę Luboń 12:1. 
W niedzielę, 3 czerwca, w meczu fina-
łowym o Puchar Polski w Szamotułach 
lubonianie pokonali po dogrywce Ami-
cę Wronki 2:1. Obie bramki zdobył Ma-
rek Kwiatkowski. W ten sposób po raz 

pierwszy w  historii, LKS 
zdobył Puchar Poznańskie-
go Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej. 13 czerwca 
1993 r. odbyły się uroczy-
stości związane z 50-leciem 
powstania LKS-u, które 
zbiegły się z zakończeniem 
sezonu piłkarskiego i awan-
su Ryszarda z  jego zespo-
łem do III ligi. Dla przypo-
mnienia przytoczę słowa 
prezesa Stanisława Butki 
opublikowane w  „Wie-
ściach Lubońskich” w  lu-
tym 1993 – Postanowiłem 
zatrudnić jednego z najlep-

szych trenerów, jakim jest Pan Ryszard 
Marcinkowski, były trener Olimpii Po-
znań. Jest to człowiek o silnej osobowości 
potrafiący narzucić swój styl innym. Ma-
jący niesamowite, moim zdaniem, wy-
czucie sytuacji i  doskonałe wyszkolenie 
sportowo-techniczne. Sam Ryszard Mar-
cinkowski podkreślał zaś, że by odnosić 
sukcesy, muszą istnieć duże: zaangażo-
wanie zawodników i  praca trenerów; 
przede wszystkim w zespole i w klubie 
wszystko powinno być poukładane „od 
A do Z”. W tym samym roku 1993 Ry-
szard dorzucił do puli sukcesów dalsze 
– w Pucharze Polski na szczeblu central-
nym. 4 lipca w meczu rundy wstępnej 
LKS pokonał Basztę Uniejów 6:3. Po tym 
zwycięstwie Luboński spotkał  się ze 
Stoczniowcem Płock, pokonując go 4:1. 
W drugiej rundzie los przeznaczył lubo-
nianom czołową, II-ligową Ślęzę Wro-
cław. Mecz 25 sierpnia okazał się ostat-
nim pojedynkiem tej edycji, ponieważ 
LKS przegrał 1:2. Bramkę zdobył Ryszard 
Rybak. Wówczas kadra zespołu przed-
stawiała się następująco: Waldemar Cza-
chowski, Marek Wiórek, Dariusz Grek, 
Sławomir Świątek, Rafał Stroiński, Ry-
szard Wróbel, Andrzej Paukszteło, Jaro-

sław Szymański, Ryszard 
Rybak, Marek Kwiatkow-
ski, Mariusz Gawron, Da-
riusz Grześkowiak, Grze-
gorz Franek, Maciej Ro-
zumski, Piotr Szała, Sławo-
mir Kubicki, Rafał Tabaka, 
Robert Bukowski, śp. Piotr 
Smelka, Jacek Jarlaczyk, 
Marek Wilczyński, Ryszard 
Placek, Radosław Rom-
kowski, Jacek Motyliński, 
Andrzej Nowak.
Trener I drużyny przeżywał 
we wrześniu 1994 r. drugą 
młodość – brał udział 
w  rozgrywkach A  klasy 
w rezerwach LKS-u i oka-
zał  się być zawodnikiem, 
na którego wszyscy patrzy-
li z  podziwem. W  maju 
1995 r. jego wyczyn prze-
szedł do historii. Jako 
54-letni zawodnik rozegrał 
mecz ligowy w Buku z tam-
tejszą Patrią. Ozdobą tego 
spotkania była strzelona 

Ryszard Marcinkowski
(1941 – 2018)

przez niego bramka 
z  rzutu wolnego, 
z  odległości 30 me-
trów, na 1:1.
Miałem wówczas 
przyjemność jako wi-
ceprezes przebywać 
z Ryszardem na me-
czach ligowych i  na 
obozach. Do wszyst-
kiego, co robił, pod-
chodził bardzo solid-
nie. Był wymagają-
cym trenerem, wpro-
wadzał dużą dyscy-
plinę w  zespole, 
przestrzegał higieny 
i porządku u zawodników. Dbał by im 
niczego nie brakowało, zwłaszcza 
w  sprzęcie czy w  pomocy medycznej. 
Potrafił jednocześnie wprowadzać w ze-
spole dobrą atmosferę. Za tę jego solid-
ność i  dbałość zawodnicy bardzo go 
szanowali.
25 czerwca 1995 r. po raz drugi awan-
sował do finału Pucharu Polski POZPN, 
który został rozegrany w  Grodzisku 
z tamtejszą Dyskobolią. Przy stanie 2:1 

dla gospodarzy, w  60. minucie mecz 
został przerwany, ponieważ zawodnicy 
LKS-u zeszli z  boiska, nie mogąc  się 
pogodzić z decyzjami arbitra. Również 
w czerwcu 1995 r., na zakończenie roz-
grywek w III lidze, po prze-
granym meczu z Chemikiem 
Police, Ryszard oświadczył 
jednak w „Wieściach Luboń-
skich” (7-08/1995), że 
3. miejsce w tabeli byłoby dla 

n
Ryszard Marcinkowski

n
Rok 1992 – obóz szkoleniowy w Łężeczkach, wówczas Ośrodku Wypoczynkowym 
m. Luboń (skomunalizowany po Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryj-
nych KPRI; obecnie w rękach prywatnych), R. Marcinkowski stoi z lewej z Władysła-
wem Szczepaniakiem (w koszulce „Wieści Lubońskich”)
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n
Ryszard Marcinkowski (siedzi z prawej) podczas der-
bów Lubonia: LKS-Stella (kwiecień 2015 r.) – jedno 
z ostatnich wizyt na stadionie przy ul. Rzecznej. Z pra-
wej stoi zmarły w październiku 2017 r. Stanisław Woj-
ski – prezes LKS-u
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n

Komitetu. W  połowie marca 
organizował wyposażenie 
i uzbrojenie oddziałów powstań-
czych, które miały walczyć pod 
dowództwem przybyłych do 

Poznania oficerów Francuskich (Ganier 
i Roussiot), natomiast pod koniec tego mie-
siąca wyjechał w tajnej misji do Krakowa, 
przekraczając granicę pod Mysłowicami 
i  Szczakową. W  Krakowie omawiał m.in. 
z gen. Ignacym Kruszewskim sprawę ewen-
tualnej dyktatury gen. Mariana Langiewicza. 
Był on również inicjatorem przedłożenia 
planu działań powstańczych Napoleonowi 
Bonapartemu, za pośrednictwem przebywa-
jącego wówczas w Paryżu hrabiego Augusta 
Cieszkowskiego. Jako szef kontroli Włodzi-
mierz Wolniewicz sprawdzał wpływy z ty-
tułu daniny na rzecz powstania, prowadził 
ewidencje wpłacających, wykazy nabytej 
broni, amunicji i żywności oraz nadzoro-
wał transporty dla oddziałów powstań-
czych. Jemu powierzono również zorga-
nizowanie poczty polowej, z czego wywią-
zał się, podobnie jak i  z  poprzednich 
funkcji, bardzo sumiennie. W  Dębiczu 
gromadził ochotników, których przemycał 
następnie przez granicę do Królestwa lub 
organizował ich w oddziały powstańcze. 
Następnie jako komisarz wojskowy mobi-
lizował i  uzbrajał oddziały powstańcze, 
którymi dowodził później Edmund Tacza-
nowski. Zmobilizowane i uzbrojone przy 
pomocy Wielkopolan oddziały powstań-
ców odniosły zwycięstwa w bitwach pod 
Nową Wsią i Kołem. Po rewizji policyjnej 
w Kórniku w dniu 28.04 1863  r. Komitet 
Działyńskiego rozpadł się, a część jego człon-
ków (Działyński, Niegolewski i Wolniewicz 
natychmiast udała się do Królestwa Pol-
skiego, do oddziału partyzanckiego płk. 
Edmunda Taczanowskiego i już następne-
go dnia wzięła udział w zwycięskiej bitwie, 
stoczonej z  oddziałem rosyjskim pod 
Pyzdrami. W końcu jednak oddziały po-
wstańcze musiały ulec przeważającej sile 
wroga pod Brodowem i  Ignacewem. 
Z okresem powstania styczniowego wiąże 
Włodzimierza Wolniewicza jeszcze pewien 
szczegół historyczny dotyczący tragicznej 
śmierci jednego z  najzdolniejszych przy-
wódców – Stefana Bobrowskiego. Zginął on 
12 kwietnia 1863 r., w czasie „pojedynku” 
odbytego w Łaszczynie koło Rawicza. Otóż 
Włodzimierz był członkiem sądu honoro-
wego, w wyniku którego ostatecznie doszło 
do zastrzelenia słabo widzącego Bobrowskie-
go. Po upadku powstania wspólnie z Dzia-
łyńskim udali się na emigrację, na zachód 
Europy. Włodzimierz Wolniewicz przebywał 
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głównie w Belgii, tam doszedł do wniosku, 
że pobyt na emigracji jest bezużyteczny 
i  dlatego dobrowolnie oddał  się w  ręce 
sądu pruskiego, pomimo że wcześniej sąd 
ten skazał go zaocznie na karę śmierci. 
W nowym procesie wyrok ten zamienio-
no na kilkuletnie więzienie. Karę tę odby-
wał w  latach 1864-1866 w  Hausvogtei 
i twierdzy Kłodzko. Całej kary nie odbył, 
gdyż na skutek amnestii został wcześniej 
zwolniony.

Powrót do Wielkopolski
Po opuszczeniu więzienia, nie zaniechał 
pracy organicznej dla utrzymania polsko-
ści ziem zaboru pruskiego. Główną bazą 
dla tej działalności było Centralne Towa-
rzystwo Gospodarcze (CTG). Po śmierci 
Hipolita Cegielskiego w 1868 r., Włodzi-
mierz Wolniewicz został wybrany preze-
sem CTG i pozostał nim przez dwie ka-
dencje. Tak oto określił rolę polskich 
stowarzyszeń w  tamtych czasach: „W 
stowarzyszeniach leży utajona potęga i siła, 
która nas jedynie z  upadku moralnego 
i materialnego dźwignąć może”. Znane mu 
były próby założenia szkoły rolniczej, 
dlatego ważnym zadaniem stała się sprawa 
ostatecznego utworzenia jej w  folwarku 
hr. Augusta Cieszkowskiego w Żabikowie. 
Należał do komisji, która tę sprawę bada-
ła i rozpatrywała. Udało się zrealizować 
ten projekt i 21 listopada 1870 r. w Żabi-
kowie powstała średnia Szkoła Rolnicza 
im. Haliny (takie imię nosiła żona hr. 
Augusta Cieszkowskiego). Powstanie tej 
jedynej polskiej wyższej uczelni wlało 
w serca Polaków wiele nadziei na lepsze 
jutro. Fakt otwarcia szkoły miał dla na-
szych rodaków ogromne znaczenie, po-
twierdzał zachowanie polskości tego miej-
sca. Wielokrotnie podkreślał to podczas 
uroczystości inaugurującej działalność 
szkoły ówczesny prezes CTG Włodzimierz 
Wolniewicz. Niestety, po siedmiu latach 
owocnej działalności, Niemcy zlikwido-
wali szkołę. Po jej zamknięciu August hr. 
Cieszkowski wielokrotnie próbował wzno-
wić jej działalność i utrzymać ją, ale, po-
mimo usilnych starań, nie zdołał tego 
dokonać.

Życie rodzinne
Włodzimierz Wolniewicz ożenił  się 30 
stycznia 1856  r. w  kościele parafialnym 
w Lubaszu. Jego wybranką została młod-
sza o  ponad 20 lat kuzynka Michalina 
Emilia Swinarska z Wybranowa h. Poraj 
(ur. 1837, zm. 1902, córka Emila Makare-
go Mikołaja i Felicji Kurcewskiej h. Śre-

niawa). Tak, więc Włodzimierz poszedł 
w ślady swojego ojca i podobnie jak on 
ożenił się z kuzynką z rodu Swinarskich. 
Miał z nią trzech synów: Kazimierza (ur. 
1858, zm. 1917), Antoniego (ur. 1860, 
ożenił się z Florentyną Marią hr. Dziedu-
szycką z Dzieduszyc h. Sas) i Emila (ur. 
1863). Antoni po latach ukończył studia 
rolnicze i poszedł w ślady ojca (w latach 
1893 i 1898 zrealizował projekt ojca i za-
łożył zagraniczne biblioteki w Karlsbadzie, 
a potem także we Fryburgu). Kazimierz 
ukończył Politechnikę w Saksonii i został 
chemikiem, a po śmierci ojca osiadł w Pra-
dze, natomiast najmłodszy syn Emil uzy-
skał wykształcenie rolnicze (po śmierci 
ojca zamieszkał w Wiedniu). W roku 1865 
Włodzimierz Wolniewicz nabył duży ma-
jątek, jakim była Źrenica wraz z folwar-
kiem Włostowo. Majątek ten kupił od 
księcia Aleksandra Czartoryskiego z Wied-
nia za sumę 17 tys. talarów (102 tys. zło-
tych). W  następnym roku w  skład jego 
dóbr wszedł także majątek w Mącznikach. 
Majątki te nabył za pieniądze uzyskane 
z posagu żony.

Różnorodność działań i zainteresowań
Zadziwia różnorodność działań, Włodzi-
mierza Wolniewicza, który z zawodu był 
agronomem, ale jednocześnie posiadał 
dużą wiedzę ogólną. Znał kilka języków. 
Zawsze czuł się Polakiem i nie bacząc na 
pewne straty finansowe dbał, by zabór 
pruski pozostał polskim w  charakterze. 
Pewne zacięcie inteligenckie nie przeszka-
dzało mu zajmować się praktycznie dzia-
łalnością gospodarczą. Porównywano go 
do sławnego Dezyderego Chłapowskiego 
i cieszył się dużym autorytetem, chociaż 
charakter miewał trudny. Niekiedy bywał 
szorstki, a nawet opryskliwy. Lubił mówić 
prawdę prosto w  oczy, natomiast życie, 
jakie prowadził, było wyczerpujące, tym 
bardziej, że zdrowie mu nie dopisywało.
Zmarł w Źrenicy 16 marca 1884 r. Pocho-
wano go obok rodziców na cmentarzu 
przykościelnym w  Mącznikach. Jego 
śmierć w znanych mu środowiskach Wiel-
kopolan wywołała duże poruszenie i żal.

Na podstawie informacji od ojca autora 
niniejszego materiału – Stefana Dołęgi-
-Wolniewicza oraz materiałów z archi-
wum rodziny Wolniewiczów, a  także 
publikacji zawartych m.in. w: Apolonia 
Głowacka – „Włodzimierz Adolf Wol-
niewicz pionier postępu rolniczego 
w Wielkim Księstwie Poznańskim (1814-
1884)”, PWN, Warszawa 1960 r.; „Wiel-
kopolski Słownik Biograficzny”, PWN, 
Warszawa – Poznań 1981 r.

Paweł Wolniewicz

znacznej części Górnego Ślą-
ska do Polski. Pierwsze wybu-
chło 100 lat temu i miało na 
celu przyłączenie Górnego 
Śląska. Polski rząd, zajęty woj-

ną polsko-bolszewicką, nie udzielił mu 
wsparcia. Powstanie stłumiono. Drugie 
Powstanie Śląskie (1920  r.) wybuchło 
w następstwie terroru niemieckiej ad-
ministracji na tych terenach. Zakończy-
ło  się po tym, jak Międzysojusznicza 
Komisja rozwiązała niemiecką policję 
bezpieczeństwa i wprowadziła jednost-
ki polsko-niemieckie. Trzecie Powstanie 

Śląskie (1921 r.) wybuchło po plebiscy-
cie, po którym Polsce przypadło 25 proc. 
spornego obszaru. Po powstaniu Liga 
Narodów przyznała Polsce mniejszą, ale 
lepiej rozwiniętą przemysłowo część 
spornego terenu. Sejm ustanawiając rok 
2019 rokiem Powstań Śląskich wyraził 
wdzięczność za wkład pokoleń ludu ślą-
skiego w walkę o niepodległość Rzeczy-
pospolitej, a  potem jej odbudowę, oraz 
za wywarcie istotnego wpływu na kształt 
granic odrodzonego i niepodległego pań-
stwa polskiego.

Maria Szymanowska – pierwsza zawo-
dowa pianistka o  europejskiej sławie. 

Patroni roku 2019
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niego satysfakcją, ale szó-
ste nie. Po 4. latach posta-
nowił wtedy odejść z Lu-
bonia i  przeszedł do In-
tratu Wałcz, który połą-
czył się z Orłem Wałcz.

W „WL” z lipca-sierpnia 1998 r. czy-
tamy: „Powrót trenera Ryszarda 
Marcinkowskiego do LKS-u, który 
pracował z  I-ligowym zespołem 
Groclin Dyskobolia Grodzisk. Może 
znów okaże się przysłowiową deską 
ratunku dla LKS-u, który w wyniku 
reorganizacji III ligi spadł do IV”. Po 
miesiącu, 17 sierpnia 1998 r., Ryszard 
zrezygnował jednak z funkcji trene-
ra w LKS-ie. Powiedział wtedy „Wie-
ściom” (wrzesień 1998): Chciałem, 
ale się nie da. Nie dotrzymano umów 
i obietnic, żal mi prawdziwych dzia-
łaczy, żal mi piłkarzy i miasta. Nie 
da  się jednak pracować z  obecnym 
zarządem klubu. W tej chwili jestem 
już trenerem Huraganu Pobiedziska.
Śp. Ryszard był również szkoleniow-
cem w  takich klubach jak: Pogoń 
Świebodzin, Polonia Słubice, Lubu-
szanin Trzcianka, Obra Zbąszyń, 
Sokół Rakoniewice, Patria Buk i 1922 
Mosina. Z kronikarskiego obowiąz-
ku dodajmy, że był też zatrudniony 
jako animator sportu –trener osie-
dlowy – na boisku przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Luboniu.

Zmarł w wieku 77. lat 2 grudnia 
2018 r. Pogrzeb odbył się 7 grud-
nia na cmentarzu parafialnym 
w Żabikowie. W ostatniej drodze, 
oprócz rodziny, towarzyszyło mu 
wielu kolegów z całej Wielkopol-
ski i nie tylko. Mszę św. w koście-
le św. Barbary odprawił ksiądz 
proboszcz Tomasz Ren z  parafii 
św. Jana  XXIII w  Komornikach, 
a  pożegnanie w  kościele i  na 
cmentarzu poprowadził ks. kan. 
prob. Marian Brucki – przyjaciel 
rodziny z  parafii farnej NMP 
Wniebowziętej w  Śremie, który 
kończąc kazanie, powiedział: Ry-
szardzie, trenuj i graj dalej, ale już 
w drużynie Pana Boga.

oprac. Władysław Szczepaniak

Rok 1993, 50-lecie LKS-u, Ryszard Mar-
cinkowski był wtedy trenerem podsta-
wowego zespołu. Na zdjęciach – w roz-
mowie z Kazimierzem Górskim oraz 
Stanisławem Butką (ówczesny prezes 
klubu) i Marianem Kustoniem (prezes 
Poznańskiego Związku Piłki Nożnej)

„Występowała w największych europejskich 
salach koncertowych, a  skomponowane 
przez nią utwory drukowały najbardziej 
prestiżowe wydawnictwa muzyczne” – 
podkreślił Senat w uchwale.

Liga Morska i  Rzeczna – organizacja 
społeczna powstała z  utworzonego 
w 1918 r. Stowarzyszenia Pracowników 
na Polu Rozwoju Żeglugi Bandera Polska. 
Dążyła do odbudowy Rzeczypospolitej 
Polskiej po 123-letniej niewoli. Udało się 
jej od podstaw zbudować gospodarkę 
morską, żeglugę śródlądową, marynarkę 
wojenną, kulturę morską i rzeczną, tu-
rystykę wodną.  oprac. B.S.

Włodzimierz Adolf Dołęga Wolniewicz
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fił odczytać polskiego tekstu, co dopro-
wadziło go do wściekłości).
W czasie nauki rzemiosła Władysław 
uczęszczał również do rzemieślniczej 
szkoły dokształcającej. Egzamin czelad-
niczy zdał w Rzepinie 21 czerwca 1913 
roku. Pracował w wyuczonym zawodzie 
w  Berlinie oraz Kostrzynie nad Odrą, 
gdzie specjalizował się w szyciu mundu-
rów wojskowych.

Żołnierski los
W czasie I wojny światowej, podobnie 
jak wielu Polaków z zaboru pruskiego, 
został powołany do wojska (1.05.1916). 
Brał udział w  walkach na froncie 
wschodnim (tereny Litwy, Łotwy, Esto-
nii) jako szeregowiec piechoty uzbrojo-
nej. Zachowało się do dziś wiele kartek 
pocztowych i zdjęć z frontu, które prze-
syłał do rodziny. Szczególnie jednak 
zapamiętałam opowieść ojca o tym, jak 
w 1918 roku wracał z frontu przez Kró-
lewiec i  Olsztyn do Torunia. Właśnie 
w  Toruniu, w  biurze komendantury 
usłyszał, jak telefonistka cicho nuci me-
lodię „Jeszcze Polska nie zginęła.” Wśród 
niemieckiego wojska nagle polska pieśń! 
To było coś tak niezwykłego i wzrusza-
jącego, że opowieść o  tym przeżyciu 
słyszałam kilka razy. Zbliżała się niepod-
ległość...

W listopadzie 1918  r. 
Władysław powrócił 
do Wojnowic do ro-
dziny, która pod ko-
niec wojny wróciła 
z  Boczowa. Niestety, 
nie zastał już swojej 
matki. Michalina Śli-
wińska zmarła 18 
czerwca 1917 r. w swo-
im domu, na swojej 
ziemi.
Krótki był odpoczynek 
żołnierza po wojen-
nych trudach. Gdy 
wybuchło powstanie 
wielkopolskie, wstąpił 
5 stycznia 1919 r. jako 
ochotnik do wojska 
powstańczego 
(7. Kompania 2. Bata-

lionu II  Pułku 
Strzelców Wiel-
kopolskich). 
Buk, Opalenica, 
Grodzisk Wiel-
kopolski, Pnie-
wy, Sieraków – 
oto niektóre 
miejscowości 
powstańczego 
szlaku. Ojciec 
twierdził, że 
wstąpić do po-
wstania znaczy-
ło wypełnić 
swój  święty 
obowiązek wo-
bec ojczyzny. 
K a ż d y,  k t o 
ośmieliłby  się 
od tego uchylać, 
skazałby  się na 
ostracyzm. Tak 
to właśnie wi-
dziano w Wiel-
kopolsce.
Po rozejmie 
w   Tre w irze 
(16.02.1919  r.) 
Władysław Śli-
wiński nadal 
służył w  szere-

gach wojska polskiego. Ukończył też we 
Lwówku kurs dla podoficerów i uzyskał 
stopień kaprala. Z Kompanii Uzdrowień-
ców Baonu Zapasowego 56. Pułku Pie-
choty został przeniesiony do rezerwy 8 
maja 1920 roku z powodu demobilizacji 
rocznika 1895. Jednak w związku z woj-
ną polsko-bolszewicką 28 lipca 1920 r. 
ponownie powołano go do wojska, tym 
razem jako rezerwistę. Służył w Szkol-
nym Szwadronie V  Pułku Strzelców 
Granicznych w  Lesznie aż do stycznia 
1921 roku.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej 
stracił najmłodszego brata. Józef Śliwiń-
ski, ur. 3.06.1900  r., był uczestnikiem 
Bitwy Warszawskiej i zmarł z odniesio-
nych ran 17.08.1920 r.
Władysława Śliwińskiego ostatni raz 
powołano do wojska na ćwiczenia w Po-
znaniu (17.09 – 20.10.1928  r.) Należał 
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Gdy sto lat temu Polska 
odzyskiwała niepodle-

głość, jedną z  najpiękniej-
szych kart historii zapisało 
zwycięskie powstanie wiel-
kopolskie. Po latach upoka-
rzającej niewoli Wielkopolska 
sama upomniała się o swoje 
prawa i obecność na mapie 
Polski niepodległej.
Jesteśmy tu i  teraz, ale za-
wdzięczamy to pokoleniom, 
które wypracowały i wywal-
czyły dla nas wolność. Mówi 
o  nich historia, ale mówią 
też rodzinne pamiątki, zdję-
cia, wspomnienia przekazy-
wane w  rodzinach. Ocalić 
tamte wydarzenia i ludzi od 
zapomnienia – taka jest rola 
nas, potomnych.
Dlatego właśnie pragnę po-
dzielić się wspomnieniami 
o moim ojcu, Władysławie 
Śliwińskim, powstańcu 
wielkopolskim. Oto historia 
jego życia.

Pod pruskim jarzmem, 
czyli „przeklęty Polak”
Urodził  się 7 czerwca 
1895  r. w  Wojnowicach 
k. Buku jako czwarte z kolei 
dziecko Wojciecha Śliwiń-
skiego i Michaliny z d. Świę-
tek. Wojciech Śliwiński, mój dziadek, był 
kolejarzem. Około 1898 r. decyzją władz 
pruskich został przeniesiony służbowo 
wraz z rodziną do Boczowa k. Rzepina 
(niem. Bottschow). Wynikało to ze 
wzmożonej akcji germanizacyjnej na 
terenie zaboru pruskiego. W Wojnowi-
cach w  owym czasie mieszkali prawie 
sami Polacy. Polskich pracowników za-
trudnionych w niemieckich instytucjach 
państwowych często przenoszono tam, 
gdzie mieszkało więcej Niemców, licząc 
na osłabienie więzi narodowych i rodzin-
nych.
Śliwińscy musieli więc zostawić dom 
i  ziemię w  Wojnowicach pod opieką 

krewnych i zamieszka-
li w  Boczowie, gdyż 
praca Wojciecha była 
głównym źródłem 
utrzymania wielodziet-
nej rodziny. Mieszkali 
wśród Niemców, ale 
w domu mówiono wy-
łącznie po polsku, pie-
lęgnowano tradycje 
patriotyczne, prenume-
rowano polską gazetę 
„Przewodnik Katolicki”. 
Moja babcia, osoba nie-
zwykle pracowita i od-
dana rodzinie, ilekroć 
miała urodzić dziecko, 
przyjeżdżała do Wojno-
wic, by miejscem jego 
urodzenia była ojcowi-
zna.
Czytać i pisać po pol-
sku dzieci uczyły  się 
w  domu od rodziców, 
a częściowo na lekcjach 
religii organizowanych 
przy parafii. W Boczo-
wie chodziły do nie-
mieckiej szkoły, gdzie 
język polski był całko-
wicie zakazany, jak 
w  całym zaborze pru-
skim. Władysław, mój 
ojciec, uczęszczał tam 
w latach 1901-1909. Był 

zdolnym i dobrym uczniem.
Po ukończeniu szkoły rozpoczął w Rze-
pinie naukę rzemiosła u mistrza krawiec-
kiego Christiana Sűndera (od 1909 do 
1913 roku). Nie był to łatwy czas. Wła-
dysław nie decydował o swojej przyszło-
ści. Wybrał mu ją jego ojciec, a podyk-
towały trudne warunki materialne.
W nowym środowisku potrafił jednak 
stawić czoło wielu przeciwnościom. To 
właśnie tu został nazwany przez ordy-
narnego majstra „przeklętym Polakiem”, 
gdy otrzymał od rodziców kartkę pocz-
tową napisaną po polsku (Sűnder kon-
trolował korespondencję, ale nie potra-

Powstanie wielkopolskie mam w genach
Wspomnienie o moim ojcu, Władysławie Śliwińskim – powstańcu wielkopolskim

n
Podporucznik Władysław 
Śliwiński w mundurze woj-
skowym i orderami, od 
lewej: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, 
Wielkopolski Krzyż Po-
wstańczy i Medal Niepodle-
głości ustanowiony 
w 1930 r. (3 hydry jako 
mocarstwa zaborcze, prze-
bite 3. mieczami i otokowo 
napis: Bojownikom Niepod-
ległości). Zdjęcie wykonano 
w latach 70. ub. wieku 
w Zakładzie Fotograficz-
nym mistrza fotografa Zdzi-
sława Śliwiana w Sierako-
wie

n
Ćwiczenia wojskowe I Kompanii Podoficerów Rezerwy 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej 17.09 do 
20.10.1928 r. w Poznaniu. Władysław Śliwiński – w górnym rzędzie, pierwszy z lewej

n
Kapral Władysław Śliwiński siedzi 3. z prawej

n
Powstaniec Wielko-
polski Władysław 
Śliwiński z symbolem 
2. Pułku Strzelców 
Wielkopolskich prze-
mianowanego póź-
niej na 56. PPW (w 
powstaniu nosił, 
omyłkowo podane 
do aktu urodzenia 
imię Stanisław; zmie-
nił je formalnie przed 
ślubem)
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wtedy do I Kompanii Rezerwy 57. Pułku 
Piechoty. Za udział w powstaniu wiel-
kopolskim II Rzeczpospolita odznaczy-
ła go 8 listopada 1937 r. Medalem Nie-
podległości (zarządzenie Prezydenta RP).

Życie w niepodległej
Po powrocie z wojska w latach 1921-23 
Władysław pracował w Poznaniu w róż-
nych firmach krawieckich. Skończyła się 
żołnierska tułaczka, przyszedł czas na 
ułożenie życia osobistego. Jako powsta-
niec wielkopolski stacjonował w Siera-
kowie na kwaterze u rodziny Antoniego 
Dudarskiego przy ul. Poznańskiej  48. 
Tam poznał swoją przyszłą żonę, Józefę 
Szurkę, siostrę Marii Dudarskiej. Ślub 
Władysława i Józefy odbył się 25 wrze-
śnia 1923  r. Połączyło ich powstanie 
wielkopolskie...
Po ślubie Władysław przeniósł  się do 
Sierakowa, gdzie prowadził własny za-
kład krawiecki, rozwijając z  powodze-
niem firmę i zatrudniając pracowników. 
Zdał też egzamin mistrzowski.
W 1927 r. urodziła się córka Aleksandra 
– moja siostra. Wydawało się, że życie 
potoczy się teraz łatwiej. Wiele trudno-
ści zostało pokonanych, firma przyno-
siła zyski.
Mój ojciec, mimo obowiązków zawodo-

wych zawsze znajdował czas na realizo-
wanie własnych pasji i  zainteresowań. 
Był wszechstronnie uzdolnionym samo-
ukiem. Sam w latach 20. skonstruował 
radio, wykonał jego oryginalną obudowę 
i silny wzmacniacz. Kupił dobry aparat 
fotograficzny, którym z  zapałem foto-
grafował rodzinę i dokumentował wy-
darzenia z  życia Sierakowa. Zdjęcia 
wywoływał samodzielnie. Zbudował też 
własny kajak, którym pływał po Warcie 
i jeziorach. Przytaczanie przykładów jego 
pomysłowości stanowiłoby osobną i dłu-
gą historię. Tymczasem życie przygoto-
wywało kolejny cios.

Pod niemiecką okupacją, czyli 
„zatwardziały Polak”
1 września 1939  r. wybuchła II  wojna 
światowa. Sieraków leżał blisko ówcze-
snej granicy z Rzeszą. Rodzina podjęła 
w  popłochu decyzję wyprawienia do 

Poznania kobiet z dziećmi. Moja siostra 
opowiadała, że pakowali się w strasznym 
pośpiechu, zdejmując nawet mokre pra-
nie ze sznurów. (Okazało się, że nie była 
to trafna decyzja, bo już po drodze po-
ciąg zatrzymywał się z powodu bombar-
dowań i trzeba było kryć się na polach. 
Kiedy dotarli do Poznania był już wie-
czór, a dworzec też częściowo zbombar-
dowano).
Mama, jej siostra i dzieci zatrzymały się 
początkowo w Poznaniu. Ojciec ze szwa-
grem, Antonim Dudarskim, postanowi-
li, że Antoni jako właściciel domu przy 
ul. Poznańskiej 48 zostanie tam wraz ze 
starszą córką Marią i będzie czekał na 
rozwój wydarzeń. Mój tata zaś chciał 
zgłosić się do wojska na ochotnika, nie 
otrzymał bowiem karty mobilizacyjnej. 
Następnego dnia pojechał do Poznania, 
by się dowiedzieć, że wojska polskiego 
już tam nie ma. Wtedy ojciec postanowił 
dołączyć do rodziny i tu nastąpił krótki 
luboński epizod w jego życiu.
Otóż w  Luboniu przy ul. Pułaskiego 
mieszkała jego siostra Maria Bo-
lowa z mężem. Przez blisko dwa 
tygodnie rodzina z  Sierakowa 
znalazła tam schronienie. Byli 
świadkami wkroczenia Niemców 
do Lubonia. W tym czasie Siera-
ków znalazł się już pod okupacją 
niemiecką. Gauleiter „Warthe-
gau” Arthur Greiser tam właśnie 
wygłosił obelżywe przemówienie: 
„Pierwsze jest to moje przemó-
wienie na prastarej ziemi po-
znańskiej, której nam żadne 
traktaty wersalskie czy inne nie 
zabiorą jako panom, by ją oddać 
w świńską polską gospodarkę, bo 
z nami jest Pan Bóg, bo dziś jest 
jeden naród niemiecki, jedne 
wielkie Niemcy, jeden Hitler. Od 
dziś Polacy będą na zawsze na-
szymi parobkami, a  my już po 
wieki panami.” (cyt. za Sierakow-
skie Zeszyty Historyczne nr  4 
str. 3).
Wzięto zakładników (między 
innymi Antoniego Dudarskiego) 

spośród ważniejszych obywateli miasta, 
by zapewnić sobie spokój.
Rodzice postanowili wrócić do Sierako-
wa. W  tym czasie Władysław stracił 
drugiego brata, Jana Śliwińskiego. Zginął 
on 11.09.1939  r. od nieprzyjacielskiej 
bomby, która uderzyła w  prowadzony 
przez niego pociąg (Jan był maszynistą). 
Rzeczywistość okupacyjna w Sierakowie 
stawała się coraz trudniejsza. Stopniowo 
rozszerzała się akcja wysiedlania niektó-
rych mieszkańców i  nikt nie wiedział, 
kiedy przyjdzie jego kolej. Maria i An-
toni Dudarscy zostali wraz z  córkami 
wysiedleni do Generalnej Guberni.
Do ojca, który świetnie mówił po nie-
miecku, co pewien czas przychodził 
przedstawiciel NSDAP i nakłaniał go do 
podpisania volkslisty. Kolejne odmowy 
nie skutkowały – przychodził nadal. 
Władysław odparowywał wszystkie ar-
gumenty Niemca, cytując fragmenty 
literatury niemieckiej, a nawet samego 
Marcina Lutra. W  jednej z  ostatnich 
rozmów powiedział tak: „Wer sein Va-

terland nicht liebt und nicht ehrt ist ein 
Schuft und des glűckes in der Heimat 
nicht wert”, co w przybliżonym tłuma-
czeniu znaczy: „Kto swojej ojczyzny nie 
kocha i nie szanuje, jest łotrem i nie jest 
wart zaznać w niej szczęścia.” Nie wiem, 
skąd ten cytat pochodzi. Znalazłam go 
w zapiskach taty, ale wiem, że tymi sło-
wami naraził się Niemcowi ostatecznie.
Krótko po tej rozmowie, w  listopadzie 
1941  r. nad ranem obudziło rodzinę 
kopanie w  drzwi wojskowymi butami 
i walenie kolbami karabinów. Dano im 
jedną godzinę na wyprowadzenie  się 
z  mieszkania i  zabranie podręcznego 
bagażu. Resztę musieli zostawić. Śliwiń-
scy wraz z 14-letnią córką mieli zostać 
wywiezieni na roboty do Niemiec. Był 
mróz i śnieg. Ludzie wiezieni na drabi-
niastych wozach strasznie marzli. 
W Międzychodzie okazało się, że pociąg 
jest przepełniony i kilka rodzin, w tym 
Śliwińskich, zawrócono z drogi.
Po powrocie nie mieli się gdzie podziać. 
Ich mieszkanie, firmę z całym wyposa-
żeniem zajął Niemiec Wentling z Rumu-
nii. Tymczasem użyczyli im gościny 
sąsiedzi, a później uzyskali pozwolenie 
na zamieszkanie w małym pokoiku na 
poddaszu w domu przy Poznańskiej 48. 
To była ich siedziba do końca okupacji. 
Codziennie oglądali nowych „właścicie-
li” swojego dawnego mieszkania. W ca-
łym domu przebywali Niemcy. Włady-
sław musiał podjąć pracę w swoim daw-
nym warsztacie. Teraz Niemiec Wentling 
był szefem, a dawny właściciel Śliwiński 
jego pracownikiem. Co pewien czas 
Władysławowi zmieniano miejsce pracy. 
Panował głód. Córka musiała zatrud-
nić się jako służąca i opiekunka do dzie-
ci u niemieckich rodzin aż do momentu, 
gdy 10 sierpnia 1944 r. została wywie-
ziona wraz z grupą młodzieży sierakow-
skiej za Płock w ramach tzw. Einsatzu 
do kopania rowów przeciwczołgowych. 
Krótko po tym wydarzeniu 
27 sierpnia 1944 r. wywiezio-
no w tym samym celu Wła-
dysława. Trafił w  okolice 
Sieradza. Żona, ciężko chora, 
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n
Szkoła Podoficerów 2. Pułku Strzelców Wojska Polskiego w Lwówku. Władysław Śliwiński w czapce legionowej stoi 3. z lewej 
w górnym rzędzie   fot. Myszkowski

n
 Bracia Śliwińscy podczas urlopu z wojska – Wła-
dysław (Stanisław) z prawej i Józef (zginął 
17.08.1920 r. pod Warszawą)

n
Władysław w pruskim mundurze z oj-
cem Wojciechem Śliwińskim, podczas 
urlopu wojskowego w ogródku (I wojna 
światowa)
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LUDZIE

Powstanie wielkopolskie mam w genach
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uniknęła transportu. Dzięki 
temu została w  Sierakowie. 
Widziała, jak zimą 1945  r. 
uciekały rodziny niemieckich 
„zwycięzców”.

Nadciągały wojska I Frontu Białoruskie-
go. Cały dom przy ul. Poznańskiej 48, 
opuszczony już przez Niemców, został 
zajęty przez część sztabu marszałka Gie-
orgija Żukowa. Nawet z  pokoiku na 
poddaszu mama musiała się wyprowa-
dzić i zamieszkać u sąsiadów, państwa 
Weichertów. Tam właśnie, po długiej 
pieszej tułaczce, ze złamaną ręką 
i  w  opłakanym stanie trafiła do niej 8 
lutego 1945 roku córka, a dzień później 
– mąż.
Władysław z  racji swojego zawodu 
wkrótce po powrocie został zatrudnio-
ny w szwalni sztabu radzieckiego (Wo-
jentorg). Gdy zdobyto Berlin, szwalnia 
wraz z pracownikami została przenie-
siona do tego miasta. Można powie-
dzieć, że mój ojciec znalazł się w miej-
scu najważniejszych wydarzeń histo-
rycznych. Widział kapitulację III Rze-
szy, ogrom zniszczeń Berlina, ale 
musiał pracować dla nowych „zwycięz-
ców”, w  tym dla samego marszałka 
Żukowa. Do domu mógł wrócić do-

piero pod koniec czerwca 1945 roku. 
Wyczerpany trudami wojennymi i złym 
wyżywieniem zapadł ciężko na zdro-
wiu. Trafił do szpitala, 
gdzie przeszedł dwie ope-
racje. Życie uratował mu 
wspaniały lekarz – dr Flo-
rian Spychalski, długoletni 
ordynator szpitala w  Sie-
rakowie.

Jak żyć żeby wyżyć – 
szare lata PRL
Po wojnie rodzina Śliwiń-
skich zamieszkała w swoim 
dawnym mieszkaniu przy 
ul. Poznańskiej 48. Antoni 
Dudarski zmarł na wygna-
niu w  Białaczowie. Siostra 
mamy, Maria Dudarska, 
wróciła z córkami do domu.
Władysław nie rozwinął już 
firmy – pracował sam 

w swoim warsztacie na utrzymanie ro-
dziny. Przez pewien okres zatrudniał 
jeszcze pracownika, ale gdy zaczęły krą-

żyć hasła i slogany, że każdy prywatny 
pracodawca jest „wyzyskiwaczem”, 
uniósł się honorem i postanowił praco-
wać sam. (W tym czasie – lata 50. – 
w  Sierakowie malowano na domach 
paszkwile przeciw „kułakom”, nowy 
ustrój agresywnie wdzierał  się w  życie 
społeczeństwa). Władysław Śliwiński nie 
chciał być zależny od państwowych in-
stytucji, gdyż nie był zwolennikiem 
ustroju socjalistycznego.
Prowadzenie prywatnego zakładu wią-
zało się wówczas z licznymi niedogod-
nościami. Gnębiono „prywaciarzy” wy-
sokimi podatkami, licznymi kontrolami 
skarbowymi, rujnującymi domiarami. 
Właściciele prywatnych zakładów nie 
mieli prawa do emerytury (Władysław 
Śliwiński uzyskał emeryturę dopiero po 
zmianie przepisów emerytalnych, gdy 
miał ponad 70 lat). Jako człowiek o bar-
dzo niezależnym charakterze, z godno-
ścią znosił wszelkie trudności i potrafił 
zachować twarz w każdej sytuacji.
Tymczasem nastąpiło nowe wydarzenie 
w  jego życiu osobistym. Oto 17 maja 
1947  r. po 20 latach ponownie został 
ojcem. W domu przy ul. Poznańskiej 48 
urodziła się druga córka – Janina Maria. 
To byłam ja.
Mieszkałam w Sierakowie z  rodzicami 
do momentu ukończenia szkoły podsta-
wowej w  1961  r. Były to lata biedne 
i trudne, ale moi rodzice dali mi to, co 
najważniejsze – poczucie bezpieczeń-

stwa. Ojca miałam zawsze na wyciągnię-
cie ręki. Od wczesnego dzieciństwa pa-
trzyłam, jak ciężko pracuje, nieraz po 12 
godzin na dobę. Przesiadywałam 
w warsztacie i słuchałem jego opowieści. 
Był wspaniałym gawędziarzem. Opowia-

dał mi baśnie, streszczał 
przeczytane książki, 
odtwarzał wspo-
mnienia z własnego 
życia. Dlatego tak 
wiele zapamiętałam 
– jakby to było 
wczoraj. Traktował 
mnie trochę jak 
osobę dorosłą. Już 
w szkole podstawo-
wej wiedziałam 
o  Katyniu, o  17 
września 1939 roku. 
Nie ukrywał przede 
mną własnych po-
glądów, słuchał wia-
domości z różnych 
stacji radiowych, 

także z  Wolnej 
Europy. Uczył 
mnie dochowy-
wania tajemnicy. 
Szczególnie w la-
tach 50. dobrze 
wiedziałam, cze-
go nie wolno 
mówić, „bo tata 
może pójść do 
więzienia”. To on 
zaprowadził 
mnie pierwszy 
raz do szkoły, 
a  dwa lata póź-
niej, w  czerwcu 
1956 roku, prze-
mierzałam z nim 
ulice Poznania, 
oglądając skutki 
tragicznych wy-
darzeń, m.in. 
okopcone mury 
Urzędu Bezpie-
czeństwa na ul. 

Kochanowskiego. Historii uczył mnie 
słowami i przykładem, był moim punk-
tem odniesienia. Gdy musiałam podjąć 
jakąś ważną decyzję, zawsze myślałam, 
co powiedziałby o tym mój tata. Nie znał 
taryfy ulgowej. Trzeba było słuchać, choć 
czasem  się buntowałam, ale zawsze, 
nawet po latach, okazywało się, że w naj-
ważniejszych sprawach on miał rację.
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczy-
łam się w Poznaniu i tam też mieszkałam 
u siostry. Do Lubonia trafiłam w 1967 
roku jako nauczycielka ję-
zyka polskiego. W  1973  r. 
wyszłam za mąż za Romana 
Lewandowskiego, a  11 
kwietnia 1974 r. urodził się 

n
Władysław Śliwiński 
w mundurze Wojska Pol-
skiego przed II wojną 
światową

W schronie 
na froncie 
wschodnim 
I wojny 
światowej, 
Władysław 
Śliwiński 
siedzi z le-
wej

n
Józefa i Władysław Śliwińscy z córką 
Aleksandrą w Sierakowie, rok ok. 1929

n
Sieraków przed II wojną światową – rodzina Dudarskich i Śliwińskich. Władysław 
Śliwiński siedzi w wykonanym przez siebie kajaku „Delfin”, obok żona Józefa i córka 
Ola. Na brzegu siedzi Maria Dudarska (siostra Józefy), obok, pod drzewem, stoi jej 
córka, też Maria

n
Władysław Śliwiński wśród powstańców wielkopolskich (w środku przy 
orle) podczas uroczystości rocznicowych w Sierakowie

n
Lubonianka Janina Lewandowska z d. 
Śliwińska (emerytowana polonistka ze 
Szkoły Podstawowej nr 2) z ojcem Wła-
dysławem Śliwińskim, Sieraków 1972 r.

n
 Grób rodzinny w Sierakowie, gdzie spoczął 
Władysław Śliwiński
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pierwszy wnuk Władysława – Andrzej, 
natomiast 9 stycznia 1978 r. Michał – 
drugi wnuk.
W tym czasie Władysław Śliwiński, 
podobnie jak inni powstańcy wielko-

polscy, otrzymał dwa odznaczenia państwowe – 
18.12.1968  r. Wielkopolski Krzyż Powstańczy, 
a 7.12.1972 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski. Uchwałą Rady Państwa został też 
mianowany 22.4.1972 r. na stopień podporucz-
nika.
14 maja 1980 r. zmarła żona Władysława, a moja 
mama – Józefa Śliwińska. Ojciec mieszkał do 

HISTORIA

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

Kalendarium lubońskie
styczeń – okrągłe rocznice

155 lat temu
Qn 14 stycznia 1864 r. przeprowadzono uliczną 

próbę samobieżnej lokomobili parowej z fa-
bryki Hipolita Cegielskiego – z dziedzińca 
fabryki, przez Rybaki, ul. Strzelecką, Podgórną, 
Aleją Berlińską, na plac przy teatrze i z po-
wrotem. Z lokomobili pochodzącej z tej po-
znańskiej fabryki korzystał również hr. August 
Cieszkowski do transportu gliny w folwarku 
żabikowskim.    (11, s. 136)

125 lat temu
Qn W styczniu 1894 r. Maksymilian Jac-

kowski założył w Wirach polskie Kółko 
Rolnicze, którego członkiem został m.in. 
późniejszy sołtys Żabikowa Michał Hos-
sa.   (13, s. 151)

115 lat temu
Qn 27 stycznia 1904 r. dokonano rozliczenia 

budowy nowego, murowanego kościoła 
w  Wirach (obecnie istniejący). Łączne 
koszty wyniosły 101 328 marek.   (3, s. 60)

110 lat temu
Qn 20 stycznia 1909 r. w 2929. numerze 

gazety „Posner Neuester Nachrichten” 
pojawił się artykuł opisujący prześlado-
wanie nauczyciela Aleksandra Waniorka 
przez starostę von Tillego i powiatowe-
go inspektora szkolnego Baumhera, które 
doprowadziły do przeniesienia pedagoga 
z Żabikowa do małej szkoły na Ławicy.   
(13, s. 148; 18, s. 269)
Qn 28 stycznia 1909 r. zaborca wydał zarządze-

nie będące konsekwencją strajków szkolnych 
ogłaszające, że w szkołach 4-klasowych z 2. 
nauczycielami w powiecie Poznań-Zachód 
(Wiry, Komorniki, Plewiska) lekcje z przed-

miotów ścisłych zostaną ograniczone na rzecz 
ćwiczeń z języka niemieckiego.   (13, s. 62)
Qn W styczniu 1909 r., w pastorówce ko-

ścioła ewangelickiego w Żabikowie Ko-
lonii zamieszkał pastor Teobald Schatz.   
(13, s. 268)

100 lat temu
Qn Już na początku stycznia 1919 r., nie 

czekając na dyspozycje, Sylwester Węc-
lewicz, nauczyciel szkoły w Lasku (bu-
dynek przy dzisiejszej ul. Sobieskiego 65, 
dziś przedszkole) rozpoczął prowadze-
nie lekcji w języku polskim.   (13, s. 98)
Qn W 3. dekadzie stycznia 1919 r., w ra-

mach obowiązkowego poboru do formacji 
wielkopolskich skierowano ponaddwu-
stuosobową grupę z terenu dzisiejszego 
Lubonia. Powołano wtedy roczniki 1897-
1899.   (16, s. 30)

95 lat temu
Qn W styczniu 1924 r. Żabikowo Stare 

i Żabikowo Kolonia połączyły się w jedną 
gminę wiejską Żabikowo.   (13, s. 160)

85 lat temu
5 stycznia 1934 r. pochodząca z Lubonia 
Cecylia Hernes przyjęła śluby zakonne 
w Zgromadzeniu św. Wincentego à Pau-
lo.   (17, s. 219)
31 stycznia 1934 r. urodził się w Lasku 
ksiądz Marian Maciołka, zasłużony i szy-
kanowany przez władze komunistyczne 
duchowny, brat ks. Michała Maciołki.   
(17, s. 231)
Od listopada 1933 do końca stycznia 
1934 r. prof. Tadeusz Wielgosz opraco-

wywał dla ziem folwarku żabikowskiego 
projekt „parcelacji II”.   (11, s. 187)

80 lat temu
Qn W sobotę, 28 stycznia 1939 r. na po-

dwórzu więzienia przy ul. Młyńskiej w Po-
znaniu wykonano wyrok kary śmierci 
na Wawrzyńcu Nowaku, który 27 lutego 
1938 r. zastrzelił proboszcza parafii św. 
Jana Bosko w Luboniu – ks. Stanisława 
Streicha.   (3, s. 139)
Qn W poniedziałek 30 stycznia 1939  r. 

strażnik więzienny Marian Kowalski zgło-
sił zgon Wawrzyńca Nowaka w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Poznaniu.   (3, s. 139)
Qn W styczniu 1939 r. w „Kurierze Po-

znańskim” ukazała się notatka prasowa 
o  odkryciach i  wykopaliskach prowa-
dzonych w Luboniu na osadach z okresu 
wczesnego średniowiecza. Rozpoznano 
szczątki chaty słowiańskiej z XI w., a pod 
nimi ślady drugiej chaty, wcześniejszej 
o ok. 4 wieki.   (4, s. 16; „WL” 04-2016. 
s. 32; „WL” 12-2016, s. 41)

70 lat temu
Qn 24 stycznia 1949 r., po roku istnienia, 

razem z Męskim Chórem św. Kazimierza 
w parafii św. Jana Bosko rozwiązano tak-
że liczący zaledwie 7. śpiewaków Chór 
Chłopięcy.   (3, s. 195)
Qn W styczniu 1949 r. musiano spłacić 

zaciągnięty na budowę kościoła św. Jana 
Bosko przedwojenny dług, który po prze-
waloryzowaniu wyniósł 100 000 zł.   (3, 
s. 185)

45 lat temu
Qn 1 stycznia 1974 r. związany z Zakłada-

mi Chemicznymi od lipca 1973 r. Jerzy 
Dzidowski został starszym księgowym 
(obecnie w zarządzie spółki „Luvena”).   
(6, s. 129)

25 lat temu
Qn 20 stycznia 1994 r. w pierwszym w Lu-

boniu tego rodzaju plebiscycie o  tytuł 
„Człowieka Roku  93” Instytut Kultu-
roznawstwa UAM i Luboński Ośrodek 

Kultury wyróżnili 5. lubonian: Jana Pan-
ka, Mariana Szymańskiego; Władysława 
Ochniaka i Piotra Ruszkowskiego.  („WL” 
02-1994, s. 6)
Qn 26 stycznia 1994 r. nadano nazwę ulicy 

Olszynowej (boczna od Lipowej w pobliżu 
Szkolnej).   (10, LXVII/158/94)
Qn 26 stycznia 1994 r. w budynku parafii 

św. Jana Bosko przy ul. Jagiełły 13 poświę-
cono i oficjalne otwarto Tanią Jadłodajnię 
Stowarzyszenia Społecznego Funduszu 
„Ludzi Dobrej Woli”.   („WL” 02-1994, s. 3)

20 lat temu
Qn 1 stycznia 1999 r. Teresa Zygmanowska 

(od 2014 r. przewodnicząca Rady Mia-
sta Luboń) została dyrektorem Szkoły 
Podstawowej nr 2 przy ul. Żabikowskiej.   
(13, s. 197)
Qn W styczniu 1999 r. w Miejskim Ośrod-

ku Pomocy Społecznej przy ul. Źródlanej 
otwarto noclegownię. Była wówczas czyn-
na przez cały rok, potem tylko w okre-
sie jesienno-zimowym, a od kilku lat nie 
istnieje.   („WL” 11-2003, s. 7)

15 lat temu
Qn 1 stycznia 2004 r. przestał obowią-

zywać „Plan ogólny zagospodarowa-
nia przestrzennego Lubonia” uchwalony 
przez Radę Miasta w  1994  r. Odtąd, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
przystąpiono do uchwalania miejsco-
wych planów zagospodarowania dla 
wybranych przez władze Lubonia te-
renów. Ten proces właściwie zakończono 
w 2018 r., kiedy przyjęto plan miejsco-
wy „Górny Lasek” (19 lipca 2018). 
W ten sposób teren miasta jest objęty 
kilkudziesięcioma, różnych wielkości 
planami, które wciąż są zmieniane.
Qn Od 1 stycznia 2004 r. Luboński Urząd 

Miasta nie wydaje już takich dokumen-
tów jak: postanowienie o sa-
modzielności lokali i decyzji 
o zmianie sposobu użytkowa-
nia.   („WL” 01-2004, s. 12)
Qn 13 stycznia 2004 r. zareje-

strowano Kobiecy Piłkarski 

Janina Lewandowska z d. 
Śliwińska z pieczołowicie 

kultywowanymi pamiątkami 
po ojcu – powstańcu wielko-
polskim   fot. Hanna Siatka
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śmierci w Sierakowie. Początkowo sam, 
później ze starszą córką Aleksandrą, 
która opiekowała się nim przez ostat-
nie lata życia. Zmarł w Międzyrzeczu 
6 czerwca 1986 r. w przeddzień swoich 
91. urodzin. Pochowany został w ro-

dzinnym grobie na cmentarzu w Sie-
rakowie.
Władysław Śliwiński, powstaniec wiel-
kopolski, a  mój ojciec, reprezentuje 
tragiczne, ale pełne poświęcenia po-
kolenie. Trudne życie pod zaborami, 
dwie wojny światowe, prześladowania 
– taki był los ludzi z rodzin, dla któ-
rych „twierdzą był każdy próg”. Ojciec 
był człowiekiem skromnym, pracowi-
tym i uczciwym, o niezłomnym i sil-
nym charakterze. Miłość do ojczyzny 
wyniósł z rodzinnego domu. Udowad-
niał ją całym życiem i  wpoił swoim 
dzieciom. W jego portfelu po śmierci 
znalazłam kartkę, którą nosił przy 
sobie. Przepisał na niej własnoręcznie 
słowa – motto życia:

„Łatwo jest mówić o Polsce
trudniej dla niej pracować
jeszcze trudniej umrzeć
a najtrudniej cierpieć.”

Janina Lewandowska
z d. Śliwińska

n
Pogrzeb Władysława Śliwińskiego na cmentarzu w Sierakowie. Central-
nie – córka Janina Lewandowska z mężem Romanem (były nauczyciel 
języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2) i synem Andrzejem 

n

cd.  
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Msza za Ojczyznę
Podobnie jak w innych miastach Wiel-
kopolski, 27 grudnia 2018  r. o  godz. 
16.40 w  Luboniu rozbrzmiały syreny 
alarmowe. O godz. 18 w kościele pw. św. 
Jana Bosko odprawiono uroczystą Eu-
charystię. Z  uwagi na przypadającą 
w  tym dniu comiesięczną modlitwę 
w  intencji beatyfikacji ks. Stanisława 
Streicha, zastrzelonego 27 lutego 1938 r. 
pierwszego proboszcza tej parafii, pod-
czas mszy proszono Boga również w tej 
intencji, a  za wstawiennictwem Sługi 

Bożego – o szczęśliwe narodzenie dziec-
ka. Intencją partykularną tej Eucharystii 
była modlitwa za śp. Łucję Jaskulską, 
parafiankę. Uroczystą celebrę prowadził 
kierujący dekanatem lubońskim pro-
boszcz parafii św. Jana Bosko, ks. prałat 
Roman Kubicki. Asystowali mu pocho-
dzący z tej parafii Dawid Grześkowiak 
z Klasztoru Ojców Dominikanów oraz 
Maciej Szymczak – kleryk z Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego w Po-
znaniu. W  pobliżu ołtarza, w  nawach 
bocznych stanęło osiem pocztów ze 
sztandarami: Miasta, Lubońskiego Brac-
twa Kurkowego, Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego „Forum Lubońskie” 
im. hr. Augusta Cieszkowskiego oraz 
pięciu lubońskich szkół (nr  1, 2, 4, 5 
i  Zespołu Szkół). W  nawie głównej, 
wzdłuż ławek stali w dwóch szpalerach, 
pod bronią, ubrani w  mundury armii 
pruskiej z  powstańczymi rozetkami – 
członkowie lubońskiej Grupy Rekon-
strukcji Cywilno-Militarnej „Semper 
Fidelis”. W  uroczystej mszy św. wzięli 
udział przedstawiciele władz Lubonia: 
Przewodnicząca Rady Miasta – Teresa 
Zygmanowska, burmistrz Małgorzata 
Machalska oraz dwaj jej zastępcy: Michał 
Popławski i Mateusz Mikołajczak. Prócz 
wiernych, przybyłych również z innych 
lubońskich parafii, obecni byli członko-
wie Grupy Modlitewnej im. ks. Stanisła-
wa Streicha, którzy przed mszą św., jak 
co miesiąc, odmówili różaniec w inten-
cji beatyfikacji zamordowanego w 1938 r. 
proboszcza. Kazanie wygłosił ks. kan. 
Roman Kubicki. Odwołując się do myśli 
znanych polskich twórców słowa, kazno-

dzieja analizował źródła fenomenu jed-
ności Wielkopolan, które przełożyły się 
na zwycięstwo starannie przygotowane-
go powstania – ich poczucie przynależ-
ności narodowej, pracę organiczną, so-
lidność, pragmatyzm, solidaryzm spo-
łeczny, dyscyplinę, a  nade wszystko 
wolność wewnętrzną. Wskazał też na 
nieprzecenioną podczas niewoli rolę 
Kościoła, który kształtował spojoną z re-
ligijnością – świadomość narodową. 
Wartości te znalazły potem wyraz w oso-
bie ks. S.  Streicha. Na zakończenie tej 

szczególnej Eucharystii 
odśpiewano „Boże coś Pol-
skę”.    (Hanna Siatka)

Apel Pamięci
Z kościoła pw. św. Jana Bo-
sko uczestnicy mszy św. 
przeszli pod Krzyż Milenij-
ny usytuowany u  zbiegu 
ulic Powstańców Wielko-
polskich i  Puszkina, przy 
którym obok innych sym-
boli pamięci znajduje  się 
tablica poświęcona Po-
wstańcom Wielkopolskim 
związanym z  Luboniem. 
Tego wieczoru wartę przy 
tablicy zaciągnęli strzelcy 
z  Jednostki Strzeleckiej 
4111 Luboń-Poznań im. 
Orląt Lwowskich. Do pocz-
tów sztandarowych dołą-
czył również ich sztandar. 

Zapłonęły pochodnie. Tę część uroczy-
stości zorganizował luboński Ośrodek 
Kultury, a poprowadził związany z Te-
atrem Wielkim w Poznaniu Jacek Wie-
trzykowski z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w  Komornikach. Oprócz władz 
miasta i jego mieszkańców w tej części 
obchodów 100-lecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego uczestniczył też przed-
stawiciel Posła na Sejm RP, Bartłomieja 
Wróblewskiego (Prawo i Sprawiedliwość) 
– Jakub Wojciechowski. Odśpiewano 
Hymn Państwowy. Burmistrz Małgorza-
ta Machalska wyraziła wdzięczność po-
wstańcom oraz tym, którzy pielęgnowa-
li tożsamość narodową w  przeszłości 
i dbają o tę pamięć obecnie. Po przemo-
wie włodarz miasta, dyrektor Ośrodka 

Nasze Powstanie
Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Kultury, Regina Górniaczyk, w symbo-
licznym geście przekazała na ręce M. 
Machalskiej wydaną przez Ośrodek 
Kultury książkę autorstwa Izabelli Szcze-
paniak pt. „Dzieje ziemi lubońskiej” 
zawierającą historię Lasku, Lubonia i Ża-
bikowa aż do utworzenia miasta.
Przedstawiciel posła, delegacje władz, 
instytucji i organizacji lubońskich zło-
żyli następnie kwiaty przed zamocowa-
ną na pamiątkowym kamieniu, nową 
tablicą poświęconą uczestnikom powsta-
nia, z napisem: W hołdzie Lubonianom 

– Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919 
biorącym udział w  zwycięskim zrywie 
przeciw pruskiemu zaborcy – Mieszkań-
cy Lubonia.
Uroczystość zakończył wystrzał armatni 
wykonany przez Lubońskie Bractwo 
Kurkowe.
Niestety, w oficjalnych obchodach waż-
nego dla nas – Wielkopolan –jubileuszu 
historycznych wydarzeń sprzed 100 lat 
wzięło udział niewielu, jak na 30-tysięcz-
ne miasto, mieszkańców. Być może po-
wodem tego było uczestnictwo w uro-
czystościach z udziałem Prezydenta RP 
– Andrzeja Dudy – które odbywały się 
jednocześnie przed pomnikiem Powstań-
ców Wielkopolskich w Poznaniu. 
 (Hanna Siatka)

Koncert dla wolności
Po Apelu Pamięci udano się do Zespołu 
Szkół przy ul. Armii Poznań 27, gdzie 
w sali gimnastycznej Ośrodek Kultury 
przygotował spektakl mu-
zyczny „Wolność – upragnio-
na”. Wystąpili w nim artyści 
Teatru Wielkiego, Zespół 
Tańca Barokowego „Korona 

cd.  
obok

n
Uroczysta msza św. 27 grudnia 2018 r. w kościele pw. 
św. Jana Bosko z udziałem pocztów sztandarowych, 
władz miasta i Grupy Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej 
„Semper Fidelis”. Celebransowi, ks. prałatowi Romano-
wi Kubickiemu, asystują dominikanin Dawid Grześko-
wiak (z lewej) oraz kleryk Maciej Szymczak   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
W strugach deszczu – Apel Pamięci 
przy tablicy poświęconej Powstańcom 
Wielkopolskim z Lubonia (narożnik ulic 
Powstańców Wielkopolskich i Puszkina   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Kwiaty pod tablicą składają przedstawiciele władz Lubonia, od lewej: zastępca 
burmistrza Mateusz Mikołajczak, przewodnicząca Rady Miasta Teresa Zygmanow-
ska, burmistrz Małgorzata Machalska i jej drugi zastępca – Michał Popławski   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Podczas spektaklu muzycznego w Zespole Szkół występy artystów przeplatano 
pokazem multimedialnym traktującym o Powstaniu Wielkopolskim   fot. Ośrodek 
Kultury
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Florum”, „Wielkopolanie” oraz 
akrobaci z  „Teatru z  głową 
w chmurach”. Barwne pokazy 
przygotowane w tonie patrio-
tycznym były przeplatane 
pokazem multimedialnym 

przybliżającym temat Powstania Wiel-

kopolskiego. Dużym uznaniem wśród 
publiczności cieszyli się tancerze, którzy 
zaprezentowali  się m.in. w  oberkach, 
mazurach, polkach, walcach, polonezie 
i tangach. Wydarzenie sfinansowano ze 
środków Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Progra-

mu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-
2022. Według 
organizatorów, 
wzięło w  nim 
udział około 190 
osób.   
Paweł Wolniewicz

KULTURA

W czwartek, 27 grudnia, Wielkopolska 
uroczyście świętowała 100. rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Główne obchody odbyły się przed Po-
mnikiem Powstańców Wielkopolskich 
w Poznaniu, na które – na zaproszenie 
Marszałka Marka Woźniaka, gospoda-
rza i  głównego organizatora uroczy-
stości – przybył Prezydent RP Andrzej 
Duda.
Of ic ja lne uroczystości  o   godz. 
11.15. rozpoczął Marszałek Marek 
Woźniak od złożenia kwiatów na 
mogile pierwszego dowódcy po-
wstania, gen. Stanisława Taczaka, 
na Cmentarzu Zasłużonych Wiel-
kopolan. W południe wraz z Prezy-
dentem Andrzejem Dudą oraz 
przedstawic ie lami  najw yższych 
władz państwowych i  samorządo-
wych z  całego kraju uczestniczył 
w poznańskiej Farze we mszy świę-
tej w intencji Powstańców Wielko-
polskich,  której  przewodniczył 
i  homilię wygłosił abp Stanisław 
Gądecki,  metropolita poznański 
i  Przewodniczący Episkopatu Pol-
ski. W  liturgii wzięli udział także 
Zbigniew Hoffmann, Wojewoda 
Wielkopolski, oraz władze Pozna-
nia.
O godz. 14 tłumy Wielkopolan przyby-
ły na plac Wolności w Poznaniu, gdzie 
„rozbił się” Obóz Powstańczy i  rozpo-
czął się piknik. To tam stanęły zrekon-
struowane przez Politechnikę Poznańską 
we współpracy z samorządem wojewódz-
twa samoloty „Fokker”. To przykłady 
maszyn, które Powstańcy 100 lat temu 
zdobyli na Ławicy.
Już rok temu w swym przemówieniu 
przed Pomnikiem Powstańców Wiel-
kopolskich Marszałek Woźniak wyra-
ził przekonanie, że dzięki zaangażowa-
niu wielu ludzi, tak jak 100 lat temu, 
Wielkopolanie pokażą, jak ważna jest 
dla nich ta rocznica. „Mam nadzieję, 
że obchody 100. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego staną się naszą wspól-
ną manifestacją pamięci, mądrego pa-
triotyzmu, solidarności społecznej 

i zrozumienia, co znaczy wolność, za 
którą nasi przodkowie byli w  stanie 
przelać krew” – powiedział wtedy.
W tym roku to przekonanie przerodzi-
ło się w fakty. W głównych obchodach 
rocznicowych przed Pomnikiem Po-
wstańców Wielkopolskich uczestniczyli 
nie tylko przedstawiciele władz państwo-
wych, rządowych i  samorządowych, 
prezydent Poznania, prezydenci miast, 
starostowie, burmistrzowie i wójtowie, 
rodziny powstańcze, ale także tłumnie 

mieszkańcy Wielkopolski. Punktualnie 
o godz. 16.40, w najbardziej prawdopo-
dobnej godzinie wybuchu powstania, 
rozległ się dźwięk syren, a w całym Po-
znaniu na minutę stanęły tramwaje i au-
tobusy.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego 
wygłosił przemówienie Marszałek Marek 
Woźniak, który powitawszy dostojnych 
gości, powiedział: Powstanie Wielkopol-
skie było nie tylko aktem odwagi i deter-
minacji w  dążeniu do niepodległości – 
było jedynym w  polskich dziejach tak 
masowym i dobrze przygotowanym zry-
wem narodowo-wyzwoleńczym. Już na 
wiele miesięcy przed wybuchem Wielko-
polskiej Insurekcji, Polska Organizacja 
Wojskowa gromadziła broń, młodzi ludzie 
pod pretekstem zajęć gimnastycznych, 

uczyli się posługiwać bronią w drużynach 
„Sokoła”, kobiety przygotowywały opa-
trunki. Wielkopolanie pozostawieni sami 
sobie na peryferiach światowej polityki, 
doskonale rozumieli znaczenie słów Józe-
fa Piłsudskiego, że Polski nie da  się ani 
wymodlić, ani wygadać, ani wyżebrać, 
ani wyszachrować. Trzeba ją zdobyć 
krwią własną i  cudzą (całość przemó-
wienia dostępna na stronie: www.umww.
pl/stulecie-powstania).
Po wystąpieniu Marszałka, prezydent 

Andrzej Duda wręczył Ordery Orła 
Białego, najwyższe odznaczenia pań-
stwowe Rzeczypospolitej Polskiej, przy-
znane pośmiertnie organizatorom i Do-
wódcom Powstania Wielkopolskiego: 
gen. Józefowi Dowbor-Muśnickiemu 
oraz gen. Stanisławowi Taczakowi. W ich 
imieniu odznaczenia odebrali Tomasz 
Łęcki, dyr. Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości, w  strukturach którego 
znajduje się Muzeum Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919, oraz Jan Gogoł-
kiewicz, wnuk gen. Taczaka.
Po przemówieniu Prezydenta Andrzeja 
Dudy, odczytano „Apel pamięci”, a do-
stojnicy państwowi i  delegacje wielu 
środowisk złożyli wieńce i kwiaty przed 
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 
Wśród osób, oddających wraz z  Mar-

szałkiem Markiem Woźniakiem cześć 
poległym, byli przedstawiciele rodzin 
Powstańców Wielkopolskich, które ob-
jęły honorowy patronat nad obchodami 
rocznicowymi.
Wieczorem na Stadionie Miejskim w Pozna-
niu rozpoczął się koncert „Muzyka Wolno-
ści Poznań 2018”. Marszałek Marek Woźniak 
już wcześniej zapowiadał, że „koncert ma 
być radosnym spotkaniem, które będzie 
również okazją do refleksji na temat prze-
szłości, teraźniejszości i  przyszłości wokół 
tematu WOLNOŚCI i hasła rocznicowych 
obchodów „Wolność liczy  się w  każdym 
wieku”. Artyści wystąpili na specjalnie przy-
gotowanej scenie nawiązującej do kokardy 
narodowej i  zaprezentowali współczesny, 
specjalnie dobrany repertuar. W Poznaniu 
zaśpiewali „Perfect”, Kayah, Edyta Górniak, 
„Lady Pank”, Andrzej Piaseczny, Maryla 
Rodowicz, Natalia Kukulska, Margaret, Ka-
mil Bednarek, Natalia Szroeder, Kasia Ko-
walska, Michał Szpak, „Varius Manx”  & 
Kasia Stankiewicz, Anna Wyszkoni, „Lom-
bard”, Cleo, Stanisław Soyka, Sebastian Rie-
del, Kasia Wilk & „Mezo”, „Sztywny Pal Azji”, 
Ola Gintrowska. Artystom towarzyszyła 
orkiestra symfoniczna pod kierownictwem: 
Adama Sztaby, Daniela Nosewicza i Nikoli 
Kołodziejczyka. Gospodarzami wieczoru 
byli Grażyna Torbicka i Olivier Janiak. Kon-
cert składał się z trzech części, zatytułowa-
nych kolejno „Wiara”, „Nadzieja” i „Wolność”. 
Tłem były filmowe nawiązania do wydarzeń 
historycznych sprzed wieku, ukazujących 
bohaterów Powstania Wielkopolskiego (w 
ich nakręceniu uczestniczyli m.in. rekon-
struktorzy z Towarzystwa Miłośników Mia-
sta Lubonia).
Na koniec wystąpili wszyscy artyści, 
a Marszałek Marek Woźniak zakończył 
oficjalne poznańskie obchody rocznico-
we i  wszystkich zaprosił nazajutrz do 
Warszawy.
Producentem koncertu, na zlecenie Sa-
morządu Województwa Wielkopolskie-
go, był TVN, na antenie którego wyda-
rzenie było transmitowane.

Anna Parzyńska-Paschke
Urząd Marszałkowski  

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Poznań świętował 100-lecie Powstania Wielkopolskiego

n
Kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich składa Prezydent RP  
– Andrzej Duda
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Ślady powstania
W sobotę, 29 grudnia 
o godz. 10, na placu Ed-
munda Bojanowskiego 
rozpoczęła się gra miejska 
„Śladami Powstania Wiel-
kopolskiego” zorganizo-
wana dla mieszkańców 
przez Szczep ZHP Żabi-
kowo.  Wśród zadań 
przygotowanych  d l a 
uczestników było m.in. 
odtworzenie Trefla Po-
wstańczego i wykonanie 
grafiki powstańczej. Do 
poleceń należało też zna-
lezienie grobu powstań-
ca na cmentarzu żabikow-
skim i  zapalenie na nim 
symbolicznego znicza. Uczestników 
gry można było łatwo zauważyć, po-
nieważ każdy patrol poruszał  się po 
mieście z flagą powstańczą. Na koniec, 
na każdego uczestnika czekał poczę-

stunek i ciepła herbata. Harcerze będą 
informować o  kolejnych grach miej-
skich.   

phm. Bartosz Wilczek, 
komendant Szczepu ZHP Żabikowo

Pięknie prezen-
towali się barw-
nie ubrani tan-
cerze w tańcach 
narodowych   
fot. Ośrodek 
Kultury

n
Patrol, który zwyciężył w grze miejskiej poświęconej 
powstańcom, zorganizowanej przez harcerzy   fot. 
Ewa Wojciechowskan
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Galeria debiutów

Elżbieta Gogolewska  
 „Moja Lete”
Trafił do moich rąk zbiorek wierszy mieszkan-
ki Lubonia, Elżbiety Gogolewskiej. Tomik nosi 
tytuł: „Moja Lete”. Jak czytamy we wstępie, 
tytułowa Lete jest dla autorki symbolem zapo-
mnienia o bolesnej stracie i do niej nawiązuje. 
Tą stratą jest śmierć męża Tadeusza: japonisty, 
aktora lalkarza, autora wierszy i  wycinanek, 
ciekawego, mądrego człowieka. Tadeusz Go-
golewski urodził się 4 sierpnia 1925 roku w Ro-
kitnie Wołyńskim, zmarł w Poznaniu 10 wrze-
śnia 2015  r. i  jest pochowany na lubońskim 
cmentarzu (pisaliśmy o nim w „WL” 07-2004, 
str. 13). Wiersze przypominają wspólne życie 
pary, a tomik jest hołdem i podziękowaniem 
dla męża, który pocieszał, wspierał duchowo 
i materialnie; służył innym.
Elżbieta Gogolewska urodziła się w Poznaniu 3 
grudnia 1946 r. Jak mówi, była dla swojej mamy, 
Barbary, prezentem imieninowym. Skończyła 
filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, później pracowała jako 
nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym nr 10 
na Ratajach. W 1977 roku, podczas Międzyna-
rodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego poznała Japonki, uczestniczki 
tego konkursu i zainteresowała się językiem ja-
pońskim. W nauce tego języka pomagał jej pra-
cownik biblioteki Wydziału Japonistyki UW, 
Tadeusz Gogolewski, za którego w  lipcu 1979 
roku wyszła za mąż, po czym wyjechała na stałe 
do Warszawy. Tam prowadziła zajęcia w liceum 
oraz na Uniwersytecie Warszawskim.
Zapytana, co jest przyczyną pisania opowia-
dań, powieści czy wierszy, odparła: Podobnie 
jak w  przepisach kulinarnych wymienia  się 
różne składniki, tak i w tym względzie można 
podać kilka: zmysł obserwacji, wiedza, bystrość 
umysłu, wrażliwość i  chyba osamotnienie. 
W  moim przypadku tylko ten 
ostatni zadecydował już w dzie-
ciństwie. Jako sześcioletnie 
dziecko trafiłam do szpitala 
chorób zakaźnych. Całkowicie 
odizolowana przez ponad dwa 
miesiące od rodziców i  siostry 
czułam się opuszczona, a czas 
spędzony w szpitalnych salach 
z dziećmi często umierającymi 
na groźne choroby, był dla mnie 
czasem porównywalnym tylko 
z  latami kosmicznymi. Po po-
wrocie do domu powoli odzy-
skiwałam poczucie bezpieczeń-
stwa i  przekonanie o  miłości 
rodziny. Z  przyjemnością słu-
chałam czytanych przez moją 
kochaną mamę bajek i  baśni. 
Gdy sama już jako uczennica 
„rosłam w  wiedzę”, zaczęłam 
pisać wierszyki. Kilka z  nich wysłałam za 
namową innych do czasopisma „Płomyczek”. 
Redaktorzy zainteresowali  się nimi i  chcieli 
nawiązać kontakt, ale ja bardzo nieśmiała, 
nie odpowiedziałam na ich prośbę. Mijały 
lata, a ja przez cały czas pamiętałam zdanie 
mojego licealnego polonisty, profesora Józefa 
Knasta, że w przyszłości będę pisać. Podobne 
przypuszczenie wyraził on wobec mojego 
klasowego kolegi Jana Komolki. Jemu się uda-
ło, a ja zarzuciłam tego typu działalność na 
długie lata studiów, pracy zawodowej i życia 
prywatnego. Stale jednak myślałam o tym, by 
kiedyś zacząć. Coś nawet tworzyłam i odkła-
dałam na dalsze lata. Po przejściu na emery-

turę i  przeprowadzce z  Warszawy do podpo-
znańskiego Lubonia zebrałam opowiadania, 
wcześniej napisane, i wydałam w małej oficyn-
ce wydawniczej, należącej do nieżyjącej już, pani 
Urszuli Kosickiej. Tak się zaczęło i pojawiły się 
następne utwory. Pod koniec 2016 roku ukaza-
ła  się moja książka o  moim zmarłym mężu: 
„Tadeusz Gogolewski. Legenda Warszawskiej 
Japonistyki”, w której umieściłam też wspomnie-
nia Jego kolegów, współpracowników i  byłych 
studentów. W  grudniu 2018 roku wydałam 
tomik poezji funeralnej „Moja Lete”.
Tomik zawiera czterdzieści siedem wierszy. 
Niektóre przypominają miejsca w ich wspólnym 
domu, spacery po Warszawie i wokół luboń-

skich Szacht, inne wspomi-
nają koleje życia męża autor-
ki, jego pracę zawodową jako 
japonisty, spotkania z ludźmi 
i zwierzętami, jego wycinan-
ki. Jeszcze inne są rozmową 
ze zmarłym, zawierają wspo-
mnienia, którymi autorka 
dzieli się z czytelnikami. Kil-
ka utworów odwołuje się do 
antyku, są też refleksje nad 
człowieczym losem. Wszyst-
kie utwory są proste, szczere, 
pełne liryzmu, tęsknoty 
i spokojnej refleksji.
Ksiądz Twardowski pisał: 
„można odejść na zawsze, by 
stale być blisko”. Wydaje się, 
że autorka jest tak blisko ze 
swoim mężem, jak to tylko 
w  jej sytuacji jest możliwe. 

Boleść po utracie osoby, z  którą dzieliło  się 
życie, to bardzo ciężki proces, uświadamiamy 
sobie naszą słabość, kruchość istnienia i bez-
silność wobec śmierci. Czas omija tylko tych 
ludzi i te miejsca, które wspominamy. W jed-
nym z wierszy czytamy: „Co robić w senne 
popołudnie, gdy nie mam do kogo ust otwo-
rzyć? Zajrzeć w  wyschniętą duszy studnię 
i skarżyć się na wielką suszę?” Wydaje się, że 
pisanie wierszy jest dla autorki terapią, spo-
sobem na uspokojenie i uzdrowie-
nie duszy, koi ból, rozładowuje 
nagromadzone emocje i daje sa-
tysfakcję.

K.A-P

n
Elżbieta Gogolewska   fot. K.A-P

n
Okładka tomiku poezji „Moja 
Late” lubonianki Elżbiety Gogo-
lewskiej

Klub Sportowy Luboń. Założyciele: R. Mańka, J. Ko-
łodziej, P. Zalewski, M. Biernaś, Cz. Raduła. Obecnie 
nie istnieje.   („WL” 02-2004, s. 31)
Qn 15 stycznia 2004  r. w  Urzędzie Miasta odby-

ło się spotkanie w sprawie poszerzenia służącego 
całemu miastu cmentarza parafialnego w Żabiko-

wie, z udziałem burmistrza Włodzimierza Kaczmarka, jego 
zastępcy Ryszarda Olszewskiego, radcy prawnego urzędu 
i  reprezentującej parafię św. Barbary prawnika – Małgo-
rzaty Machalskiej. Uzgadniano stan prawny i ewentualny 
udział miasta w kosztach przedsięwzięcia. Ostatecznie wła-
dze utworzyły cmentarz komunalny przy ul. Armii Poznań, 
a grunt na poszerzenie nekropolii w Żabikowie, w ramach 
wymiany na grunty kościelne w Wirach, przekazała rodzi-
na Mizerków, która w przeszłości dwukrotnie podarowała 
swoje grunty pod cmentarz.    („WL” 02-2004, s. 19; „WL” 
09-2004, s. 3)
Qn 15 stycznia 2004  r. Koncert Noworoczny organizowany 

przez władze miasta uświetnił występ piosenkarza Andrzeja 
Rybińskiego.   („WL” 02-2004, s. 22)
Qn 22 stycznia 2004 r. w Górnej Grupie zmarł ojciec werbista, Bro-

nisław Skóra urodzony w 1916 r. w Żabikowie.   (17, s. 254; „WL” 
03-2004, s. 19)
Qn 29 stycznia 2004 r. Telewizja Polska wyemitowała film Andrzeja 

Maleszki „Magiczne drzewo”, w którym odtwórcą głównej roli był 
lubonianin Wojtek Molski.   („WL” 03-2004, s. 3)
Qn W styczniu 2004 r. w Luboniu zarejestrowano 463 osoby nie-

pełnosprawne.   („WL” 06-2004, s. 8)

5 lat temu
Qn Z dniem 1 stycznia 2014 r. Luboń wystąpił ze Związku Międzyg-

minnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”.   („WL” 
01-2014, s. 18)
Qn 7 stycznia 2014 r. powołano zarząd klubu TMS Stella w składzie: 

Dawid Paprocki (prezes), Tomasz Niemiec, Anna Zaremba, Ma-
riusz Szczęśniak, Tadeusz Mroczyński, Włodzimierz Rybak (po 3. 
dniach trzej ostatni zrezygnowali).   („WL” 01-2014, s. 52)
Qn 14 stycznia 2014 r. przy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP 

(pl. Bojanowskiego 6) powstał Klub Seniora.   („WL” 02-2014, s. 6)
Qn 21 stycznia 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-

lanego wydał postanowienie wymierzające karę 50 000 zł 
za użytkowanie owalu Lubońskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji bez pozwolenia.   („WL” 08-2015, s. 14)
Qn 27 stycznia 2014 r. Rada Miasta uchwaliła program osłonowy 

„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.   („WL” 
02-2014, s. 16)
Qn 31 stycznia 2014 r. miasto podpisało pierwsze w nowym syste-

mie śmieciowym porozumienie na świadczenie usług komunalnych 
z miejską spółką „Kom-Lub”.   („WL” 02-2014, s. 17)
Qn W styczniu 2014 r. trenerem Klubu Sportowego „Fogo” został 

Jarosław Araszkiewicz.   („WL” 02-2014, s. 47)
W styczniu 2014  r. trenerem drużyny seniorów „Stelli” został 
Damian Zieniuk.   („WL” 02-2014, s. 46)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa XX wieku. Luboń k. Po-
znania” Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń i okolice. 
Dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii” Stanisław Malepszak, Lu-
boń 2002 i  2005; 4 – „Wykopaliska archeologiczne w  Luboniu”, 
Stanisław Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 1998; 5 – „50 lat 
Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław Malep-
szak, Luboń 1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i współczesność”, Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Bi-
blioteka 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 Lu-
boniu (1974-1990); 16 – „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 1, Luboń 
2011; 18 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 2012; 
25 – „Bambrzy”, Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Bi-
blioteka Zawartości Czasopism); „Wieści Lubońskie” 1994, 2003, 
2004, 2013-2017
Mieszkańców, organizacje oraz instytucje prosimy o uzupełnianie 
naszego kalendarium i przesyłanie informacji: telefonicznie, listow-
nie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

oprac. HS
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Poznań, grudzień 1930 roku. Samanta 
i Łukasz zaręczają się. Planują ślub, ale 
na drodze do szczęścia pojawiają się prze-
szkody. Z  pomocą spieszy Rafał Gajda, 
dobry znajomy komisarza Darskiego. 
Młoda para otrzymuje od niego zapro-
szenie do spędzenia lata we wsi Białogrą-
dy, posiadłości rodziny Grabowskich. 
Klasyczny szlachecki dworek i urokliwa 
okolica budzą zachwyt państwa Darskich. 
Jednak wkrótce radość z pierwszych wspól-
nych wakacji mąci tragiczne wydarzenie. 
W  dodatku zaczynają krążyć pogłoski 
o wilkołaku...
Bestia kojarzy się z malarstwem postim-
presjonistów: jest tak samo pełna wdzię-

ku, a zarazem staranna w formie. Malar-
ska i nastrojowa. Jasna i mroczna. Prze-
wrotna. Precyzyjnie skonstruowana za-
gadka trzyma w  napięciu do samego 
końca.   (Anna Klejzerowicz)

Autorka, mieszkająca w naszym mieście 
od 1997 r., jest absolwentką poznańskiej 
Akademii Ekonomicznej (obecnie Uni-
wersytet Ekonomiczny). Od wczesnej 
młodości pasjonowała się różnorodnymi 
gatunkami literackimi, przede wszystkim 
jednak, co wyraźnie widać w  jej twór-

czości, urzekły ją klasyczne kryminały 
angielskie oraz dzieła niemieckiego pi-
sarza Jurgena Thorwalda. Jakiś czas temu 
Alicja Minicka postanowiła sama spró-
bować swoich sił na niwie literackiej. 
W  2011  r., ukazała  się jej debiutancka 
powieść detektywistyczna zatytułowana 
„Colette” (czytaj: „WL” 08-2011). Po niej 
powstał kryminalny e-book „Genewska 
zagadka”, a w 2012 r. powieść retro „Mor-
derstwo w Miłowie” („WL” 10-2012 i 11-
2012). Alicja Minicka lubi też pisać 
opowiadania.
Zapraszamy na stronę autorki:  
www.alicjaminicka.blogspot.com.

(Z)

Z pasji detektywa
W październiku 2018 r., nakładem wydawnictwa „Oficynka” ukazał się 
kolejny kryminał lubonianki Alicji Minickiej – „Bestia”

n
Lubonianka Alicja Minicka – autorka 
kryminałów

n
Okładka nowego kryminału lubonianki 
Alicji Minickiej – „Bestia”.
Książka ma format: 121 x 194 i miękką 
oprawę. Kosztuje 32 zł

Jarmark Świąteczny
8 grudnia odbył się pierwszy Luboński 
Jarmark Świąteczny. Pogoda nam dopi-
sała, był Mikołaj i Mikołajowa, a na sto-
iskach same cudowności! Jeszcze raz 
pragniemy podziękować sponsorom 
upominków i  pierniczków: MJP Dru-
karni Offsetowej, Szkółce Roślin Ozdob-
nych Stempniewscy oraz firmie „Foliggo”. 
Gorące podziękowania kierujemy rów-
nież do naszych partnerów, bez których 
to wydarzanie nie miałoby miejsca: Cu-
kierni Pawlova oraz Stowarzyszenia 
„Pozytywny Luboń”.
Do zobaczenia za rok!

Wigilia w Klubie „Promyk”
Święta Bożego Narodzenia to czas, na 
który czekamy cały rok, pełen rodzin-
nego ciepła przy bożonarodzeniowym 
drzewku. Tak też było 11 grudnia na 
wigilijnym spotkaniu Klubu „Promyk”, 
panowała iście domowa i rodzinna at-
mosfera. Na stole mnóstwo pyszności, 
były kolędy, nie zabrakło też świątecz-
nych upominków i szczerych, płynących 
ze serca życzeń. Tradycyjnie wspólnie 

z członkami do wigilijnego stołu zasiadł 
ksiądz Paweł Dąbrowski, który obdarzył 
wszystkich ciepłym słowem i  duszpa-
sterskim przesłaniem, a świąteczny na-
strój na dobre zagościł nie tylko w nas, 
ale także w całej bibliotece.

Kici Kocia i spotkanie z Mikołajem
W ramach „Rodzinnych sobót w Biblio-
tece” w grudniu ponownie zaprosiliśmy 
najmłodszych i ich rodziców do wspól-
nej zabawy. Świąteczny miesiąc rozpo-
częliśmy od mrucznych zabaw z  Kici 
Kocią. Były kocie figle, przeciągnie 
i wszystko to, co koty lubią najbardziej, 
pod czujnym okiem Bajanki i Nunusia. 
Tydzień później aktorzy z dalekiego Kra-
kowa przygotowali dla naszych widzów 
„Mikołajkową Niespodziankę”. Okazało 
się, że do spektaklu zaproszono najpraw-
dziwszego Mikołaja! Rozdał wszystkim 
grzecznym dzieciom pierniczki, a prze-
cież nie od dziś wiadomo, że nasza bi-
blioteczna publiczność jest grzeczna cały 
rok, o  czym Mikołaja nie trzeba było 
przekonywać.

Detektyw Zagdaka na 
tropie
Grudzień nasi mali wi-
d z ow i e  z a koń c z y l i 
przedstawieniem o  de-
tektywie Zagadce, który 
naszą Bibliotekę odwie-
dził 19 grudnia. Naj-
młodsi wspólnie prze-
mierzyli cały świat, by 
odnaleźć zagubioną 
przyjaciółkę Zagadki, 
z n a n ą  ś p i e w a c z k ę 
o imieniu Koko. Widzo-
wie wspólnie z detekty-
wem przemierzyli Chi-
ny,  tropów szukali 
u  podnóża góry Fudżi, 
przeszukali nawet Bie-
gun Północny, ale bez-
skutecznie. Poszlaki 
prowadziły śledczych 
przez wszystkie konty-
nenty i  liczne kultury, 
a  spektakl dostarczył 
widzom wiele wrażeń 
oraz sporo wiedzy 
o świecie.

BM

Z Biblioteki Miejskiej

n
Jarmark świąteczny przed Biblioteką Miejską

n
Rodzinna sobota w Bibliotece

Gdzie ten raj?
Czy tam, gdzie bywasz rosną kwiaty
czy tylko zielsko się chwaszczy?
A przecież kochałeś bukiety
z nasturcji, rumianku, lwiej paszczy.
Tropiłeś w kępach zrudziałej trawy
modraki, jaskry, stokrotki
i przynosiłeś z niejednej wyprawy
naręcza zerwanych roślin.
Puste wazony, słoiki bez wody
suche naczynia, bezwonne
głoszą swą marność i brak urody
swe pożegnanie, żałości podzwonne.

Odczytane
Na frontonie hotelu „Max”
długą wstęgą zielonych liter
zapisane etapy żywota:
„urodziny, chrzciny, komunie, we-
sela, stypy”.
Przesuwane nachalnie
przez całą dobę, zielenieją

z radości, nie ze złości,
wrzeszczą o imprezach czczących
narodzonych, żyjących, zmarłych
i punktują czas w pięciu słowach.
Tak, widziałeś tę paradną
reklamę i westchnąłeś:
„Czymże jest istnienie?
Krótkim streszczeniem?”

Spacer
Byłam na spacerze.
Sama,
bo inaczej już nie będzie.
Chociaż niezupełnie.
Szedł twój cień
i zaglądał wszędzie,
w szare zimowej odwilży
zarośla i trzciny
rozmrożonych stawów
bez łysek, derkaczy, oharów.
Nie ma się czym zachwycać –
dookoła pustka.
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13 stycznia Orkiestra zagrała po raz 27. 
Tym razem pod hasłem: „Pomaganie jest 
dziecinnie proste – Gramy dla dzieci 
małych i bez focha”. Mimo deszczu i wia-
tru, na zakup sprzętu dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych zebrała w Lu-
boniu 44 498,14 złotych (w ub. roku – 
45  669,54). To dużo, ale przecież nie 

tylko o  pieniądze tu chodzi. Liczy  się 
atmosfera wspólnego działania i radość 
z dokonań, zwłaszcza ponad codzienny-
mi podziałami. Na pewno cieniem na 
tegorocznym Finale kładzie się bandyc-
ki napad na prezydenta Gdańska, Pawła 
Adamowicza. Nie zmieni on jednak, 
mimo wstrząsającego wymiaru, 
faktu masowego udziału w tej 
nadzwyczajnej akcji, która wro-
sła już w polski krajobraz.

W naszym mieście orkiestrowa 
muzyka wybrzmiała jeszcze 
przed tragicznym wydarzeniem 
na gdańskiej scenie. Jak co 
roku, była udziałem wielu or-
ganizatorów i  uczestników. 
W Galerii „Trakcja” przez cały 
niemal dzień trwały zabawy dla 
dzieci i spotkania dla rodziców. 
Dziesiątki ludzi, nawet z  naj-
młodszymi pociechami, znala-
zło tu ciepłe i życzliwe miejsce. 
Gospodarze, Agnieszka Kru-
pieńczyk i  Tomasz Kalitko, 
stworzyli rodzinną atmosferę. 
Było tu miejsce na gry, malo-

wanie twarzy, kurs pierwszej pomocy, 
muzykę i  towarzyskie rozmowy, oczy-
wiście też zbiórkę pieniędzy. W Trakcji 
można było zjeść domowe wypieki, słod-
kie specjały, wypić kawę, herbatę, sok, 
a na koniec, dla zgłodniałych – pięknie 
pachnący bigos. Wszystko w  dobrych 
nastrojach, w otoczeniu sztuki, bo ścia-

ny pełne obrazów 
tworzą szczególną 
atmosferę. Na zakoń-
czenie odbył się kon-
cert, bo przecież go-
spodarz jest artystą 
wszechstronnym. Ale 
my już przenieśli-
śmy  się do sztabu 
miejskiego, w  tym 
roku pracującego 
w Ośrodku Kultury. 
W jednym pomiesz-
czeniu liczenie pie-
niędzy, w innych gry 
i  zabawy dla naj-
młodszych, wcześniej 
zumba, a  nad tym 
wszystkim muzyka, 
także ostra, rockowa.

Promocja książki
Po koncercie dr Izabella Szczepaniak 
zaprezentowała „Dzieje Ziemi Luboń-
skiej – Historię Lasku, Lubonia i Żabi-
kowa od czasów najdawniejszych do 
utworzenia miasta”. Obecności na tym 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Luboniu

n
Za stołem dr Izabella Szczepaniak, którą przedstawia dyrektor 
Ośrodka Kultury – Regina Górniaczyk   fot. Jerzy Nowacki

W kolejce po autograf autorki 
również burmistrz Małgorzata 
Machalska   fot. Jerzy Nowacki

n
 Występ zespołu „Mushrooms” w Ośrodku Kultury w ramach WOŚP    
fot. Jerzy Nowacki

n
W Galerii „Trakcja” przy ul. Słonecznej  od południa trwały zabawy dla dzieci i spo-
tkania dla rodziców   fot. Jerzy Nowacki

spotkaniu mogłoby pozazdro-
ścić niejedno centrum kultu-
ry. Czuwała nad nim, jak 
i nad całą Orkiestrą, dyrektor 
Regina Górniaczyk. Ośrodek 
Kultury w  Luboniu jest wy-
dawcą książki, którą dofinan-
sowało miasto. Chwała 
wszystkim za tę inicjatywę. 
Oczywiście przede wszystkim 
autorce. Opowiadała o  kuli-
sach powstawania dzieła, 
m.in. przytaczała źródła, 

z których korzystała przy pisaniu. Żało-
wać można, że przedstawiana na slajdach 
podczas promocji bogata ikonografia nie 
znalazła się w książce. Spotkanie uwień-

czyło podpisywanie przez 
autorkę książek, którymi 
obdarowano uczestników 
prezentacji. Można  się 
spodziewać, że praca dr 
Izabelli Szczepaniak trafi 
do większości lubońskich 
rodzin i będzie nie tylko 
czytelniczą przyjemnością 
oraz przyczynkiem do 
refleksji, ale także powo-
dem do dumy.

JN

O nowej książce czytaj też 
notkę wydawcy na str. 7

n

n
Na zakończenie w Ośrodku Kultury podsumowano 
zbiórkę. W liczeniu pieniędzy brali udział przedstawi-
ciele wszystkich pokoleń   fot. Jerzy Nowacki

n
Gospodyni Galerii – Agnieszka Krupieńczyk – oferuje kawę, 
herbatę, ciasto, bigos   fot. Jerzy Nowacki
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Kolęda jako pieśń bożonarodzeniowa 
ma swoją kilkuwiekową tradycję, po-
wstanie pierwszej polskiej kolędy datu-
je się na połowę XV wieku. W piątkowe 
popołudnie, 4 stycznia, w Zespole Szkół 
(ZS) odbył  się po raz czwarty Miejski 
Konkurs Kolęd, Pastorałek i  Piosenek 
Świątecznych zorganizowany przez ZS, 
objęty patronatem honorowym przez 
Burmistrza Miasta Luboń, w  którym 
zaprezentowali się uczniowie lubońskich 

szkół. W  jury, które oceniało ponad 
dwadzieścioro wykonawców zasiedli: 
burmistrz – Małgorzata Machalska, wo-
kalistka i  artystka scen muzycznych – 
Magdalena Dolska-Domek oraz radne 
RML – Dorota Franek i Karolina Wil-
czyńska-Kąkol. W kameralnej atmosfe-
rze uczniowie zaprezentowali swoje duże 
możliwości wokalno-instrumentalne. 
Występowali soliści, duety oraz trio. 
Oprawę muzyczną zapewnił zaprzyjaź-

Konkurs kolęd
Koncert finałowy

niony z ZS Paweł Wawrzyniak. W obli-
czu wysokiego i wyrównanego poziomu 
interpretacji wykonywanych utworów, 
jury typując laureatów konkursowych, 
miało „duży orzech do zgryzienia”.
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce 
wyśpiewała Katarzyna Hajdyła (SP  2), 
drugie – Natalia Domek (ZS), a trzecie 
– Hanna Niedźwiedź (ZS). W kategorii 
klas IV-VI: I miejsce – Wiktoria Gwiaz-
dowska (SP 1), II – Patrycja Włodarek 
(ZS), III  ex aequo – trio w  składzie: 
Daria Świgoń, Emilia Niezabitowska 
i Marta Adamska (SP 4) oraz Wit Kału-
ża (ZS). Wśród klas VII-VIII i gimna-
zjum I  miejsce przypadło Julii Galin 
(ZS), II – duetowi: Maja Świdzińska 
i Paulina Stemporowska (ZS).

Wszyscy uczniowie biorący udział 
w  konkursie otrzymali upominki. 
Niewątpliwie wspaniały konkurs, 
którego celem było promowanie 
twórczoś c i  ar tystyczne j  dz iec i 
i młodzieży, propagowanie tradycji 
bożonarodzeniowych oraz wymiana 
pomysłów i doświadczeń w zakresie 
upowszechniania śpiewu wśród 
mieszkańców naszego miasta, prze-
dłużył świąteczny nastrój. Warto 
podkreślić bardzo dobre przygoto-
wanie się do imprezy, zarówno or-
ganizatorów jak i  jej uczestników 
oraz, że ten ciekawy konkurs stał się 
imprezą cykliczną w  naszym mie-
ście.

PAW

n
Julia Galin zajęła I miejsce w kategorii klas VII-VIII i gimnazjum śpiewając kolędę 
„Pierwsza gwiazdka”   fot. Paweł Wolniewicz

n
Uczestnicy i jury konkursu   fot. Paweł Wolniewicz

Wigilia na Dzikim Zachodzie
W lubońskim kowbojskim miasteczku 
odbyła się 15 grudnia Wigilia Klubowa, 
w której wzięli udział członkowie oraz 
sympatycy naszego małego Dzikiego 
Zachodu przy ul. Kwiatowej. Panowa-
ła świąteczna i miła atmosfera, którą 
każdy obecny gość odczuł, dzieląc się 
opłatkiem, a także składając wzajemne 

bożonarodzeniowe życzenia i  uściski 
dłoni na dowód długoletniej przyjaźni. 
Jak nakazuje ustalony regulamin i tra-
dycja, kowboje złożyli w Biurze She-
riffa broń, po czym przystąpili do 
śpiewania pastorałek i składania wizyt 
gospodarzom obsługującym drewnia-
ne westernowe budynki. Kolędnicy byli 
częstowani w zamian łakociami i słod-

Z miasteczka country kim winem. Na koniec w kowboj-
skim „kościele” Burmistrz Mia-
steczka – Jack – wygłosił przemo-
wę i podziękował za każdy wspól-
ny dzień i  akcje charytatywne. 
W  saloonie przy przepięknie 
ozdobionej paciorkami i  świeci-
dełkami choince, razem z  anioł-
kiem, w  towarzystwie uczestni-
czących w  imprezie dzieci i  ich 
rodziców czekaliśmy z  wielkim 
entuzjazmem, wypatrując zaprzę-
gu reniferów powożonego przez 
Świętego Mikołaja z pomocą jego 
dzielnych elfów. Siedząc w wikli-
nowym, bujanym fotelu, przybyły 
z dalekiej północy gwiazdor ob-
darowywał prezentami wszystkich 
biesiadników, nie zapominając 
o wymierzeniu symbolicznej rózgi. 
Następnie przystąpiliśmy do wie-
czerzy, by cieszyć i  radować  się 
zdrowiem, spotkaniem i  przeży-
tymi chwilami.

Wigilia na strzelnicy sportowej
15 grudnia do strzelnicy „Dwór Grun-
waldzki”’ w Poznaniu zjechali się klubo-
wicze oraz miłośnicy strzelectwa spor-
towego, a  także osoby interesujące  się 
militariami, techniką, obsługą i budową 
broni palnej, również jej historią i prze-
znaczeniem. Członek poznańskiego 
klubu strzelectwa sportowego, a jedno-
cześnie szeryf Kowbojskiego Miasteczka 
w Luboniu także był gościem tego spo-

tkania. Składano sobie bożonarodzenio-
we życzenia i śpiewano pastorałki. Spo-
tkanie podsumował Prezes klubu, dzię-
kując i  wręczając puchary członkom 
i  sympatykom za kultywowanie coraz 
bardziej rozwijającej się dyscypliny spor-
towej. Następnie przystąpiono do bie-
siady wymieniając się doświadczeniem 
strzeleckim oraz wspomnieniami z od-
bytych zawodów.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

n
Wigilijni goście Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu   fot. Zbigniew Henciel

n
Szeryf Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu 
i prezes poznańskiego klubu strzeleckiego – 
Jerzy Strzelewicz
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Feliz Natal, czyli święta w Brazylii
Początek grudnia dla słuchaczy sekcji 
literacko-bibliotecznej Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (LUTW) był 
prawdziwym preludium do nadchodzą-
cych świąt Bożego Narodzenia. 5 grud-
nia naszym gościem była siostra Regina 
ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Niepokalanego Poczęcia NMP, która 
podzieliła  się swoimi wrażeniami ze 
świątecznej podróży do Brazylii.  (BM)

Rajd mikołajkowy
8 grudnia słuchacze z  sekcji turystyki 
pieszej i krajoznawczej spotkali się przy 
parkingu sklepu „Netto”. Początkowo 
planowano spacer ulicami Lubonia, ale 
że w tym dniu oddano do użytku wieżę 
widokową na terenie tzw. Szacht Poznań-
skich, więc ulicami Kościuszki i  Nie-
złomnych dotarliśmy do nowopowsta-
łego obiektu. Wieżę postawiono na ob-
szarze Fabianowa-Kotowa, w  pobliżu 
dawnej cegielni oraz stawów Glabisa 
i Rozlanego (czytaj „WL” 12-2018, str. 7). 
Weszliśmy na nią i podziwialiśmy pano-
ramę okolicy. Pogada dopisała i świeciło 
słońce. Widać było urokliwe zbiorniki 
wodne, a w oddali wyraźnie zabudowę 
Poznania oraz Lubonia. Przed wieżą 
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie w czap-
kach Mikołaja. W  drodze powrotnej 
przeszliśmy ścieżką przyrodniczą 
z umieszczonymi tablicami poglądowy-
mi informującymi o florze, faunie i hi-
storii terenu Szacht. Pełni wrażeń, po 
przejściu prawie 6 km powróciliśmy do 
Lubonia.    (M. J. Błaszczakowie)

Jeden z pięciu
10 grudnia w sali Domu „Senior-Wigor” 
odbył się finał turnieju „Jeden z pięciu”, 
zorganizowanego dla uczestników 
LUTW. W ciągu pięciu poniedziałków 
po pięciu słuchaczy LUTW brało udział 
w eliminacjach do finałowego turnieju 
„1 z  5”, przygotowanym przez Marię 
Nowakowską. Pytania z różnych dziedzin 
nauki, kultury, literatury, sportu itp. oraz 
gwary poznańskiej przygotowali „eks-
perci” i członkowie rady programowej. 

Podczas rywalizacji było wiele emocji. 
Uczestnicy mogli sprawdzić swoją wie-
dzę i umiejętności oraz panowanie nad 
własną tremą i „nerwami”. Z każdej gru-
py wyłoniono najlepszego zawodnika. 
Finalistami eliminacji zostali: Krystyna 
Bączyk, Danuta Kurasińska, Lucjan Kuź-
niak, Elżbieta Przytocka i Danuta Woź-
niak. Wystąpili w finale turnieju. Z wiel-
kim napięciem śledziliśmy ich dalsze 
zmagania. W  ostatecznej punktacji 
I miejsce zajęła Elżbieta Przytocka, II – 
Danuta Woźniak, a III – Krystyna Bą-
czyk. Ufundowane przez Urząd Miasta 
nagrody wręczyła zwycięzcom i finali-
stom burmistrz Małgorzata Machalska 
– Kanclerz ULTW.   (M. J. Błaszczakowie)

Jarmark we Wrocławiu
By poczuć magię świąt, 13 grudnia słu-
chacze LUTW pojechali na Jarmark 
Bożonarodzeniowy do Wrocławia. Wy-
ruszyliśmy rano autokarem z parkingu 
Intermarchè. Pierwszym etapem wy-
cieczki było zwiedzenie wrocławskiego 
zoo. Z  przewodnikiem obejrzeliśmy 
pawilony z małpami człekokształtnymi 
i małpiatkami. Dowiedzieliśmy się o ży-
ciu i  zwyczajach tych inteligentnych 
zwierząt, żyjących w stadach, opartych 
na hierarchii poszczególnych osobników. 

Z Uniwersytetu III Wieku

Szczególnie interesujące były opowieści 
o szympansach. Następnie udaliśmy się 
do Afrykarium, które jest największą 
atrakcją wrocławskiego ogrodu zoolo-
gicznego i jedynym na świecie oceana-
rium poświęconym wyłącznie faunie 
Afryki. Podziwialiśmy różne ekosystemy 
Czarnego Lądu: żółwie pustynne, rafę 
koralową i  ryby Morza Czerwonego, 
ryby pielęgnice z Wielkich Jezior Afry-
kańskich, płaszczki i rekiny z Mozambi-
ku, hipopotamy nilowe z  Afryki 
Wschodniej, kotiki z Wybrzeża Namibii, 
krokodyle i manaty znad rzeki Kongo. 

Niesamowite 
wrażenie 
wywarło na 
nas przejście 
18-metro-
wym prze-
zroczystym 
tunelem 
z akrylu, któ-
ry pozwalał 
na obserwa-
cję z bliskiej 
odległości 
pływających 
żółwi zielo-
nych, reki-
nów, płasz-
czek i innych 
różnorod-
nych r yb. 
Następnie 
udaliśmy się 
na  r ynek 
wrocławski, 
plac Solny 
i  okoliczne 

ulice, gdzie odbywał się Jarmark Bożo-
narodzeniowy, jeden z najpiękniejszych. 
Czekało na nas moc atrakcji, świątecz-
nych pyszności i niespodzianek. Rynek 
stanowił tło dla bajkowej scenerii, szcze-
gólnie Bajkowy Lasek, Domek Pod Kra-
snalem i  Grzybek Mikołaja dla malu-
chów. Pięknie ozdobione ulice i stragany 
robiły duże wrażenie. Wszystkie pierze-
je rynku były wspaniale udekorowane 
łańcuchami kolorowych świateł, świą-
tecznymi ozdobami i drewnianymi dom-
kami z artykułami świątecznymi, w któ-
rych można było kupić piękne pamiątki 
dla bliskich. W  centralnym miejscu 
placu błyszczała tysiącami światełek 
wysoka choinka. Kręciły  się karuzele 
i  skrzydła wiatraka. Dookoła rozcho-
dził się zapach pachnących lasem cho-
inek, aromatycznych pierników, wanilii, 
cynamonu i grzanego wina. Można było 
m.in. nabyć ręcznie zdobione bombki 
choinkowe, wyroby rękodzieła ludowe-
go: haftowane serwety, obrusy, ceramikę 
oraz zabawki i  oryginalną biżuterię. 
Natomiast stoiska gastronomiczne ofe-
rowały grzane wino i piwo z dodatkiem 
cynamonu, imbiru, goździków i poma-
rańczy w okolicznościowych kubeczkach, 
kształtem przypominających buty Świę-
tego Mikołaja, oraz świąteczne potrawy 
i  specjały. Magia jarmarku oczarowała 
nas wszystkich.    (M. J. Błaszczakowie)

Przedświąteczna eskapada
W niedzielę, 16 grudnia, odbył się Rajd 
„Do Kątnika przedświąteczny” zorgani-
zowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Komornikach i Klub Seniora w Łęczy-
cy. Udali  się tam również uczestnicy 
Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Spotkaliśmy się przy Domu Kul-
tury „Nad Wirynką” w Łęczycy. Na ostat-
nią w  tym roku wędrówkę przybyło 
ponad 50 osób. Wyruszyliśmy w kierun-
ku Kątnika, przechodząc nowym tune-
lem pod torami zmodernizowanej linii 
kolejowej trasy Poznań-Wrocław i zna-
leźliśmy się na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Doszliśmy nad War-
tę w miejsce, gdzie do lat 70. XX wieku 
kursował prom śródlądowy do leżącej 
na przeciwległym brzegu wsi Czapury. 
Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy 
w dalszą drogę wzdłuż ma-
lowniczego brzegu Warty. 
Obserwowaliśmy drzewa 
pogryzione i powalone przez 
liczne bobry występujące na 

cd.  
obok

n
Finaliści turnieju „1 z 5”   fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy wyprawy do Wrocławia w tamtejszym zoo, przed Afrykarium   fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy rajdu do Kątnika przy mostku nad starym korytem Warty   
 fot. Jan Błaszczak
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terenie obszaru ochrony ścisłej „Zalewy 
Nadwarciańskie”. Kolejny przystanek był 
przy mostku na starym korycie Warty. 
Po dojściu do ujścia Wirynki do Warty 
ruszyliśmy wzdłuż jej brzegu przez „pań-

skie łąki” i drogą pożarową powróciliśmy 
do punktu wyjściowego, po przejściu 
prawie 9 km. Na mecie, w Domu Kultu-
ry czekał na nas gorący poczęstunek 
przygotowany przez Koło Gospodyń 

n
Nagrodzeni uczestnicy IV Miejskiej Olimpiady Aktywnego Seniora   fot. Jan Błaszczak

Pomysł organizowania Wigilii Miejskich 
w Luboniu zrodził się przed ponad trze-
ma laty na spotkaniu z  okazji Święta 
Pracownika Socjalnego w  Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) 
z  inicjatywy uczestniczących w  nim: 
burmistrza Mateusza Mikołajczaka, prze-
wodniczącej Rady Miasta Teresy Zyg-
manowskiej, dyrektor MOPS-u Jolanty 
Pieprzyckiej, kierownika Sekcji Pomocy 
Społecznej i stypendiów MOPS – Justy-
ny Juskowiak, kierownika Wydziału 
Oświaty Zdrowia i Kultury UM – Ro-
mualdy Suchowiak i radnej Doroty Fra-
nek. Z roku, na rok coraz więcej lubo-
nian zasiada przy wspólnym, świątecz-
nym stole. Tradycji stało  się zadość 
i przed miesiącem lubonianie spotkali się 
niczym jedna, wielka rodzina.
W  niedzielę, 16  grudnia, lubonianie 
uczestniczyli w czwartej w historii na-
szego miasta Wigilii Miejskiej, na którą 
burmistrz Małgorzata Machalska i prze-
wodnicząca Rady Miasta – Teresa Zyg-
manowska zaprosiły mieszkańców 
(szczególnie tych potrzebujących wspar-
cia). Podobnie jak w  latach ubiegłych 
uroczyste spotkanie odbyło się w gościn-
nych murach Szkoły Podstawowej nr 2 
(pierwszą wigilię z udziałem 162 miesz-
kańców zorganizowano w  SP  1, przed 
rokiem w SP 2 zasiadło przy stole 350 lu-

bonian) i  uczestniczyło w  nim ponad 
400. mieszkańców. Nie ukrywali, że był 
to dla nich prawdziwy przedsmak zbli-
żających się świąt Bożego Narodzenia. 
Wigilie zorganizowano ze środków bu-
dżetu miasta.
Na wstępie burmistrz Mateusz Mikołaj-
czak odczytał Ewangelię wg. św. Łukasza. 
Następnie okolicznościowe życzenia 
złożyły Burmistrz Małgorzata Machalska 
i Przewodnicząca RML, Teresa Zygma-
nowska, po czym wszyscy zasiedli do 
stołów i w świątecznej atmosferze raczy-
li się tradycyjnymi potrawami. Nie za-
brakło smacznego barszczu, pierogów, 
świątecznej ryby oraz owoców i słodkich 
wypieków. W  kuchni krzątali  się i  do 
stołów podawali pracownicy MOPS-u, 
Ośrodka Kultury, Dziennego Domu „Se-
nior-Wigor”, nauczy-
ciele, uczniowie SP 2, 
harcerze oraz radni 
RML. Część arty-
styczną przygotował 
Jarosław Jastak opie-
kujący  się grupą 
uczennic, które za-
śpiewały piękne ko-
lędy. Najpierw Joan-
na Olsztyńska („San-
ta tell me”), później 
t r io  dziewczęce 

w  składzie: Joanna Olsztyńska, Anna 
Późniak i  Paula Skorlińska („Lulajże 
Jezuniu”). Oprawę muzyczną stworzył 
Jakub Fabisiak.
Na koniec uczestnicy tego imponujące-
go wydarzenia otrzymali drobne upo-
minki. Warto podkreślić, że z  roku na 

rok przy miejskim, wigilijnym stole za-
siada coraz więcej lubonian.

PAW

Organizatorzy dziękują za pomoc w przy-
gotowaniu wigilii: Dyrekcji i Pracownikom 
MOPS-u, Kierownictwu i Pracownikom 
Ośrodka Kultury oraz Dziennego Domu 
„Senior-Wigor”, Dyrekcji i  Społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 2, oraz wszystkim, 
którzy przyczynili  się do zaistnienia tej 
pięknej uroczystości.

Wiejskich. Tutaj, wg pomysłu kierowni-
ka obiektu, panie przygotowały pyszną 
zupę jarzynową „ratatuj”. Następnie przy 
kawie nastąpił oczekiwany punkt pro-
gramu tego rajdu. Pan Antoni Pawlik –
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Komornikach dokonał losowania upo-
minków dla osób, które wzięły udział 
w  największej liczbie imprez w  2018 
roku. Było wielu wyróżnionych. Dodat-
kową niespodziankę stanowiły nowe 
„Kalendarze Turysty” na 2019 rok. Ko-
lejny rajd „Po Morenie” odbędzie się 20 
stycznia. Zbiórka przed Domem Kultu-
ry w Wirach o godz. 10. W imieniu GOK 
Komorniki serdecznie zapraszamy.

Wykład w straży
20 grudnia w  sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej odbył się ostatni z zaplanowa-
nych w tym roku wykład plenarny dla 
słuchaczy LUTW pt. „Czego unikać 
w świątecznym menu?”. Przed wykładem 
podsumowano punktację ogólną 

IV Miejskiej Olimpiady Aktywnego Se-
niora LUTW, która odbyła się19 paź-
dziernika 2018  r. W  kategorii kobiet: 
I miejsce zajęła Liliana Paszkowska, II 
miejsce – Ewa Michałowska, III – Irena 
Czerwińska (wszystkie panie z LUTW). 
W  kategorii mężczyzn najlepszy oka-
zał się Jerzy Walkowiak (Senior-Wigor 
Luboń), II miejsce zajął Stanisław Kę-
dziora (LUTW), a III Leon Nykiel (se-
nior z gminy Dąbie pow. Koło). Pamiąt-
kowe puchary wręczyła burmistrz Mał-
gorzata Machalska, która pogratulowała 
zwycięzcom. Wszystkim przybyłym na 
wykład złożyła również życzenia świą-
teczne i  noworoczne. Dr Dobrosław 
Lubarski z  LUB-MED.-u przedstawił 
kilka porad żywieniowych związanych 
z przypadającym okresem świątecznym. 
Po prelekcji odbyło się spotkanie przed-
świąteczne przy kawie i cieście pierni-
kowym. Złożono sobie życzenia i mile 
wspominano miniony rok.   

(Jan Błaszczak)

Zapachniało wigilią
4. spotkanie integracyjne lubonian przy opłatku i śpiewie kolęd

n
W sali gimnastycznej SP 2 przy stołach zasiadło ponad 400. lubonian    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Suto zastawione stoły wigilijne dla chętnych lubonian   fot. Władysław Szczepaniak

n
Trio dziewczęce w składzie: Joanna 
Olsztyńska, Anna Późniak i Paula Skor-
lińska zaśpiewało kolędę „Lulajże Jezu-
niu”, akompaniował im Radosław Ja-
stak. Z prawej: Mateusz Mikołajczak, 
Teresa Zygmanowska, Małgorzata Ma-
chalska i Jolanta Pieprzycka   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Najmłodsi uczestnicy uroczystego spo-
tkania zasiedli do stołu w dziecięcych 
wózkach, pod opieką rodziców    
fot. Paweł Wolniewicz
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gę i brzmiący pięknymi polskimi ko-
lędami, wykonanymi przez zespół 
„Panoptikum” pod kierownictwem 
Tomasza Kalitko w  składzie: Michał 
Behnke-Chmielewski, Dominik Tu-
chołka i Krzysztof Kuśmierek, którzy 
towarzyszyli wspaniałym wykonawcom 
przygotowanym przez Magdalenę Do-
lską-Domek. Prowadziły go Emilia 
Bryś i Joanna Michalska.
W szkolnym holu, który zamienił się 
w  nastrojową salę koncertową, za-
brzmiało 18 pięknych kolęd oraz in-
nych kompozycji o tematyce bożona-
rodzeniowej, m.in.: „Nie zapomnijmy 
tego”, „Kolęda płynie z  wysokości”, 
„Skrzypi wóz”, „Przekażmy sobie znak 
pokoju”, „Oj maluśki”, „W żłobie leży”, 
„Mizerna cicha”. Wykonywali je z du-
żym zaangażowaniem i uczuciem wo-

kaliści: Magdalena Dolska-Domek, 
Sylwia Pawłowicz, Przemysław Urba-
niak, Julia Galin, Anna Gierszewska, 
Julia Będziechowska, Jan Galik, Zu-
zanna Kornat, Natalia Domek i Urszu-
la Janiak. Występy wokalistów były 
przeplatane wierszami wykonywanymi 
przez uczniów lubońskich szkół: Mi-

ko łaj a  L e chni a ka 
(„Magiczne bombki“), 
Ja kub a  Jure wicza 
(„Wiersz do Trzech 
Króli“) i Mikołaja Ce-
głowskiego („Chleb 
miłości“). Na zakońc-
zenie tej integrującej 
lubonian imprezy ws-
zyscy jej uczestnicy 
wspólnie zaśpiewali 
powstałą na przełomie 
XVIII i  XIX wieku – 
koledę nieznanego 
autora – „Wśród noc-
nej ciszy“. W  ten 
przedświąteczny czas 
uczestnicy koncertu 
wrócili do domów peł-
ni dźwięków i  pozy-
tywnej, gwiazdkowej 
energii.
Po koncercie, odpo-
wiedzialna za wyko-
nawców pod wzglę-
dem wokalnym i orga-

nizacyjnym Magdalena Dolska-Domek 
podkreśliła, że wykonawcami utworów 
byli lubonianie, z wyjątkiem Przemy-
sława Urbaniaka, który jest także au-
torem tekstu i muzyki lubońskiej pio-
senki świątecznej „Razem na święta”. 
Wokalistami byli zarówno profesjona-
liści, jak i amatorzy, i z założenia śpie-
wali po polsku. Pani Magdalena nie 
ukrywała również, że jest dumna z pra-
cy zespołu w  bardzo miłej, twórczej 
atmosferze. Przygotowania i prace nad 
kolejnym koncertem już trwają.

PAW

KULTURA

W sobotni wieczór, 
15  grudnia, wypeł-
niony po brzegi pu-
b l i c z n o ś c i ą  h o l 
Szkoły Podstawowej 
nr 5 przy ul. Kołłą-
taja przybrał świą-
teczną szatę. Od-
był  się tu Koncert 
Świąteczny „Kolęda 
płynie z wysokości”, 
zorganizowany przez 
działające od dwóch 
lat w  naszym mie-
ście Stowarzyszenie 
„Pozytywny Luboń”. 
Był to niewątpliwie 
miły, muzyczny pre-
zent dla lubonian na 
święta, pachnący 
choinką podarowaną 
przez Zbigniewa Jur-

„Kolęda płynie z wysokości”
Święta Bożego Narodzenia to dla wszystkich dni wyjątkowe. To czas z najbliższymi, czas dawania i dzielenia się 
radością. Na kilka dni przed ich wigilią mogliśmy się cieszyć kolędami i piosenkami świątecznymi, które 
zabrzmiały nieco inaczej, w bardzo ciekawych aranżacjach i interpretacjach. Była to „podróż” po różnych 
kontynentach, krajach i stylach muzycznych…

n
Pierwszy utwór – „Nie zapomnijmy tego” – zaśpiewali: Magdalena Dolska-Domek, 
Sylwia Pawłowicz i Przemysław Urbaniak   fot. Paweł Wolniewicz

n
Występom muzyków i wokalistów towarzyszyła efektow-
na gra świateł   fot. Paweł Wolniewicz

8 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie 
świąteczno-noworoczne zorganizowane 
przez Harcerski Krąg Seniorów (HKS) 
17. i 18. Lubońskiej Drużyny Harcerskiej 
(LDH). Spotkanie, które odbyło  się 

w  murach Szkoły Podstawowej nr  4, 
rozpoczął występ jasełkowy w wykona-
niu uczniów. Mogli go obejrzeć zapro-
szeni i powitani przez dyrektor szkoły, 
Agnieszkę Antczak i przewodniczącego 
Kręgu Seniorów, druha Czesława Szaf-
czyka: harcerze seniorzy, społeczność 
szkolna i  zaproszeni goście – komen-
dantka ośrodka, hm. Aleksandra Lorenz 
i delegacja Kręgu Seniorów 7. LDH z dh. 
Eugeniuszem Kubackim, przewodniczą-

cym kręgu. Po zakończeniu przedstawie-
nia uczestnicy uroczystości tradycyjnie 
podzielili się opłatkiem i wymienili ży-
czenia. Zapalono harcerskie świetlisko. 
Dalszą część spotkania, przy kawie i sło-
dyczach, przeplatano śpiewem kolęd. 

Zanim wszyscy rozeszli się do domów, 
stanęli w kręgu i odśpiewali tradycyjne 
pieśni pożegnalne.

PAW

Opłatek harcerzy-seniorów

Tuż przed uroczystością zapalono zni-
cze przy pomniku „Kamień” z ufundo-
waną przed 20. laty przez harcerzy 
i ówczesne władze miasta tablicą upa-
miętniającą 65. rocznicę powstania 
pierwszych drużyn harcerskich w Lasku   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Harcerze seniorzy przy świetlisku   fot. Paweł Wolniewicz

n

Stowarzyszenie „Pozytywny Luboń” dzię-
kuje wszystkim, którzy przyczynili się 
do zaistnienia świątecznego koncertu.
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W niedzielne popołudnie święta Trzech 
Króli, 6 grudnia, w świetlicy firmy Lu-
vena SA Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga” zaprezentowało kolejne piękne 
jasełka. Przebiegały pod hasłem: „Na 
próżno Chrystus rodzi się w żłobie, je-
śli się nie narodzi w Tobie…”. Jasełka są 
szczególnym i bardzo wzniosłym wyda-
rzeniem, które na stałe wpisało się w ka-
lendarz imprez obchodzonych przez 

„Wspólną Drogę”.
Była to historia stajenki opowiedziana 
w nietypowy sposób. Nie zabrakło w niej 
zarówno elementów tradycyjnych, jak 
i baletu, a także rapowania czyli melo-
recytacji. Jasełka przygotowali wspólnie 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
(WTZ) z młodszymi od nich podopiecz-
nymi Stowarzyszenia „Wspólna Droga” 
oraz wolontariuszami – nauczycielami 
i  uczniami Szkoły Podstawowej nr  2. 
Uroczystość w  wypełnionej po brzegi 
publicznością sali, tradycyjnie prowa-
dzili prezes stowarzyszenia Beata Kryst-
kowiak-Grycza i Ireneusz Zygmanowski, 
którzy na wstępie powitali wszystkich 
przybyłych, wśród nich: burmistrz Mał-
gorzatę Machalską, przewodniczącą Rady 
Miasta – Teresę Zygmanowską, luboń-
skich radnych powiatowych i miejskich, 
przedstawicielki Sióstr Służebniczek 

Najświętszej Maryi Panny (z s. Rafałą 
Kisiel), dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie – Elżbietę Bijaczewską 
oraz przedstawicieli firm, instytucji, dar-
czyńców, sponsorów, rodzin, przyjaciół 
i znajomych. Publiczność została zachę-
cona do wspólnego śpiewania kolęd. 
Prowadzący stworzyli gwiazdkowy na-
strój zaczynając tymi słowy: Wigilijna 
noc – noc, w której Bóg stał się człowie-
kiem, jest nam wszystkim dobrze znana. 

Jasełka „Wspólnej Drogi”
Zatrzymajcie się ludzie na chwilę!
Zatrzymajcie się w biegu szalonym!
Posłuchajcie – Dziecina gdzieś kwili!
Lecz ten głos wrzawą świata stłumiony…

Ten czas rodzi radość i dobroć w ser-
cu każdego człowieka. Dzielenie się 
opłatkiem, roziskrzona choinka, 
włożone pod nią prezenty, ciche me-
lodie kolęd – przenoszą dorosłych 
w świat dzieciństwa, a dzieci wzbo-
gacają w  przeżycia, do których za-
wsze będą chętnie wracać we wspo-
mnieniach.
Po wzbudzającym wielokrotnie 
aplauz widzów przedstawieniu, któ-
re uświetniły swoim występem tan-
cerka-solistka baletu Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu – Natalia Trafan-

kowska z  córką 
Lenką oraz tańczą-
ce anioły, podzię-
kowano wspania-
łym aktorom oraz tera-
peutom WTZ, którzy 
ich do występu przygo-
towali oraz wszystkim, 
którzy włączyli  się 
w  przygotowanie 
przedstawienia. Sceno-
grafię przygotowali Pa-
weł Nowaczyk i  Ry-
szard Lisewski, nato-
miast stroje do tańca 
aniołów – Magdalena 
Michalak. Oprawę au-
diowizualną zapewniła 
profesjonalna firma 
„Waldek i Jacek – Świa-
tło i Dźwięk”, natomiast 
nad całością przedsię-

wzięcia czuwała jak zwykle Teresa Zyg-
manowska, która była także autorką 
scenariusza i głównym reżyserem wido-
wiska. Nie ukrywając zadowolenia i sa-
tysfakcji, Ireneusz Zygmanowski poin-
formował, że 31 grudnia WTZ powięk-
szył się o Pracownię Kroju i Szycia, a od 
początku tego roku, w  warsztatach 
uczestniczy 25  osób. Na zakończenie 
Małgorzata Machalska przekazała wy-
stępującym kosz ze słodyczami, otrzy-
mali oni również róże, natomiast uczest-
ników imprezy zaproszono na przygo-
towane przez Stowarzyszenie słodkości. 
Na specjalnie przygotowanym stoisku 
goście mogli zakupić cegiełki, wspierając 
w ten sposób stowarzyszenie.

PAW

n
Trzej Królowie złożyli dary Świętej Rodzinie   fot. Rafał Wojtyniak

n
Taniec aniołów   fot. Rafał Wojtyniak

n
Jasełka uświetniły swoim występem 
Natalia i Lenka Trafankowskie   fot. Rafał 
Wojtyniak

n
Na zakończenie przedstawienia sala zgotowała aktorom aplauz na stojąco. Występujący ledwo po-
mieścili się na scenie   fot. Paweł Wolniewicz

n
 Sala Luveny jak zwykle była wypełniona widzami   fot. Rafał Wojtyniak

n
Każdy z aktorów otrzymał symboliczną różę 
jako wyraz wdzięczności za szczególne prze-
życia   fot. Rafał Wojtyniak
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Jak co roku w okresie Bożego Narodze-
nia siostry służebniczki Maryi wraz 
z działającym przy Zgromadzeniu Klu-
bem Seniorów zorganizowali Wigilię. 
Wieczór, na który czekamy przez cały 
rok, rozpoczęliśmy kolędą „Wśród noc-
nej ciszy”. Jeden z uczestników odczytał 
fragment Ewangelii wg św. Łukasza – 
„Narodzenie Pana Jezusa”, po czym po-

dzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie 
życzenia. W radosnej atmosferze zasie-
dliśmy do stołów, na których nie brako-
wało karpia, barszczu, kapusty z grzy-
bami, pierogów, pomarańczy oraz innych 
specjałów. W  świątecznym nastroju, 
śpiewając kolędy, miło spędziliśmy czas.

Barbara Dobrowolska

Opłatek seniorów

n
 Klub Seniorów przy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Maryi podczas spotkania 
wigilijnego

Podczas jarmarku zwyczajowo można 
było zakupić wyroby twórców ludowych. 
Szczególnie młodsi goście mogli uczest-
niczyć w warsztatach i zajęciach, takich 
jak malowanie bombek, pieczenie pier-
ników, wykonywanie ozdób świątecznych 
– gwiazdkowych stroików, ekologicznych 
choinek czy toreb na prezenty. Można 
było obejrzeć przedstawienie bożonaro-
dzeniowe grupy „Dobry Teatr” dla dzie-
ci pt. „Jak Rozalka na święta makiełki 
gotowała” i koncerty: „Hej kolęda, kolę-
da...” w wykonaniu solistów Chóru Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I  st. im. K. 
Kurpińskiego, a także „Kolędowo... jaz-

zowo...” w wykonaniu uczniów wydzia-
łu jazzowego Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I  st. im. F. Chopina oraz słucha-
czy Policealnego Studium Piosenkarskie-
go im. Cz. Niemena. Było spotkanie 
z gwiazdorem oraz żywa szopka bożo-
narodzeniowa z  rzeźbami naturalnej 
wielkości i zwierzętami. Kolędnicy przy-
pomnieli obrzędy ludowe. Pobyt w Szre-
niawie przybliżył nas do magicznego 
nastroju zbliżających się świąt. W Mu-
zeum można było spotkać wielu miesz-
kańców Lubonia.

Jan Błaszczak

Bożonarodzeniowo 
w Szreniawie
W niedzielę, 16 grudnia na terenie folwarku muzealnego w Muzeum 
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 
odbył się XV Jarmark Bożonarodzeniowy – impreza nawiązująca 
tematyką do zbliżających się świąt. Tradycyjnie odwiedzili go też 
lubonianie

Szopka bo-
żonarodze-
niowa pod-
czas XV Jar-
marku Bożo-
narodzenio-
wego 
w Szrenia-
wie, z rzeź-
bami natu-
ralnej wiel-
kości   fot. 
Jan Błasz-
czak

n

28 grudnia w kościele pw. św. Barbary 
miało miejsce przedstawienie jasełko-
we pt. „Nad Betlejem w ciemną noc” 
zrealizowane według „Betlejem Pol-
skiego” Lucjana Rydla. Jak wiadomo, 
Rydel napisał sztukę dawno, na po-
czątku ubiegłego wieku, była ona wpi-
sana w polski krajobraz i rzeczywistość 
historyczną. Tak też stało  się teraz, 
kiedy reżyserem lubońskiego przed-
stawienia była siostra Olga ze Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek NMP, 
a aktorami parafianie. Spektakl można 
było obejrzeć po mszy świętej, po za-
kończeniu której niewiele osób wyszło, 
a sporo zjawiło się specjalnie na przed-
stawienie.

Pełen kościół, ciemno, rozbrzmiewa 
muzyka i słowa kolędy „Bóg się rodzi”. 
Tak się zaczyna inscenizacja. Na naszych 
oczach ożywa przeszłość, Chrystus ro-
dzi się w Polsce, może nawet w Wielko-
polsce. Akcja przedstawienia toczy  się 
w trzech odsłonach: pierwsza to scena 
z  pastuszkami, którzy dowiadują  się 
o  narodzinach Jezusa, druga odsłona 
dzieje się w pałacu Heroda, który jest też 
ciemiężycielem Polaków, nie tylko bi-
blijnym królem. Część trzecia pełna jest 
postaci historycznych składających po-
kłon Jezusowi i  proszących Jego oraz 
Maryję o łaski dla umęczonej ojczyzny. 
Przychodzą do niego trzej nasi władcy: 

Kazimierz Wielki, 
Władysław Jagiełło, 
Jan  III Sobieski. Są 
powstańcy spod Ra-
cławic, powstaniec 
warszawski, wielko-
polski i opozycjoni-
ści z lat osiemdzie-
siątych,  jest  Ed-
mund Bojanowski 
z  dziećmi i   inne 
ważne historycznie 
postaci. Odpowied-
nie stroje, muzyka; 
wszystko to razem 
z  chórem aniołów, 
Świętą  Rodziną, 
wprowadziło wi-
dzów w świąteczny, 
patriotyczny nastrój. 
Wszyscy obecni mo-

gli zaśpiewać wiele pięknych kolęd 
(m.in. patriotyczną wersję „Wśród 
nocnej ciszy…”) i pieśni patriotycznych 
(„Rotę” czy „Żeby Polska była Pol-
ską…”). Było tu wszystko, co znamy 
i nosimy w sercu: obrzędowość bożo-
narodzeniowa, ciepło, polski charakter, 
znane od dzieciństwa melodie, 
a wszystko to w budynku kościoła, w tym 
momencie postrzeganym też jako spo-
łeczność ludzi.
Po wyjściu starszy mężczyzna wyznał 
mi, że łezka mu się zakręciła, gdy wszy-
scy na stojąco śpiewali „Rotę”. Nie tylko 
jemu…

K A-P

Nad Betlejem w ciemną noc

n
Aktorzy spektaklu „Nad Betlejem w ciemną noc” wg Lucjana Rydla w kościele św. 
Barbary   fot. Rafał Wojtyniak

n
Królowie szukający narodzonego Jezusa 
w rozmowie z pasterzami   fot. Rafał Wojty-
niak

n
W roli Maryi i Józefa – parafianie św. Barbary. Spektakl oglą-
dano z zaciekawieniem i fotografowano   fot. Rafał Wojty-
niak
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rok
Rodzaj ślubu liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

cywilny 73 41,5% 61 46,2% 47 38,2% 59 45,7% 73 46,8% 83 55,0% 93 56,4% 81 47,9%
konkordatowy 99 56,3% 63 47,7% 69 56,1% 64 49,6% 61 39,1% 54 35,8% 57 34,5% 71 42,0%

transkrypcje aktów 
zagranicznych 4 2,3% 8 6,1% 7 5,7% 6 4,7% 22 14,1% 14 9,3% 15 9,1% 17 10,1%

Razem ślubów 176 100% 132 100% 123 100% 129 100% 156 100% 151 100% 165 100% 169 100%

różnica ślubów wyznaniowych
do cywilnych 26 14,8% 2 1,5% 22 17,9% 5 3,9% -12 -7,7% -29 -19,2% -36 -21,8% -10 -5,9%

dane USC Luboń

2018

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

W Betlejem i w sercu każdego
Czas radosnego adwentowego oczeki-
wania i  duchowego przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia zakończono 
w parafii św. Maksymiliana 22 grudnia. 
W  roratach uczestniczyło codziennie 
blisko 100 parafian. Na zakończenie 
ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich 

obecnych na eucharystii na sobotnie 
śniadanko. 24 grudnia – Pasterka – Naj-
świętsza Noc zajaśniała blaskiem praw-
dziwej światłości. Radowaliśmy się wszy-
scy w Panu – narodził się nam Zbawiciel, 
Syn został nam dany. Jest On Zwiastu-
nem Bożych zamiarów – prawdziwy 
pokój zstąpił z  nieba. Rozpoczęła  się 

Z parafii św. Maksymiliana kolejny raz przyjaźń Boga 
i  człowieka. Bóg stał  się 
człowiekiem, abyśmy odkry-
li w  sobie Boże życie, bo 
w Jezusie jest życie, światło 
oświecające nasze ciemno-
ści.

Być jak rodzina  
z Nazaretu
30 grudnia obchodziliśmy 
w  Kościele święto Świętej 
Rodziny Jezusa, Maryi i Jó-
zefa. W tym dniu zaprosili-
śmy na Eucharystię małżon-
ków, by wraz ze wspólnotą 
świętowali swoje rocznice 
sakramentu małżeństwa, 
oraz małżonków, którzy roz-
poczynają swój małżeński 
duchowy rozwój w  kręgu 
Domowego Kościoła. Ho-
milię o tym, jak stawać się 
współcześnie świętą rodziną 
wygłosił ks. Marcin Nowak. 
Wszyscy obecni na mszy św. 
małżonkowie odnowili w obecności ks. 
Józefa Majchrzaka, który sprawował 
eucharystię, swoje przyrzeczenia mał-
żeńskie i  zostali obdarowani upomin-
kiem w  formie symbolicznego znaku, 
obrazującego moc Ducha Świętego, któ-
ry ma każde małżeństwo i rodzinę umac-
niać i prowadzić każdego dnia nowego 
roku. Po Eucharystii rodziny Domowe-
go Kościoła z Lasku spotkały się w Za-

kątku Kolbiańskim na agapie. Dzielili się 
opłatkiem, radościami życia w rodzinie 
oraz rozkoszowali kawą i słodkościami. 
Oprawę liturgiczną, symboliczną świecę 
i  poczęstunek przygotowały rodziny 
Domowego Kościoła.

Spotkania opłatkowe
Przez cały styczeń poszcze-
gólne grupy duszpasterskie 

n
Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Żywego Różańca 
w „Zakątku Kolbiańskim”   fot Anna Kaźmierczak

n
Koncelebrowaną pasterkę w parafii św. Maksymiliana prowadził ks. Józef Maj-
chrzak, proboszcz   fot Anna Kaźmierczak
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Statystyka parafialna 
ostatnich dwóch lat

lata 2017 2018
Stosunek% 

2018/17
2017 2018

Stosunek% 
2018/17

2017 2018
Stosunek% 

2018/17
2017 2018

Stosunek% 
2018/17

2017 2018
Stosunek% 

2018/17

ochrzczeni 98 84 85,7% 106 87 82,1% 43 44 102,3% 81 69 85,2% 328 284 86,6%
I Komunia św. 151 193 127,8% 156 164 105,1% 81 84 103,7% 110 105 95,5% 498 546 109,6%
bierzmowani 57 70 122,8% 43 46 107,0%  - 64  - 60 100 240 240,0%

śluby 25 34 136,0% 13 17 130,8% 11 11 100,0% 11 20 181,8% 60 82 136,7%
pogrzeby 87 94 108,0% 56 82 146,4% 51 58 113,7% 49 64 130,6% 243 298 122,6%

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

Luboń razemparafia pw.
św. Jana Pawła II

parafia pw.
św. Barbary

parafia pw.
św. Jana Bosko

parafia pw.
św. Maksymiliana Marii 

Kolbego

Tradycyjnie przedstawiamy dane 
o  udzielonych w  minionym roku sa-
kramentach świętych oraz pogrzebach 
w lubońskich parafiach. Jak zwykle też 
dla porównań i analiz przypominamy 
liczby z  lat 2017 i  2018 oraz zmiany 
procentowe opisujące trend dla po-
szczególnych parafii oraz całego Lu-
bonia (ostatnia szara kolumna w tabe-
li parafii). 

Qn Dane zawarte w tabeli z parafii wy-
kazują wzrost we wszystkich wierszach 
oprócz chrztów. W minionym 2018 r. 
w całym Luboniu udzielono 44 mniej 
chrztów, niż w 2017 r. Jedynie u św. Jana 
Pawła II był 1 chrzest więcej. Ta tenden-
cja spadkowa utrzymuje się już kolejny 
rok. Pozostałe parametry są w minionym 
roku wyższe, niż w 2017. Na przykład, 
pierwszych komunii świętych udzie-
lono o  48 więcej (największy wzrost 
u św. Barbary, nieznaczny spadek u św. 
Maksymiliana). Sakramentu bierzmo-

wania, w związku z tym, że przebiega 
w  niektórych parafiach co dwa lata, 

nie można traktować jako rzeczywisty 
wzrost. Optymistycznym zjawiskiem jest 
większa liczba zawartych sakramentów 
małżeństwa o 22 pary. Odnośnie po-
grzebów, pochowano 55 osób więcej, 
niż w 2017 r. Największy wzrost, prawie 
połowę z tej liczby, odnotowała parafia 
św. Jana Bosko.

Ze statystyki parafii
Pierwszy raz od dawna – więcej pogrzebów niż chrztów

Qn Z tabeli drugiej, przedstawiającej typy 
zawieranych związków, na przestrze-
ni ostatnich ośmiu lat wyraźnie widać 
trendy zawieranych małżeństw cywilnych 
w stosunku do liczby małżeństw sakra-
mentalnych (ciemne komórki ostatniego 
wiersza). Przypomnijmy, przełomowym 

w tym zakresie rokiem w Luboniu był 
2015. Od tego czasu tendencja ta, choć 
ostatnio spadła, jednak  się utrzymuje. 
W minionym, 2018 r., wzrost ślubów cy-
wilnych w stosunku do wyznaniowych 
wynosił 10 (niecałe 6%), przed rokiem 
ten wskaźnik to prawie 22% (patrz ostat-
ni wiersz).

Qn Niezbyt dobrym prognostykiem jest 
w minionym roku zjawisko wystąpie-
nia wzrostu liczby pogrzebów (o 14) 
w stosunku do liczby chrztów. Jeszcze 
przed rokiem ta różnica wynosiła 85 
na korzyść chrztów (przed dwoma laty 
– w 2016 r. – 67). Dotychczas z  tych 

danych parafialnych płynął optymi-
styczny wniosek, że jako miasto Luboń 
mieliśmy dodatni wskaźnik demogra-
ficzny – więcej urodzeń (chrztów) niż 
zgonów (pogrzebów). W tym roku po 
raz pierwszy występuje zjawisko od-
wrotne – pogrzebów było więcej! Czy 
to wyjątek, czy początek nowego zja-
wiska, okaże się w latach następnych.

Liczby przedstawiane w tabelach opra-
cowanych przez „Wieści Lubońskie” mają 
znamiona danych socjologicznych i sta-
nowią powód do refleksji oraz przyczy-
nek do analizy lokalnych zjawisk. Wcze-
śniejsze, podobne statystyki patrz np. 
„WL” 01-2018, str.  40; „WL” 01-2017, 
str. 47; „WL” 01-2016, str. 42 …

oprac. PPR
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n
W niedzielę, 30 grudnia, w uroczystość Świętej Rodziny – od-
nowienie przyrzeczeń małżeńskich   fot Anna Kaźmierczak

mają swoje spotkania opłat-
kowe. Dzielą  się radością 
bycia wierzącym, życząc 
sobie zbawienia i  potrzeb-
nych łask Bożych, by nie 

ustawać w  drodze do nieba. Na spo-
tkania opłatkowe zapraszał Proboszcz 

i  liderzy grup do „Zakątka Kolbiań-
skiego”. Przy choince, śpiewie kolęd 
i w serdecznej atmosferze spotkali się 
między innymi członkowie Wspólno-
ty Żywego Różańca, Seniorzy, Zespół 
Caritas

Anna

Z parafii św. Maksymiliana
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Qn Grudzień to miesiąc, w którym trwa-
ją bardzo intensywne przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczyna 
je Adwent – czas oczekiwania na naro-
dzenie Jezusa. W tym roku pierwsza nie-
dziela grudnia była pierwszą niedzielą 
Adwentu, a zarazem początkiem Roku 
Liturgicznego 2018-2019, który będzie 
przebiegać pod hasłem: „W Mocy Boże-
go Ducha”. Podczas Mszy św. o godz. 10 

w pierwszą niedzielę Adwentu do grona 
ministrantów przyjęto trzech dotychcza-
sowych kandydatów. W tę samą niedzielę 
Stowarzyszenie „Wspólna Droga” pro-
wadziło przed naszą świątynią sprzedaż 
ozdób choinkowych, wykonanych przez 
podopiecznych. Od poniedziałku rozpo-
częły się Roraty – adwentowe Msze św., 
kierowane głównie do dzieci, chociaż nie 
tylko. Tegoroczne nabożeństwa przebiegały 

pod hasłem „Z Duchem Twoim”. 
Jak co roku podczas Mszy św. wie-
czornych w ciągu tygodnia księża 
głosili krótkie homilie, związane 
tematycznie z aktualnym hasłem, 
a po zakończonej liturgii losowano 
serduszka z wypisanymi na nich 
dobrymi uczynkami. Ich właści-

Z parafii św. Jana Pawła II

ciele zabierali do domu na jeden dzień 
figurkę Matki Bożej. 6 grudnia obecne 
na Roratach dzieci odwiedził św. Mikołaj, 
obdarowując je słodkim upominkiem.

Qn Wraz z  pierwszą niedzielą Adwen-
tu wolontariuszki Parafialnego Zespo-
łu „Caritas” rozpoczęły akcję „Serdusz-
ko”, wyprzedaż ręcznie robionych ozdób 
choinkowych, rozprowadzanie cegiełek 
„Ambasador Miłosierdzia” i  sprzedaż 
świec „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom. 7 i 8 grudnia wolontariuszki zor-
ganizowały akcję zbiórki żywności pod 
hasłem „Tak! Pomagam.” Już tradycyjnie, 
w drugim dniu zbiórki włączyła się w nią 
młodzież z poznańskiej szkoły wraz ze 
swoimi opiekunami. Dzięki ofiarności 
klientów i  obsługi sklepu „Biedronka” 
przy ul. Żabikowskiej, a  także zaanga-
żowaniu młodzieży i wolontariuszek ze-
brano 941,5 kg żywności, która została 
przekazana osobom starszym, samotnym 
i  będącym w  trudnej sytuacji finanso-
wej w naszej parafii. Żywność i paczki 
ze słodyczami dla 90 dzieci i 72 rodzin, 
podopiecznych naszej parafialnej Caritas 
wydano 19 grudnia. Wspomogliśmy rów-
nież ubogich Archidiecezji Poznańskiej.
Wszystkim, którzy przyczynili  się do 
sukcesu tej akcji, a  więc 
klientom, obsłudze „Bie-
dronki”, młodzieży – wolon-
tariuszom – i ich opiekunom, 
ks. proboszcz Paweł Dąbrow-

n
 Kiermasz Wspólnej Drogi w parafii św. 
Jana Pawła II 2 grudnia    
fot. Włodzimierz Wasilewski

n
Atrakcją rorat w parafii św. Jana Pawła II był św. Mikołaj, który 6 grudnia rozdawał 
słodkości   fot. Włodzimierz Wasilewski

n
Przyjęcie do grona ministrantów trzech nowych chłopców    
fot. Włodzimierz Wasilewski

n
Koncelebrowana pasterka w kościele św. Jana Pawła II. Z lewej – charakterystycz-
nie ubrani Rycerze św. Jana Pawła II   fot. Włodzimierz Wasilewski

cd.  
obok
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ski w imieniu obdarowanych 
parafian, wolontariuszek PZC 
i  własnym składa serdeczne 
„Bóg Zapłać”.

Qn 8 grudnia w uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia NMP do grona katechistów 
naszej parafii dołączył Norbert Krąkowski.

Qn 15 i 16 grudnia w naszej parafii odby-
ła się Adoracja Całodobowa Najświętszego 
Sakramentu pod hasłem: „Różaniec dla 
Królowej 24 godziny!” w intencji dobrych 
owoców peregrynacji kopii obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej naszej Archidie-
cezji. Adoracja rozpoczęła się Mszą św. 
o godz. 7 w sobotę, a kończyła się w nie-
dzielę o godz. 8.

Qn 24 grudnia w Wigilię Świąt Bożego 
Narodzenia o  godz.  24 została odpra-

wiona uroczysta Msza św. koncelebro-
wana. Głównym celebransem był nasz 
„honorowy” wikariusz o. Piotr OMI, ho-
milię w  tę noc wygłosił ks. proboszcz 
Paweł Dąbrowski, przy ołtarzu obecny 
był również nasz wikariusz, ks. Krystian 
Gramza. W prezbiterium można było za-
uważyć braci z naszej Chorągwi Zakonu 
Jana Pawła II.
31 grudnia pożegnaliśmy stary rok Mszą 
św. o godz. 18.

Halina Gościewska

Sprostowanie
W ub. miesiącu, w  kronice wydarzeń 
„Z parafii św. Jana Pawła II” na str. 46 
błędnie podano nazwisko skarbnika 
nowo powstałej Chorągwi Zakonu Ry-
cerzy Jana Pawła  II. Jest nim Adam 
Buczma, a  nie Buczka, jak napisano. 
Przepraszamy.    (H.G.)

cd.  
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Miejski żłóbek pokazywaliśmy na okładce wydania świątecznego – grudniowego. 
Piszemy też o nim na str. 5 w artykule „Tradycja wędrowania z królami”. Poniżej 
przedstawiamy stajenki bożonarodzeniowe w  lubońskich świątyniach dla tych, 
którzy nie mieli okazji ich odwiedzić.

Lubońskie żłóbki bożonarodzeniowe

n
Żłóbek w kościele św. Barbary w Żabikowie ustawiony bezpośrednio przed stołem 
eucharystycznym, sfotografowany przed 6 stycznia – przed przybyciem trzech króli   
fot. Hanna Siatka

n
Stajenka bożonarodzeniowa w lewej nawie kościoła św. 
Jana Bosko, zaprojektowana i zaaranżowana przez para-
fiankę – Małgorzatę Błaszkiewicz. W tym roku żłóbek 
otrzymał nowy dach.   fot. Paweł Wolniewicz

W świątyni św. Jana Pawła II 
oryginalny żłóbek (z atrybuta-
mi stajennymi – m.in. uprzężą 
końską i narzędziami), z balota-
mi słomy ustawiono w prezbi-
terium, po prawej stronie ołta-
rza   fot. Włodzimierz Wasilew-
ski

W kościele św. Maksy-
miliana Kolbego 
żłóbek stoi po lewej 
stronie ołtarza w pre-
zbiterium, w pobliżu 
kaplicy Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, 
wykonany z wykorzy-
staniem włókniny, 
mchu i kamieni    
fot. Anna Kaźmier-
czak

n
W Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Żabikowie żłóbek skonstruowano 
wykorzystując konary i pnie drzew, ustawione przed stołem eucharystycznym. 
W okresie adwentu Boża Dziecina stopniowo schodziła z nieba po symbolicznej 
drabinie wprost do żłobu   fot. Hanna Siatka

Od lat bożonarodzeniowy żłóbek można również 
oglądać na posesji śp. Romana Krzyżostaniaka 
przy ul. Kołłątaja 37. Za życia, znany mieszkań-
com Żabikowa, zasłużony kościelny parafii św. 
Barbary sam dbał, by świętom towarzyszyła sta-
jenka betlejemska z historycznymi figurkami, 
które ocalił. Po jego śmierci ta tradycja jest konty-
nuowana. Jedną z postaci królów jest figura przy-
pominająca R. Krzyżostaniaka (stoi z lewej najbli-
żej żłóbka), który w takim właśnie stroju wraz 
z kolędnikami odwiedzał w okresie świątecznym 
chorych m.in. w puszczykowskim szpitalu. Uwagę 
przykuwa duża postać Dzieciątka Jezus w żłóbku 
– w te święta najważniejsza. Stajenkę można 
również obejrzeć na stronie: https://youtu.be/
lL6L-5iuH6s   fot. Rafał Wojtyniak

n

n

n
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Kamienna płyta
Przed rokiem, po żmudnych zabiegach 
wykonywanych przez zaprzyjaźnionego 
z parafią Wojciecha Hoehne oraz artystę 
plastyka Małgorzatę Błaszkiewicz, wró-
cił na swoje miejsce w świątyni wzmoc-
niony, zakonserwowany i odmalowany 
ołtarz. Obecnie, krótko przed Wigilią 
Bożego Narodzenia wymieniono jego 
podstawę, która ma grubość 8 cm, i zo-
stał na stałe przytwierdzony do posadz-
ki. Zamocowano również nową, drew-

nianą mensę, która ma obecnie grubość 
20 cm, na której położono płytę z czarne-
go granitu o grubości 3 cm. Były to prace 
niezbędne przed mającą wkrótce nastąpić 
konsekracją, czyli poświęceniem naszej 
świątyni, którą wcześniej planował na 
15 maja 1938 r. pierwszy proboszcz para-
fii – ks. Stanisław Streich. Niestety, nie 
doczekał jej. Konsekracja zalicza  się do 
najważniejszych aktów liturgicznych. Tam, 
gdzie przechowuje się Najświętszy Sakra-
ment, gdzie gromadzi się wspólnota chrze-
ścijańska, aby słuchać Słowa Bożego, za-
nosić modlitwy i wielbić Stwórcę, a przede 

Z PARAFII / OŚWIATA

„Tytka” od Caritasu
Mijamy się na ulicach, w sklepach, stano-
wimy względem siebie dobro, jesteśmy cząst-
ką wspólnoty parafialnej, a święta Bożego 
Narodzenia są wymysłem Boga… – tymi 
słowy przywitał ks. proboszcz Roman 
Kubicki podopiecznych „Caritasu”. Jedno-
cześnie podziękował Zespołowi za cało-
roczną, wydajną pracę. We wtorek, 
18 grudnia, jego członkowie rozdali dary 
w ramach przedświątecznej akcji „Tytka 
Charytatywna”. Po wspólnej modlitwie, 
którą prowadził ks. proboszcz w kościele, 
a następnie w domu parafialnym, po prze-
łamaniu  się opłatkiem, przedstawiciele 
98.  najbardziej potrzebujących rodzin 
z  parafii otrzymali paczki z  artykułami 
spożywczymi. Caritas serdecznie dziękuje 
wszystkim Sponsorom i Dobrodziejom za 
dar serca. Wyraża również głęboką 
wdzięczność duszpasterzom – ks. prał. 
Romanowi Kubickiemu i ks. Krzysztofowi 
Twardowskiemu za pomoc i zrozumienie.

Z parafii św. Jana Bosko

Zespół „Caritas” i ks. prał. Roman Kubicki z opłatkami i paczkami świątecznymi, przy 
przystrojonym stole czekali na najbardziej potrzebujących parafian    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Ołtarz ofiarny w kościele św. Jana Bosko został przytwierdzony na stałe i otrzymał 
kamienną płytą To jeden z warunków koniecznych do konsekracji świątyni    
fot. Paweł Wolniewicz

Z Cieszkowianki

uczynkami. Wszystko za sprawą jasełek 
przygotowanych przez Annę Otocką 
i  Izabelę Cieślak. Grupa uczniów pod 
ich kierunkiem pokazała nam, że wcale 
nie jest tak łatwo dostać się do nieba i to, 
co nam wydaje się oczywiste, wcale takie 

nie jest. Gonitwa za dobrami doczesny-
mi, sława, pieniądze, tytuły 
i inne tego typu osiągnięcia 
są niczym w  porównaniu 
z miłością i dobrocią, którą 
powinniśmy dawać innym 

n
Wirtualna wizyta uczniów SP 2 w Sanktuarium Słoni

cd.  
obok

Akcja dla Kresowian
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 pod 
hasłem „Serce dla Lwowa”, została zor-
ganizowana 28 listopada w  godzinach 
od 8-11 na terenie SP 2 pod opieką 
Moniaki Pawlak. Zebrano ogromną ilość 
darów, za co serdecznie dziękujemy. 
Świąteczne upominki dotarły już do 
Kresowian. Choć są tylko skromnym 
materialnym wsparciem, które jest dla 
nich ważne, są jednocześnie świadec-
twem naszej pamięci o  nich, a  to jest 
najważniejsze.

W Sanktuarium Słoni w Tennessee
11 grudnia uczniowie kl. 5 a  oraz 5 f 
wzięli udział w  wyjątkowej wirtualnej 
wycieczce do Sanktuarium Słoni w Ten-

nessee. To już drugie w tym roku spo-
tkanie z cyklu „Skype in the Classroom”. 
Podczas wizyty pracownik Sanktuarium, 
Todd, opowiadał o  życiu słoni w  ich 
naturalnym środowisku oraz w niewoli. 
Mimo, że spotkanie tłumaczone było na 
język polski, niektórzy uczniowie podej-
mowali próbę komunikacji w  języku 
angielskim, wykazując się ogromną od-
wagą i dając popis swoich umiejętności. 
Sanktuarium jest niezwykłym miejscem, 
w którym słonie przebywają, przecho-
dząc na emeryturę po ciężkiej pracy 
w cyrku lub pobycie w zoo. Najstarsza 
z podopiecznych, Shirley, będzie obcho-
dzić w tym roku 70. urodziny.

Pukając do nieba bram...
21 grudnia był to dzień wyjątkowy w na-
szej szkole. Oprócz tradycyjnych spotkań 
opłatkowych w klasach, składania sobie 
życzeń i dawania drobnych upominków, 
mieliśmy okazję do poważnych przemy-
śleń i  zastanowienia  się nad swoimi 

Ksiądz Roman Kubicki, proboszcz 
parafii pw. św. Jana Bosko zaprasza 
lubonian na odpust parafialny i uro-
czyste poświęcenie świątyni. Suma 
odpustowa odbędzie się w czwartek, 
31  stycznia o  godz.  17 w  kościele 
przy ul. ks. Streicha.

Zaproszenie
Konsekracja kościoła w Luboniu

wszystkim sprawować sakramenty, jest 
szczególnym obrazem Kościoła. To Boża 
pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec 
wszystkich, że jest to miejsce, które Pan 
Bóg szczególnie wybrał.

PAW

Parafialny Zespół Caritas życzy wszyst-
kim w  nowym roku bogactwa Bożego 
miłosierdzia, obfitości łask Bożych i bło-
gosławieństwa, które przyniesie radość, 
pokój, nadzieję i miłość.
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każdego dnia. Tylko w  ten 
sposób możemy mieć pew-
ność, że bramy nieba będą 
stały dla nas otworem. Występ 

uświetnił swoim śpiewem chór prowa-
dzony przez Radosława Jastaka.

Joanna Kordzińska, Violetta Langner

n
 Jasełka w Cieszkowiance

cd.  
ze str. 
46

Jasełka
W piątek, 21 grudnia, w Szkole Podsta-
wowej nr 3 odbyły się tradycyjnie, uro-
czyste jasełka oraz spotkanie opłatkowe, 
będące namiastką świąt Bożego Naro-
dzenia. Bożonarodzeniowe przedstawie-
nie przygotowały klasy: III a, i III b pod 
opieką pań Katarzyny Janc-Wizy i Julii 
Cerbińskiej oraz szerokie grono rodzi-
ców. Uczniowie zaprezentowali się w roli 
aniołów oraz Bożej rodziny. Były recy-
tacje, śpiewy, tańce z białymi szarfami 
wpisujące się doskonale w gwiazdkowy 
klimat. Obecnym na przedstawieniu 
udzielił się ten świąteczny nastrój.
Po zakończeniu jasełek uczestniczący 

w nich: burmistrz Małgorzata Machalska, 
dyrektor ZS Anita Plumińska-Mieloch, 
radny powiatowy Zbigniew Jankowski 
i zastępca przewodniczącego RML Paweł 
Krzyżostaniak wręczyli nagrody laure-
atom Powiatowego Konkursu „Anioły 
strzegą szkoły”. Konkurs odbył się tra-
dycyjnie pod patronatem Burmistrz 

Miasta Luboń i  Dyrektor ZS. Komisja 
konkursowa w  składzie: Renata Dura, 
Anna Młynarska-Gulczyńska i Ewelina 
Iglewska-Nowik, wyłoniła laureatów 
w poszczególnych kategoriach: klasy I-III 
– I  miejsce Dominik Drążkowiak (SP 
Przeźmierowo), II miejsce – Stanisław 
Głownia (SP Przeźmierowo, III – Maja 
Żukowska (SP 1); wyróżniono Antonie-
go Tusza (ZS); klasy IV-VI – I miejsce 
Kacper Nowak (SP Steszew), II – Sonia 
Wojciechowska (SP  4), III – Karolina 
Jaśkowiak (ZS); wyróżnieni: Katarzyna 
Rybacka (SP Przeźmierowo), Małgorza-
ta Gawęcka (ZS), Natalia Siwek (SP 1) 
i  Natan Sówka (SP  5); klasy VII-VIII: 

I miejsce – Maja Rybczyńska (SP 2 Pusz-
czykowo).
W dalszej kolejności społeczność Trójki 
przeniosła się do szkolnego holu, gdzie 
świetnie się integrowała przy świątecz-
nym stole z potrawami przygotowanymi 
przez uczniów, rodziców i nauczycieli.   

PAW

W Zespole Szkół

Ratujmy Michała…
Neuroblastoma – nowo-
twór złośliwy układu ner-
wowego, który wykryto 
u 8-letniego Michała z Ko-
mornik. Leczenie nie jest 
refundowane przez NFZ. 
Potrzeba ponad 1,5 mln zł, 
aby dać nadzieję!!! Na apel 
o pomoc w sfinansowaniu 
leczenia zareagowało wie-
lu (od red. – czytaj też 
o akcji w SP 2 – „WL” 12-
2018, str. 29). Obok takiej 
tragedii nie można było 
przejść obojętnie. W  tej 
s p r a w i e  S a m o r z ą d 
Uczniowski zorganizował 

w szkole mikołajkowy kiermasz pierni-
ka, z  którego zebraną kwotę (360  zł) 
przekazano na ratowanie Michała. Praw-
dziwym darem serca wykazali się ucznio-
wie i wychowawcy klasy 6B, którzy za-
miast zrobić sobie upominki gwiazdko-
we, przekazali pieniądze (620 zł) na jego 
leczenie.    SZ

n
W holu szkoły wyeksponowano prace uczniów wykonane w ra-
mach Powiatowego Konkursu „Anioły strzegą szkoły”   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Klasa 6B wykazała się szczególnym 
darem serca dla Michała z Komornik

n
W Trójce panowała świąteczna atmosfera, a uczniowie doskonale wcielili się w swoje role    
fot Paweł Wolniewicz

Masz stare zdjęcia, dokumenty, przedmioty, którymi 
chciałbyś się podzielić z innymi poprzez publikację lub 
których chciałbyś się pozbyć, nie wyrzucaj! Mogą mieć 
wartość historyczną związaną z Luboniem. Przynieś do 
siedziby Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Fo-
rum Lubońskie”, ul. Wschodnia 23A/62 (redakcja „Wie-
ści Lubońskich”) lub zadzwoń (609 616 277, 609 616 290, 
61 810 43 35), odbierzemy sami! Niezależnie od stanu 
zniszczenia, przyjmiemy i wykorzystamy w opracowaniach.

red

Z historią – do nas!
Apel
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Qn Grudzień dla Publicznego Przedszkola 
nr 1 był wspaniałym i pracowitym mie-
siącem. 6 grudnia wszystkie dzieci już 
od samego ranka czyściły swoje buci-
ki. Następnie pozostawiły je w sali, po 
czym udały się obejrzeć przedstawienie 

teatralne Śnieżynek pt. „Wśród Miko-
łaja i jego przyjaciół”. Teatrzyk pozwolił 
przedszkolakom domyślić się, do czego 
były potrzebne ich buciki... Po powrocie 
do sal to właśnie w nich znaleźli miko-
łajkowe niespodzianki.

Z Pogodnego Przedszkola

n
Jasełka w wykonaniu Kropelek w Pogodnym Przedszkolu

Qn 21 grudnia dzieci wraz z zaproszonymi 
gośćmi obejrzały jasełka w wykonaniu Kro-
pelek. Przedstawienie doskonale łączyło 
polskie świąteczne tradycje z misterium 
narodzin Jezusa i  dostarczyło widzom 
niezapomnianych wrażeń.

Na Nowy Rok wszystkim Rodzicom naszych 
dzieci i Przyjaciołom naszego przedszkola 
życzymy wszelkiej pomyślności. Niech to 
będzie dla Was wspaniały czas pełen zado-
wolenia, radości i spełnionych marzeń.

Iwona Kmiecik
n
Przedstawienie mikołajkowe w wykonaniu Śnieżynek

Grudzień to niewątpliwie najweselszy 
miesiąc. W oczekiwaniu na Świętego 

Mikołaja dzieci i panie z publicznego 
przedszkola przy ul. Kopernika 10 

przygotowały dla niego 
niespodziankę. Cały bu-
dynek mienił  się w  tym 
dniu kolorami i świateł-
kami. Wychowawczynie 
przygotowały krótką in-
scenizację, a dzieci śpie-
wały piosenki świąteczne. 
Mikołaj przybył do nas 
przez balkon po drabinie. 
Każde dziecko otrzymało 
upominek, a na dodatek 
zbiorowy prezent – wy-
jazd do Teatru Animacji 
n a  p r z e d s t a w i e n i e 
„Bombka z  Gwiazdką”. 

W  kolejnych tygodniach 

Z Czarodziejskiego Ogrodu poznawaliśmy 
tradycje 
i   zw yczaj e 
świąteczne, 
obchodzone 
w   n a s z y m 
k raju  oraz 
w   i n n y c h 
państwach. 
Pierniczki 
upieczone 
przez dzieci 
pod okiem 
pań sprawiły 
n a m  d u ż ą 
frajdę, a ubie-
ranie choinek 
podczas roz-
brzmiewają-
cych z  głośników kolęd, sprawiło 
przedszkolakom dużo radości. 21 grud-
nia odbyło  się spotkanie wigilijne. 

Wszyscy składaliśmy sobie życzenia 
na Nowy Rok.

CzO

Qn W niepublicznym przedszkolu przy ul. 
Kopernika 4 zawsze dużo się dzieje, więc 
koniec roku to dobry moment, aby pod-
sumować wszelkie działania edukacyjne, 

które podczas cyklicznych zajęć zostały 
realizowane. Raz w miesiącu dzieci uczest-
niczą w zajęciach wychowawczo-dydak-
tycznych ogólnopolskiego programu „Chro-

Z Tajemniczej Wyspy nimy dzieci”, którego 
placówka trzeci raz 
z rzędu otrzymała cer-
tyfikat. Realizowane 
są scenariusze Fun-
dacji Dzieci Dających 
Siłę. Spełniając więc 
standardy programu, 
dbamy o cele zawarte 
w dokumencie Poli-
tyki ochrony dzieci 
przed krzywdze-
niem i agresją. Jako 
przedszkole o profilu 
sportowym, kształ-
tując postawy proz-
drowotne od najmłodszych lat, w każdej 
grupie organizowane są Dni Sportu oraz 
warsztaty kulinarne. Przedszkolaki pozna-
ją sportową rywalizację, zasady fair play, 
odkrywają różne dyscypliny, uczą radzić 
sobie z porażką oraz czerpać radość z wy-
granej. Raz w miesiącu zapraszamy gości, 
z którymi dzieci przygotowują zdrowe 

i smaczne posiłki. To bardzo kreatywna, 
a zarazem pouczająca forma przedszkol-
nego podwieczorku. Raz w miesiącu od-
bywają się także zajęcia sensoplastyczne, 
podczas których dzieci rozwijają 
swoje zmysły, czerpią satysfak-
cję z kreatywnego działania, 
ćwiczą swoją samodzielność 
i naturalną ekspresję twórczą. 

cd.  
obok

n Warsztaty 
świąteczne 
w „Tajemni-
czej Wy-
spie”

n
Przedstawienie jasełkowe w przedszkolu „Tajemnicza Wyspa”

n
Mikołajki w przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

n
Wyrabianie pierników w „Czarodziejskim Ogrodzie”
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Pod koniec roku każda grupa 
wiekowa realizowała metodę 
projektu edukacyjnego w przed-
szkolu. Dzieci odkrywały świat, 
rozszerzały swoje wiadomości 

i umiejętności z wybranego zagadnienia, 
poprzez tworzenie kącików tematycznych 
oraz liczne wyjścia, wycieczki, spotkania 
z ekspertami i działania twórcze. Reali-
zowane tematy projektów to: „Straż po-
żarna”, „Multimedia”, „Farby i malarstwo”, 
„Kosmos”, „Ciało człowieka”, „Drzewo”.
- 6 grudnia dzieci wybrały się na miko-
łajkowe spotkanie do Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Gdy przed-
szkolaki powróciły z animacji świątecz-
nych okazało się, że Mikołaj pozostawił 
dla nich wyjątkowe upominki. Tradycją 

naszego przedszkola są jasełka. Jak co 
roku każda grupa wiekowa wystąpiła 
przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią. Wszystkim aktorom, artystom gra-
tulujemy i dziękujemy za niezapomnia-
ne wrażenia podczas przedstawienia. 
Następnie w każdej grupie przedszkolnej 
dzieci wraz z rodzicami spotkały się na 
warsztatach świątecznych, podczas któ-
rych powstały oryginalne, ekologiczne 
ozdoby choinkowe lub udekorowane 
zostały tradycyjne pierniki świąteczne. 
Cała społeczność przedszkolna spotka-
ła się podczas tradycyjnego obiadu wi-
gilijnego. Wszyscy złożyli sobie życzenia 
świąteczne oraz noworoczne.

T.W.

cd.  
ze str. 
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Qn Grudzień jest miesiącem, w którym 
przygotowujemy się do Świąt Bożego Na-
rodzenia. W tym roku w niepublicznym 
przedszkolu przy ul. Szkolnej zaczęliśmy 
od zapoznania się z dawnymi tradycja-
mi, związanymi z tym pięknym czasem. 
W tym celu wybraliśmy się do Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie. Tam obejrzeli-
śmy przedstawienie teatralne pod tytułem 
„Rózia robi makiełki”, podczas którego 
zobaczyliśmy, jak do świąt przygotowy-
wały się nasze prababki. Następnie udali-
śmy się na warsztaty plastyczne, w trakcie 
których każdy przedszkolak ozdobił swoją 
bombkę na choinkę. Mieliśmy okazję zo-
baczyć w jaki sposób powstają woskowe 
świeczki. Obejrzeliśmy także przepiękną 
szopkę z rzeźbionymi figurami oraz ży-
wymi zwierzętami. Na koniec odwiedzi-
liśmy oborę, w której mieszkały krowy, 
woły, koniki polskie, kozy i owce, jednak 
serca wszystkim przedszkolakom skradły 
małe prosięta.
- 4 grudnia świętowaliśmy Barbórkę. 
W tym dniu odwiedził nas dziadek Emil-
ki, który pracował jako górnik. Dzieci 
zobaczyły galowy strój górnika i dowie-
działy się, w jaki sposób świętowana jest 
Barbórka na Śląsku. Skrzatki z zacieka-
wieniem słuchały opowieści naszego 
gościa o tym, jak wygląda praca górni-
ków pod ziemią i co wydobywa się w ko-
palniach. Na koniec każdy przedszkolak 
mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
w tradycyjnej czapce z pióropuszem.
- Z okazji mikołajek wybraliśmy się na 
imprezę, zorganizowaną przez Urząd 
Miasta Lubonia do pobliskiej hali LOSiR. 

Wraz z  kolegami z  innych przedszkoli 
obejrzeliśmy świąteczny spektakl, opo-
wiadający historię zabawek, które ocze-
kują pod choinką na swoich nowych 
właścicieli. W  czasie przedstawienia 
wysłuchaliśmy i  zaśpiewaliśmy kolędy 
i  inne znane świąteczne piosenki. Po 
przedstawieniu pojawił  się Święty Mi-
kołaj, który obdarował nas pysznymi 
piernikami.
- W czasie grudniowych warsztatów 
naukowych zajęliśmy się szukaniem od-
powiedzi na pytanie: czy powietrza moż-
na dotknąć? Zdobytą wiedzę wykorzy-
staliśmy do zrobienia rakiet kosmicz-
nych, które wprowadzaliśmy w ruch za 
pomocą powietrza zgromadzonego 
w naszych płucach.
- W minionym miesiącu odwiedziła nas 
ponownie Filharmonia Pomysłów. Tym 
razem artyści zabrali nas do Ministerstwa 
Muzyki. Minister Szarpidrut, którego 
uwielbiają wszystkie dzieci, poprosił nas 
o  pomoc w  naprawieniu szkód, które 
wyrządził Pan Kot. Okazało się, że zagi-
nęła mapa Miasteczka Symfonia. Na 
szczęście dzieciom udało  się odnaleźć 
brakujące elementy i przy okazji przy-
pomnieć sobie podział instrumentów 
muzycznych. Skrzatki dowiedziały  się 
również, kim chciał zostać Minister 
w młodości. Jak zwykle nie brakowało 
fantastycznej zabawy, wesołych piosenek 
i ciekawych zadań dla dzieci.
- Świąteczny miesiąc zakończyliśmy spo-
tkaniem z naszymi najbliższymi podczas 
świątecznego przedstawienia, w którym 
wystąpiły wszystkie Skrzatki. Dzieci za 

Z Chatki Skrzatka

pomocą piosenek i tańców przedstawiły 
opowieść o poszukiwaniu Świętego Mi-
kołaja, który zaginął gdzieś między świa-
tem realnym, a światem fantazji. Wspól-
nymi siłami udało się nam go odnaleźć 

i  przywołać, a  on zgodnie z  tradycją 
obdarował wszystkie przedszkolaki świą-
tecznymi prezentami.

Anna Liebner

n
Gwiazdor w „Chatce Skrzatka”

n
Barbórka w przedszkolu „Chatka Skrzatka”

W piątek, 21 grudnia, w  hali LOSiR 
odbyły  się jasełka Bożonarodzeniowe 
przygotowane przez dzieci z Publiczne-
go Przedszkola „U 7  Krasnoludków” 
(oddziały: ul. Buczka i ul. Dworcowa). 
Mali aktorzy w pięknych strojach, z za-
angażowaniem i  zapałem odgrywali 
swoje role. Przedstawiły tradycyjną hi-
storię narodzin Jezusa, a  występ był 

wzbogacony kolędami, pastorałkami oraz 
tańcami przy akompaniamencie pianina. 
Piękna scenografia dodała temu spotka-
niu wyjątkowy i nastrojowy klimat. Ja-
sełka zakończyły się wspólnym odśpie-
waniem kolędy.
Aktorom gratulujemy występu, a  go-
ściom dziękujemy za przybycie.

Magdalena Smolińska

Jasełka w LOSiR-ze

n
Jasełka przedszkola „U 7 Krasnoludków” zorganizowane w LOSiR-ze
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dzieci z  wielkim zainteresowaniem 
oglądały podarowane im książki. 
Przedszkolakom wiele przyjemności 
sprawiła wizyta gwiazdora, który przy 
akompaniamencie gitary zaśpiewał 
kolędy oraz wręczył prezenty ufundo-
wane ze składek Rady Rodziców. 
Dziewczynki otrzymały „Małego leka-
rza”, chłopcy kolejki, a wszystkie przed-
szkolaki – po jajku-niespodziance. 
Podczas wizyty gwiazdora krwiodaw-
cy akurat składali wizytę w grupie VI 

– integracyjnej, 4-5-6-latków. W trak-
cie uroczystości goście zostali obdaro-
wani przez przedszkolaków, którzy 
wręczyli im aniołki wykonane w gru-
pach I i II. Jolanta Łączkowska akom-
paniowała podczas przedstawienia, na 
które złożył  się występ grup I, I, III. 
Poszczególne grupy przedstawiała za-
stępca dyrektora – Jolanta Kaminiarz. 
Wśród gości byli także emerytowani 
pracownicy tego przedszkola.   

 (Robert Wrzesiński)

OŚWIATA / SPORT

Świątecznie i noworocznie
Mikołajkowy nastrój pierwszych dni 
grudnia w Publicznym Przedszkolu nr 5 
przy ul. Osiedlowej  19 umilił występ 
artystów grupy „artandmusic” pt. „Opo-
wieść wigilijna”. 17 grudnia odbyły  się 
zajęcia otwarte dla rodziców w poszcze-
gólnych grupach. Była to okazja, by 
zobaczyć, jak dziecko rozwija się i współ-
działa w grupie przedszkolnej. W grud-
niu przedszkole odwiedziła pani Danu-

ta Hoffmann, autorka wierszy dla dzieci.
21 grudnia był u  nas gwiazdor. Tego 
dnia odwiedzili nas także członkowie 
Lubońskiego koła HDK z upominkami. 
Jak co roku usiedliśmy do wigilijnego 
obiadu i  wspólnie złożyliśmy sobie 
życzenia przy opłatku. W styczniu od-
było  się spotkanie z  policją. Była to 
niepowtarzalna okazja do tego, aby 
przedszkolaki poznały zawód policjanta 
oraz zasady bezpiecznego zachowania 
nie tylko na drodze. 1 lutego br. planu-
jemy zorganizowanie dla przedszkolaków 
baliku karnawałowego.    

(Lidwina Tasiemska)

Książki dla przedszkolaków
Zgodnie z miłą tradycją, przed świę-
tami Bożego Narodzenia, reprezentu-
jący Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „Lubonianka”: prezes Jerzy Zie-
liński, wiceprezes Zbyszko Wojcie-
chowski oraz członek klubu – Irena 
Skrzypczak, odwiedzili dzieci z Przed-
szkola „Weseli Sportowcy”. Także 
w tym roku obdarowali je prezentami. 
Tym razem były to książki uzyskane 

od Społecznego Instytutu Wydawni-
czego „Znak” z  Krakowa. Po salach 
zajmowanych przez poszczególne gru-
py wiekowe oprowadziła krwiodawców 
dyrektor Elżbieta Kałuska. Dzieci pod 
okiem swoich opiekunów składały ży-
czenia świąteczne i noworoczne, śpie-
wały kolędy oraz świąteczne i nowo-
roczne piosenki. Do zabawy z przed-
szkolakami w grupie I – trzylatków – 
dołączyła Irena Skrzypczak. Opiekun-
ka grupy II (4-latków) – Dorota Paw-
łowska-Chytra – wyjaśniła dzieciom, 
że krwiodawcy oddają krew z miłości 
do innych ludzi. Należy podkreślić, że 

U „Wesołych Sportowców”

n
Spotkanie z policjantkami w przedszkolu „Weseli Sportowcy”

n
Przedstawienie świąteczne w przedszkolu przy ul. Źródlanej

n
Przedstawiciele klubu HDK „Lubonianka” rozdają książki w grupie II    
fot. Robert Wrzesiński

Grudzień w  publicznym przedszkolu przy ul. Klonowej 
każda grupa rozpoczęła od wykonania świątecznych ozdób, 
z których część trafiła do przystrojenia choinek, a część na 
kiermasz bożonarodzeniowy, prowadzony przez Radę 
Rodziców. Pięknie wykonane ozdoby mogli zakupić rodzi-
ce, aby przybrać nimi swój dom na święta. Dzieci piekły 
pierniki pod okiem swoich pań, a następnie je ozdabiały 
i kosztowały. Nasze przedszkolaki przez cały rok były bar-
dzo grzeczne, a  więc nie ominęła nas wizyta gwiazdora, 
połączona z  przedstawieniem teatralnym. Nie zabrakło 
uroczystej wigilii grupowej, na którą każdy przybył ubrany 
w odświętny strój. Na stołach pojawiły się: czerwony barszcz, 
pierogi, kapusta z grzybami i karp. Dla rodziców przed-
szkolaki odegrały jasełka, do których przygotowywały się 
cały miesiąc. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia ogłosiliśmy konkurs dla dzieci i rodziców na świą-
teczny witraż. Każdy uczestnik został nagrodzony małym 
upominkiem, a  efekty tego konkursu zaprezentowane są 
na zdjęciu. 

Aleksandra Kurek

U Małych Talentów

n
Efekty konkursu rodzinnego na świąteczne 
witraże

Drużyna seniorów LKS-u rozpocznie przygotowania 
do rundy rewanżowej 22 stycznia. Jak dowiedzieli-
śmy  się od kapitana zespołu, Tomasza Domagały, 
treningi będą  się odbywały pod wodzą trenera 
Jacka Paska trzy razy w  tygodniu na lubońskich 
orlikach bądź na obiekcie klubowym. Pierwszy 
sparing LKS rozegra 2 lutego z  CANARINHOS 
Skórzewo. Następne mecze odbędą się: 9 lutego 
z  Wartą Śrem, 16 lutego z  Lotnikiem Poznań, 23 
lutego z UKS Śrem, 2 marca z Gromem Plewiska, 9 
marca z  Orlikiem Miłosław, 16 marca z  Maratoń-
czykiem Brzeźno. Mecz ligowy, z Orłem Rostarzewo, 
zostanie rozegrany 31 marca na boisku w Luboniu. 
Na razie w  zespole nie przewiduje  się większych 
zmian.

Władysław Szczepaniak

Plan przygotowań 
LKS-u
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Tym razem o puchar Prezesa klubu Stel-
li, Szymona Dorny, po raz piąty walczy-
ły zespoły Stelli Luboń – drużyna senio-
rzy i starsi koledzy (oldboye). Podjęli się 
rozegrania tego spotkania, by podtrzy-
mać wieloletnią tradycję meczów nowo-
rocznych w Luboniu.
Przed rozpoczęciem spotkania uczczono 
minutą ciszy osoby w przeszłości zwią-
zane z  klubem: śp. Annę Zarembę – 
skarbnik, śp. Bogdana Rembalskiego – 
sponsora, śp. Ryszarda Marcinkowskie-
go – trenera.
To przyjacielskie spotkanie, które do-
starczyło wiele emocji, rozpoczęło się 
punktualnie o  godz.  12. Arbitrem 
głównym był Hieronim Twardosz, asy-
stowali mu sędziowie liniowi: Tomasz 
Bajer i  Patryk Mocek. Kibice, przy 
fatalnej tego dnia pogodzie, obejrzeli 

wiele wspaniałych sytuacji podbram-
kowych. Było dużo walki oraz grad 
bramek, bo padło ich aż 10.
Od początku meczu więcej chęci do gry 
wykazywali starsi panowie, jednak to 
aktualni zawodnicy Stelli wyszli na pro-
wadzenie, a autorem pierwszej bramki 
w  2019  r. był Daniel Baran, który po 
meczu otrzymał statuetkę. Jednak old-
boye nie dali za wygraną i do przerwy 
prowadzili zasłużenie 2:1.

Druga odsłona meczu nadal obfitowała 
w zdecydowane kontry starszych kolegów, 
co zostało udokumentowane zdobytej 
kolejnej bramki na 3:1. Jednak młodzi 
zawodnicy Stelli widząc co się dzieje, ru-
szyli do odrabiania strat i Marcin Ogro-
dowczyk zdobył kontaktową bramkę na 
3:2. Po paru minutach, po faulu Jakuba 
Solarka było już 3:3 arbiter podyktował 
rzut karny, w którym sam poszkodowa-
ny zdobył bramkę na wagę remisu. Od 
tego momentu jakby oldboyom urosły 
skrzydła. szybko zdobyli kolejne dwie 
bramki i prowadzili już 5:3! Praktycznie 
wszyscy już pogodzili się ze zwycięstwem 
starszych kolegów, którzy wkładali w ten 
mecz dużo serca i  woli walki. Jednak 
końcówka spotkania należała do A-klaso-
wego zespołu Stelli. Bramkę kontaktową 
zdobył Marcin Ogrodowczyk na 5:4, a do-

słownie w ostatniej minucie po raz drugi 
sfaulowany Jakub Solarek, który nie mar-
nuje takich okazji, z rzutu karnego ustalił 
wynik spotkania na 5:5.
Uznanie należy się wszystkim zawodni-
kom. Bramki dla Stelli zdobyli: Jakub 
Solarek (2), Marcin Ogrodowczyk (2) 
i Daniel Baran (1). Dla oldboyów – Szy-
mon Nowicki (3), Jakub Smura (1), Piotr 
Murcha (1).

Władysław Szczepaniak

Mecz noworoczny
W samo południe pierwszego dnia 2019 roku, na boisku przy ul. Szkolnej 
po raz 18. rozegrano towarzyski mecz roku

Składy zespołów w me-
czu noworocznym
TMS Stella Luboń: Dawid 
Ostrowski, Sebastian Le-
onarczyk, Daniel Smul-
kowski, Jakub Kaźmier-
czak, Kamil Frankowski, 
Arkadiusz Nowicki, Mar-
cin Mroczyński, Jakub 
Solarek, Paweł Biliński, 
Robert Rochowiak, Ad-
rian Wojtysiak, Daniel 
Baran, Maciej Łukaszew-
ski, Damian Konieczny, 
Marek Szcześniak (gościn-
nie), Dawid Jurga, Marcin 
Ogrodowczyk, Szymon 
Dorna

TMS Stella Luboń oldbo-
je: Mikołaj Kłodziński, 
Marek Wiórek, Radosław 
Hermann, Robert Szynka, 
Marek Korytowski, Maciej 
Owczarczak, Jakub Smura, 
Piotr Michalak, Łukasz 
Różański, Mateusz Mi-

chalski, Piotr Kowalak, Jakub Budych, 
Robert Twardowski, Paweł Soroko, 
Piotr Murcha, Szymon Nowacki

Szymon Dorna
TMS Stella Luboń

Podziękowania
Już po raz 18. udało  się w  Luboniu 
zorganizować mecz noworoczny. Im-
preza ta wpisała  się już na stałe do 
kalendarza sportowych wydarzeń 

w  naszym mieście. By taki mecz 
mógł się odbyć, potrzebny jest wkład 
i  zaangażowanie nie jednej, a  kilku 
osób.
Korzystając z okazji chciałbym bar-
dzo podziękować Arkadiuszowi No-
wickiemu za jego poświęcenie i po-
moc, Markowi Ratajskiemu za przy-
gotowanie sprzętu sportowego na to 
spotkanie, firmie „House Pizza” Lu-
boń za przygotowanie obiadu dla 
wszystkich uczestników meczu. Dzię-
kuję również Piotrowi Wilczyńskie-
mu, Sławomirowi Splisgartowi, Kon-
radowi Mielcarkowi – za wsparcie tej 
inicjatywy, oraz zawodnikom obu 
drużyn – za uczestnictwo. Ucieszyła 
nas bardzo obecność na trybunach 
Łukasza „Pająka” Krzyżaniaka, dla 
którego we wrześniu 2018 r. graliśmy 
mecz z  oldbojami Lecha Poznań. 
Dziękujemy Łukaszowi i  bardzo  się 
cieszymy za jego postępy w powrocie 
do zdrowia.

Szymon Dorna
Prezes TMS Stella Luboń

n
Po pierwszym w 2019 r. meczu w Luboniu, od lewej 
stoją: Szymon Dorna (prezes Stelli Luboń), Daniel 
Smulkowski (kapitan obecnego zespołu Stelli), Arka-
diusz Nowicki (współorganizator meczu), Daniel Ba-
ran (zdobywca pierwszej bramki w 2019 roku) i Ro-
bert Twardowski (kapitan zespołu Stella Oldboje)

n
Uczestnicy noworocznych rozgrywek

Do tradycji już należą wątpliwości (szcze-
gólnie rodziców najmłodszych zawodni-
ków) dotyczące wielkości bramek na tur-
niejach „Luboń Cup” – Przecież na te 
bramki to będą dwucyfrowe wyniki, to nie 
ma sensu – często słyszymy. I to nie my, 
organizatorzy, weryfikujemy te opinie. 
Weryfikuje je gra i  wyniki, jakie padają 
w czasie turniejowej rywalizacji. W pierw-
szym po Nowym Roku turnieju dla rocz-
nika 2011 padło łącznie 107 bramek w 35. 
meczach. Najczęstsze wyniki, jakie padały 
(aż po sześć razy!), to 2:0 i 2:1. Był też jeden 
wynik bezbramkowy.
Emocji było co niemiara, trybuny bardzo 
żywiołowo reagowały na wydarzenia na 
boisku. Zaangażowanie i nieustępliwość 
zawodników, ich odwaga i zdecydowanie, 

to właśnie kwintesencja turniejów dla 
najmłodszych. To jest prawdziwa piłka 
i taką ją oglądamy na turniejach „Luboń 
Cup” w Luboniu.
Nie inaczej było w sobotę, 5 stycznia. Po 
meczach fazy grupowej, 10 drużyn przy-
stąpiło do rywalizacji w Lidze Mistrzów 
(miejsca od 1 – 4) oraz w Lidze Europy. 
W tej ostatniej najlepsi okazali się pod-
opieczni trenera Mateusza Bartkowiaka 
– piłkarze Mieszka Gniezno. W  Lidze 
Mistrzów komplet 3. zwycięstw zanoto-
wali zawodnicy Tomasza Gendery – 
młodzi piłkarze Avii Kamionki. Drugie 
miejsce przypadło zespołowi Warty Po-
znań. Zawodnicy Arkadiusza Miklosika 
okazali się minimalnie lepsi od zespołu 
Przemysława Poznań (trener Dominik 

Avia Kamionki najlepsza
W pierwszym w 2019 r. turnieju „Luboń Cup” rozgrywanym w LOSiR-ze 
padło1 07 bramek

Winarski). Czwarte miejsce zaję-
ła drużyna Wielkopolski Komor-
niki prowadzona przez trenera 
Michała Chojnackiego.
Najlepszym strzelcem turnieju 
okazał się Franek Jeżowski z Avii 
Kamionki, najlepszym zawodni-
kiem uznano jego kolegę klubo-
wego – Ksawerego Hannela, 
a  tytuł najlepszego bramkarza 
przypadł Janowi Ratajczykowi 
z Wielkopolski Komorniki.
Nagrody specjalne znalazły się w rę-
kach Martyny Gościniak i  Oliwii 
Słomczyńskiej (obie UKS Śrem).
Drużyna Gwiazd Luboń Cup rocznik 
2011 to: Borys Piela (Oranje II Konin), 
Krzysztof Daś (Canarinhos Skórzewo 
– żółci), Maciej Ludwiczak (Warta Po-
znań), Alan Ziółek i  Franciszek Ofie-
rzyński (obaj z Przemysława Poznań).
Klasyfikacja końcowa Luboń Cup – rocz-
nik 2011: 1. Avia Kamionki, 2. Warta 
Poznań, 3. Przemysław Poznań, 4. Wiel-
kopolska Komorniki, 5. Mieszko Gnie-

zno, 6. Oranje  I Konin, 7. Canainhos 
Skórzewo – żółci, 8. Oranje II Konin, 9. 
Canarinhos Skórzewo – niebiescy, 10. 
UKS Śrem.
13 stycznia zagra rocznik 2010. Wystąpią: 
Arkonia Szczecin, Mieszko Gniezno, Stel-
la Luboń, MUKS 11 Zielona Góra, Błękit-
ni Owińska, UKS Śrem, Las Puszczykowo.

Marek Giese
LOSiR

n
Rozgrywki 5 styczna br. w hali LOSiR
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Qn W tym roku nasi zawodnicy zdoby-
li jeden złoty medal Mistrzostw Polski 
– Patryk Pyśk w Mistrzostwach Polski 
Kadetów w grze deblowej. Był to 11. me-
dal Mistrzostw Polski w  11-letniej hi-
storii klubu.
Qn Młody zespół LKTS-u wywalczył 

awans do I ligi kobiet. Aktualnie nasze 
zawodniczki zajmują bardzo dobre, 6. 
miejsce w I lidze.
Qn LKTS okazał się najlepszym klubem 

w  Wielkopolsce w  klasyfikacji ogólnej 
klubów WZTS.
Qn W 2018 roku odbywały się w hali LOSiR 

w Luboniu Mistrzostwa Polski Kadetów 
– Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.
Qn 1. miejsce w II lidze kobiet – awans 

do I ligi
Qn II liga kobiet – mecze o awans do I ligi: 

KTS-K GOSRiT Luzino - LKTS Luvena 
Luboń 5:5; LKTS Luvena Luboń - KTS-K 
GOSRiT Luzino 6:4
Qn 1. miejsce w III lidze mężczyzn – awans 

do II ligi
Qn Patryk Pyśk i Zuzanna Sułek w Kadrze 

Narodowej na rok 2018. Oboje starto-
wali w Polish Open 2018! Polish Junior 
Cadet Open w Cetniewie rozegrano od 
23 do 27 maja.
Qn Indywidualne i Drużynowe Mistrzo-

stwa Polski Młodziczek i Młodzików: 17-

24 Gładysz Julia – gra pojedyncza, 17-32 
Gładysz Julia – gra podwójna, 17-24 Pyśk 
Damian – gra pojedyncza, 17-32 Pyśk 
Damian– gra podwójna, 17-24 LKTS 
Luboń: Pyśk Damian i Borowiak Filip 
– turniej drużynowy
Qn Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa 

Polski Juniorek i Juniorów: 33-48 Chudy 
Anita – gra pojedyncza; 49-64 Zielińska 
Maja – gra pojedyncza; 49-64 Rogalka 
Kinga – gra pojedyncza; 17-32 Zielińska 
Maja Chudy Anita – gra podwójna; 17-
32 Rogalka Kinga – gra podwójna; 9-16 
LKTS Luboń: Chudy Anita, Zielińska Maja, 
Rogalka Kinga – turniej drużynowy; 17-
32 Chudy Anita – gra mieszana; 33-64 
Rogalka Kinga – gra mieszana; 33-64 
Zielińska Maja – gra mieszana
Qn Indywidualne i Drużynowe Mistrzo-

stwa Polski Kadetek i Kadetów: 5-8 Sułek 
Zuzanna – gra pojedyncza; 33-48 Dombka 
Weronika – gra pojedyncza; 33-48 Piecho-
ta Natalia – gra pojedyncza; 9-16 Sułek 
Zuzanna LKTS Luboń – gra podwójna; 

9-16 Dombka Weronika LKTS Luboń 
– gra podwójna; 17-32 Piechota Natalia 
LKTS Luboń – gra podwójna; 5-8 LKTS 
Luboń: Sułek Zuzanna, Dombka Wero-
nika, Piechota Natalia, Frelich Wiktoria 
– turniej drużynowy; 9-12 Pyśk Patryk 
– gra pojedyncza; 1. Pyśk Patryk LKTS 
Luboń – gra podwójna; 5-8 Pyśk Patryk 
LKTS Luboń – gra mieszana; 9-16 Sułek 
Zuzanna – gra mieszana; 17-32 Piechota 
Natalia – gra mieszana; 17-32 Dombka 
Weronika – gra mieszana
Qn 1. Grand Prix Polski Młodziczek 

i Młodzików: 9. Pyśk Damian, 12. Fre-
lich Patrycja
Qn 1. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów: 

18. Sułek Zuzanna, 41-48 Zielińska Maja
Qn 1. Grand Prix Polski Seniorek i Senio-

rów – 13-16 Nowacka Paulina
Qn 1. Grand Prix Polski Kadetek i Kade-

tów – 41-48 Pyśk Damian
Qn 1. Grand Prix Polski Żaczek i Żaków 

– 41-48 Zrol Kacper
Qn 2. Grand Prix Polski Młodziczek i Mło-

dzików: 7. Damian Pyśk, 16. Patrycja 
Frelich, 49-56 Filip Borowiak
Qn 2. Grand Prix Polski Juniorek i Junio-

rów: 21-24 Sułek Zuzanna, 57-64 Rogalka 
Kinga, 57-64 Pyśk Damian
Qn 2. Grand Prix Polski Kadetek i Kade-

tów – 49-56 Gładysz Julia

Qn 2. Grand Prix Polski Seniorek i  Se-
niorów: 9-12 Nowacka Paulina, 33-36 
Sułek Zuzanna
Qn Finał Mini Olympic Games, Gorzów 

Śląski: młodziczki – 8. Frelich Patrycja, 
młodzicy – 11. Borowiak Filip, 23-24 
Zrol Kacper
Qn 3. Grand Prix Polski Młodziczek i Mło-

dzików: 15. miejsce Damian Pyśk
Qn 3. Grand Prix Polski Juniorek i Junio-

rów: 33-40 Sułek Zuzanna, 49-56 Zieliń-
ska Maja, 57-64 Chudy Anita
Qn 86. Indywidualne Mistrzostwa Pol-

ski Seniorek: 33-64 Sułek Zuzanna; 33-
64 Chudy Anita; 17-32 Sułek Zuzanna/ 
Chudy Anita
Qn 3. Grand Prix Polski Kadetek i Kade-

tów: 16. Sułek Zuzanna; 16. Pyśk Patryk; 
41-48 Dombka Weronika
Qn 2. miejsce w Pucharze Polski Kobiet 

edycji województwa Wielkopolskiego
Qn 2. miejsce w Pucharze Polski Mężczyzn 

edycji województwa Wielkopolskiego

LKTS Luvena Luboń
Podsumowanie 2018 roku

Qn Medale Mistrzostw 
Wielkopolski:
Złote: Julia Gładysz MW 
Młodziczek – gra pojedyn-
cza; drużyna młodziczek 
(Julia Gładysz, Aleksandra 
Wasinkiewicz); Damian 
Pyśk MW Młodzików – 
gra pojedyncza; drużyna 
młodzików (Damian Pyśk, 
Filip Borowiak); drużyna 
kadetek; Anita Chudy MW 
Juniorek – gra pojedyncza; 
drużyna juniorek; Bartosz 
Sułek MW Skrzatów – gra 
pojedyncza
Srebrne: Zuzanna Sułek MW Seniorek – 
gra pojedyncza; Anita Chudy MW – gra 
podwójna; Zuzanna Sułek MW Kadetek 
– gra pojedyncza; Maja Zielińska MW 
Juniorek – gra pojedyncza; Adam Jakubo-
wicz MW Skrzatów – gra pojedyncza
Brązowe: Anita Chudy MW Seniorek 
– gra pojedyncza; Zuzanna Sułek MW 
Seniorek – gra podwójna; Maja Zielińska 
MW Seniorek – gra podwójna; Anita 
Chudy MW Seniorek – gra mieszana; 
Natalia Piechota MW Kadetek – gra 
pojedyncza; Kinga Rogalka MW Junio-
rek – gra pojedyncza
Qn Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-

dziczek i Młodzików: 2. Gładysz Julia; 7-8 
Wasinkiewicz Aleksandra; 2. Gładysz Julia 
LKTS Luboń – gra podwójna; 5-8 Wa-
sinkiewicz Aleksandra – gra podwójna; 
2. Pyśk Damian; 5-8 Pyśk Damian i Bo-

rowiak Filip – gra podwójna
Qn Wojewódzki Mini Olympic 

Games: młodziczki – 1. Pa-
trycja Frelich; młodzicy – 2. 
Filip Borowiak, 4. Kacper Zrol
Qn I  Młodzieżowy Turniej 

Tenisa Stołowego o Puchar 
PZTS Luboń: młodzicy – 2. 
Damian Pyśk; żacy – 3. Kac-
per Zrol; żaczki – 6. Patrycja 
Frelich
Qn Grand Prix Wielkopolski: 

Kacper Zrol – 1. miejsce 2. 
GP WZTS Żaków, 1. miejsce 
1. GP WZTS Żaków; Nata-
sza Adamczyk – 2. miejsce 1. 
GP WZTS Skrzatek, 2. miej-
sce 2. GP WZTS Skrzatów; 
Bartek Sułek – 1. miejsce 3. 
GP WZTS Skrzatów, 2. miej-
sce 2. GP WZTS Żaków, 3. 
miejsce 1. GP WZTS Żaków; 
Patrycja Frelich – 1. miejsce 
1. GP WZTS Młodziczek; 

Maja Zielińska – 1. miejsce 3. GP WZTS 
Juniorek; Anita Chudy – 2. miejsce 3. GP 
WZTS Juniorek, 2. miejsce 1. GP WZTS 
Seniorek; Zuzanna Sułek – 1. miejsce 1. GP 
WZTS Juniorek, 1. miejsce 2. GP WZTS 
Seniorek, 2. miejsce 3. GP WZTS Senio-
rek, 3. miejsce 1. GP WZTS Seniorek, 3. 
miejsce 3. GP WZTS Juniorek; Weronika 
Dombka – 1. miejsce 3. GP WZTS Kade-
tek; Maciej Wiśniewski – 2. miejsce 2. GP 
WZTS Seniorów, 3. miejsce 3. GP WZTS 
Seniorów; Julia Gładysz – 1. miejsce 2. GP 
WZTS Kadetek, 3. miejsce 2. GP WZTS 
Juniorek; Filip Borowiak – 3. miejsce 1. GP 
WZTS Młodzików; Paulina Nowacka – 1. 
miejsce 1. GP WZTS Seniorek; Damian 
Pyśk – 1. miejsce 1. GP WZTS Kadetów, 2. 
miejsce 2. GP WZTS Kadetów, 2. miejsce 
2. GP WZTS Juniorów, 3. miejsce 3. GP 
WZTS Kadetów
Qn Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS 

2018: juniorki – 9-12 Chudy Anita; 13-
16 Zielińska Maja; kadeci – 4. Pyśk Patryk; 
kadetki – 2. Sułek Zuzanna; 7-8 Dombka 
Weronika; młodzicy – 2. Pyśk Damian; 
młodziczki – 4. Gładysz Julia; klasyfika-
cja klubowa – 3. LKTS LUVENA Luboń
Qn Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia 

LZS: juniorki – 1. Zielińska Maja, 3. Chu-
dy Anita; kadetki – 1. Sułek Zuzanna, 2. 
Dombka Weronika; młodzicy – 1. Pyśk 
Damian; młodziczki – 3. Gładysz Julia; 
seniorzy – 3. Wiśniewski Maciej
Qn Wielkopolskie Turniej TOP 8: junior-

ki – 1. Chudy Anita, 2. Sułek Zuzanna; 
kadetki – 2. Frelich Wiktoria; młodziczki 
– 1. Gładysz Julia; juniorzy – 2. Pyśk Pa-
tryk; kadeci – 2 Pyśk Damian; młodzicy 
– 3. Borowiak Filip

Piotr Ciszak
LKTS

n
Radość z sukcesów seniorek LKTS-u Luvena Luboń   
fot. Agnieszka Zielińska

n
 Trenerzy, kadra i wychowankowie Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego Luvena Luboń

n
LKTS odniósł sukcesy na XXIV Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w Sportach Halowych rozegra-
nych w 2018 r. Gospodarzem rozgrywek w tenisie 
stołowym w ramach tej olimpiady był LOSiR (więcej 
na str. 3 „WL” 05-2018)   fot. Krzysztof Piechota
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POLICJA-STRAŻ

n
Radość z sukcesów seniorek LKTS-u Luvena Luboń   
fot. Agnieszka Zielińska

W grudniu Ochotnicza Straż Pożarna 
w Luboniu odnotowała 27 interwencji 
w przypadkach 5 pożarów, 17 miejsco-
wych zagrożeń oraz 5 fałszywych we-
zwań. Zdarzenia miały miejsca w Lubo-
niu, Poznaniu, na terenie gminy Komor-
niki oraz na autostradzie A2.

Qn 02.12 – Luboń, ul. Kręta – pomoc ze-
społowi pogotowia ratunkowego w znie-
sieniu osoby poszkodowanej do karetki,
Qn 03.12 – Luboń, ul. Górna – pożar sa-

dzy w kominie,
Qn 06.12 – Poznań, ul. Dębowa – wyczu-

walny zapach gazu w budynku (alarm 
fałszywy),

Qn 06.12 – Luboń, ul. Kościelna – wy-
czuwalny zapach gazu na ulicy (alarm 
fałszywy),
Qn 07.12 – Luboń, ul. Żabikowska – po-

moc zespołowi pogotowia ratunkowe-
go w  zniesieniu osoby poszkodowanej 
do karetki,
Qn 08.12 – autostrada A2 – wypadek 

drogowy,
Qn 08.12 - autostrada A2 – kolejny wy-

padek drogowy,
Qn 09.12 – Luboń, ul. Paderewskiego – 

sprawdzenie przyczyny zadymienia na ulicy,
Qn 10.12 – Luboń, ul. Traugutta – po-

żar altany,
Qn 10.12 – Luboń, ul. Romana Maja – 

zabezpieczenie lądowania LPR,

Kronika strażacka

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

Szanowny Panie Redaktorze,
Mam do Pana pytanie: kiedy ostatnio 
widział Pan pomiar prędkości w Lubo-
niu? Ha! Rzecz znana, aczkolwiek nie 
komentowana. Na pewno nie przez na-
szych Włodarzy. Wszyscy wiedzą, że 
w Luboniu pomiaru prędkości po prostu 
nie ma. Rajdy na ul. Poznańskiej, Ko-
ściuszki, 11 Listopada, są naszym chle-
bem powszednim. Z  punktu widzenia 
przeciętnego obserwatora, policja nie 
zapobiega, tylko działa już po danym 
zdarzeniu. Najlepsze są przykłady na-
szych „gorących miejsc”, które wszyscy 
widzimy: rajdy po wspomnianych uli-
cach, kompletna wolna amerykanka przy 
Pajo (czy wszyscy wiedzą, że na rondzie 
ma pierwszeństwo prawa strona a  nie 
jadący rondem?), nagminne łamanie 
nakazu skrętu w prawo przy tymże ron-
dzie i stawanie na chodniku przy banku 
oraz wzdłuż prawej strony. Poza tym, 
jakże skomplikowane do rozwiązania, 
parkowanie na chodniku przy aptece 
„Złoty Lek” czy też w Żabikowie, gdzie 
samochody tamują przejście itp., itd.
Ale wie Pan co jest najgorsze? Ano to, 
że podnosząc te tematy władza z nimi 
nic nie robi, nie odpowiada w zadowa-
lający sposób, nie odnosi się. Co z tego, 
że w grudniu było tyle a tyle interwencji, 
skoro na 100% jadący przy Pajo radiowóz 
nie reaguje? Co z tego, że przy starym 
gimnazjum (SP 5) przy ul. Wojska Pol-
skiego, samochody parkują wszędzie 
i  jadą pod prąd w  jednokierunkową 
Kołłątaja? Wszyscy to widzimy, klniemy 

na kierowców i... nie ro-
bimy nic. A jak już pisze-
my list do Redakcji, to 
i tak nic się nie zmienia. 
Pozostają pytania reto-
ryczne. Bez odpowiedzi.
Mam prośbę do policji: po pierwsze 
reagujcie częściej na drodze i  to nie 
tylko w stosunku do będących w ruchu. 
Po drugie: zainteresujcie  się jak są za-
parkowane samochody i  wystawiajcie 
mandaty, a nie pouczajcie, to nic nie da. 
Poza tym wykorzystajcie „Wieści” jak 
tubę do mieszkańców. Uczcie: może 
jakiś cykl mówiący o pierwszeństwie na 
drogach w Luboniu. Kilka podpowiedzi: 
pierwszeństwo przy rondzie Pajo, pierw-
szeństwo na parkingu Pajo (ciągle prawa 
strona?), wrzucanie kierunkowskazu 
przy łuku Żabikowska-Sobieskiego (kie-
dy jedziemy Sobieskiego lub odbijamy 
dalej w Żabikowską), tak samo łuk na 
Kotowie (z ul. Modlibowskiej), następnie 
wjazd na parking za Biblioteką, naprze-
ciw „Skrzata” (jest tam ulica jednokie-
runkowa, ale nie od początku”. Panowie, 
trochę zapału! Życzę powodzenia!

(imię i nazwisko do wiadomości Redakcji)

Odpowiedź
W odpowiedzi na „List do redakcji” 
odnośnie poruszanych przez Mieszkań-
ca problemów przesyłam stanowisko 
Komendanta Komisariatu Policji w Lu-
boniu oraz stanowisko Komendanta 
Straży Miejskiej Miasta Luboń.   

(M. Machalska, burmistrz)

List do redakcji

„Gorące miejsca” w Luboniu

Qn 11.12 – Głuchowo, ul. Lipowa – neu-
tralizacja plamy ropopochodnej z  po-
wierzchni jezdni,
Qn 12.12 – Luboń, ul. Chudzickiego – 

pożar sadzy w kominie,
Qn 13.12 – Komorniki, ul. Komornicka 

– pożar transformatora,
Qn 14.12 – Luboń, ul. Sobieskiego/Fa-

bryczna – kolizja samochodowa,
Qn 14.12– Luboń, ul. Powstańców Wiel-

kopolskich – pożar śmieci,
Qn 15.12 – Luboń, ul. Żabikowska – po-

żar w Intermarché,
Qn 15.12– Poznań, ul. Opłotki – wypa-

dek drogowy,
Qn 15.12 – Rosnówko, DK5 – wypadek 

drogowy,
Qn 16.12 – Wiry, ul. Komornicka – wy-

padek drogowy,
Qn 17.12 – Luboń, ul. Kościuszki – zady-

mienie na ulicy (alarm fałszywy),

Qn 18.12 – Poznań ul. Łozowa – pożar 
piwnicy,
Qn 21.12 – autostrada A2 – wypadek 

drogowy,
Qn 21.12 – autostrada A2 – kolizja sa-

mochodowa,
Qn 22.12 – Luboń, ul. Rivoliego – spraw-

dzenie przyczyny wyczuwalnego zapachu 
gazu w budynku,
Qn 23.12 – Luboń, ul. Drzymały – pożar 

samochodu,
Qn 23.12 – Luboń, ul. Wschodnia – tle-

nek węgla,
Qn 26.12 – Luboń, ul. Miodowa/Wiśniowa 

– zadymienie na ulicy (alarm fałszywy),
Qn 26.12 – Komorniki, ul. Piaskowa – do 

dyspozycji policji,
Qn 31.12 – Luboń, ul. Lipowa – zadymie-

nie z pojazdu (alarm fałszywy).
Norbert Kaźmierczak

OSP

Qn W listopadzie i grudniu 2018 r. Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu prowadził na terenie miasta Lu-
boń działania pomiarowo-kontrolne wobec 
kierowców naruszających przepisy związa-
ne z ograniczeniem prędkości na drogach 
33 razy. Były to ośmiogodzinne służby poli-
cjantów wyposażonych w radarowe mierni-
ki prędkości realizowane z wykorzystaniem 
nieoznakowanego radiowozu. W listopadzie 
były to 24 służby, w tym 11 w godz. 6-14 oraz 
13 w godz. 14-22. W grudniu 9 służb, w tym 
5 w godz. 6-14 i 4 w godz. 14-22.
Odnosząc się do rozwiązań zastosowa-
nych na terenie parkingu przy CH Pajo, 
obecnie nie sposób się ustosunkować do 
kwestii pierwszeństwa przejazdu pojaz-
dów. Jednoznaczne stwierdzenie zasad 
poruszania się po parkingu wspomnia-
nego obiektu będzie możliwe po uzyska-
niu wglądu do projektu organizacji ruchu 
na terenie parkingu.
Czytelnik podnosi problem związany 
z niewłaściwym parkowaniem pojazdów 
oraz poruszaniem się ulicą jednokierun-
kową w kierunku przeciwnym do obo-
wiązującego. Identyfikuje się jednocze-
śnie z osobami, które widząc takie przy-
padki „klną na kierowców”. Skuteczne 
rozwiązanie tych i  podobnych proble-
mów wynikających z naruszania przez 
kierowców przepisów ruchu drogowego 
jest możliwe wówczas, gdy świadek na-
ruszenia przepisów ruchu drogowego 
powiadomi Policję o  takim zdarzeniu, 
podając miejsce, czas i numer rejestra-
cyjny pojazdu, którego kierowca nie 
stosuje się do przepisów ruchu drogo-
wego. Powiadomienie takie może mieć 
formę osobistego zawiadomienia w sie-
dzibie komisariatu Policji, może to być 
korespondencja mailowa lub zgłoszenie 
za pośrednictwem Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa. W każdym przy-

padku załączenie fotografii dokumentu-
jącej fakt popełnienia wykroczenia bę-
dzie pomocne w  wyciągnięciu konse-
kwencji prawnych wobec osoby popeł-
niającej wykroczenie.

Kom. Dariusz Majewski
Komisariat Policji w Luboniu

Odpowiedź
Uprzejmie informuję, że Straż Miejska 
już od blisko 4 lat nie posiada uprawnień 
do kontroli ruchu drogowego przy uży-
ciu urządzeń automatycznie rejestrują-
cych wykroczenia drogowe polegające 
na przekroczeniu dopuszczalnej pręd-
kości przez pojazdy mechaniczne na 
drogach publicznych. W związku z po-
wyższym 1 października 2018 r. wystą-
piliśmy do Komendanta Miejskiego 
Policji w Poznaniu z prośbą o wzmoże-
nie kontroli przez funkcjonariuszy ruchu 
drogowego na terenie naszego miasta.
Jak wynika z  danych przedstawionych 
przez Policję, w  listopadzie i  grudniu 
w Luboniu odbyły się 33 takie kontrole.
W uzupełnieniu informacji sporządzonej 
przez Komendanta Komisariatu Policji 
w Luboniu, Dariusza Majewskiego, pragnę 
zauważyć, iż do egzekucji przez Policję lub 
Straż Miejską przepisów ruchu drogowego 
polegających na nieprawidłowym postoju 
lub zatrzymaniu na drogach wewnętrz-
nych, takich jak parking przy CH Pajo czy 
też drogi osiedlowe, niezbędnie jest 
umieszczenie przez właściciela terenu zna-
ku D-52 „strefa ruchu” lub znaku D-40 
„strefa zamieszkania” oraz zgłoszenie wy-
kroczenia do wyżej wymienionych służb. 
Dlatego prosimy mieszkańców naszego 
miasta o przekazywanie informacji o ta-
kich zdarzeniach osobiście, telefonicznie 
lub na adres poczty elektronicznej.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń
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Samobójstwo w Pożegowie
3 stycznia rano w okolicach drewnianej 
wieży widokowej na gliniankach w Mo-
sinie-Pożegowie znaleziono zwłoki 
mężczyzny. Radio Poznań podało, że 
ofiarą był 44-letni mieszkaniec Mosiny, 
który skoczył z 17-metrowego obiektu. 
Zdarzenie zarejestrowały kamery mo-
nitoringu. Dokładne okoliczności tra-
gedii nie są jeszcze znane. Szczegóły 
ustali śledztwo, które prowadzi proku-
ratura.    (Z)

Poparzenie kwasem
10 grudnia przed godz.  11 mężczyzna 
doznał poparzenia kwasem. Obrażenia 
widoczne były na nodze i  twarzy. By 
udzielić mu szybkiej pomocy, wykorzy-
stano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który przetransportował 

poszkodowanego do szpitala. Straż po-
żarna zabezpieczała teren lądowania 
i startowania maszyny. Około godz. 13 
działania na ul. Romana Maya zakoń-
czono.    (za: luboni.pl)

Pożar pustostanu
W niedzielę, 6 stycznia o godz. 19 doszło 
do pożaru pustego budynku przy ul. 
Dworcowej. Akcję gaśniczą prowadziły 
4 zastępy straży pożarnej – dwa z OSP 
Luboń i  dwa z  Poznania. Zadymienie 

było bardzo duże. Strażacy w specjalnych 
aparatach ochrony dróg oddechowych 
przeszukali wszystkie pomieszczenia. Na 
szczęście wewnątrz budynku nikogo nie 
było. W jednym z pomieszczeń paliły się 
śmieci. Nie był to pierwszy pożar tego 
pustostanu. Na miejscu czynności wy-
konywała także policja.   (za: luboni.pl)

Qn 14 grudnia przy ul. Drzymały zatrzymano 
mężczyznę kierującego pojazdem, pomimo 
posiadania zakazu sądowego. Na polecenie 
prokuratora mężczyzna został doprowadzony 
do Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto 
jako osoba podejrzana o kierowanie gróźb 
karalnych i niszczenie mienia.
Qn Pomiędzy 14 a 17 grudnia przy ul. Po-

wstańców Wlkp. pracownik skradł z sa-
mochodu firmowego laser marki „Bosch”. 
Straty 2 300 zł.
Qn 16  grudnia nieznany sprawca skradł 

kobiecie mieszkającej przy ul. Kurowskiego 
portfel z kartą płatniczą i dokumentami. 
Straty: 1 120 zł.
Qn Pomiędzy 19 a 20 grudnia nieznany 

sprawca podważył okno, włamał się do 
domu jednorodzinnego przy ul. 11 Listo-
pada i skradł biżuterię. Straty: 10 000 zł.
Qn 16 grudnia przy ul. Wysokiej zatrzyma-

no mężczyznę, który znieważył i naruszył 
nietykalność cielesną interweniujących 
policjantów.
Qn Pomiędzy 1 stycznia a 17 grudnia męż-

czyzna mieszkający przy ul. Wschodniej 
powiadomił, że nieznany sprawca wbrew 
prawu, wykorzystując jego dane osobowe, 
zawarł umowę kredytową na kwotę 1 452 zł.
Qn 17 grudnia przy ul. Szkolnej mężczyzna 

nielegalnie przywłaszczył sobie uprzed-
nio wypożyczony z wypożyczalni młot 
udarowy marki „Bosch”. Straty: 7 000 zł.
Qn 17 grudnia mieszkaniec ul. Wschodniej 

zgłosił, że nieznany sprawca nielegalnie 
podrobił jego podpis, zawierając umowę 
dzierżawy z częstochowską firmą.
Qn 17 grudnia przy ul. 11 Listopada za-

trzymano mężczyznę kierującego samo-
chodem pomimo posiadania zakazu.
Qn 20  grudnia o  godz. 9.45 na pose-

sji przy ul. Traugutta ujawniono ciało 
36-letniego mężczyzny, który popełnił 
samobójstwo wieszając się na sznurku. 
Na miejscu prokurator i biegły z Zakła-
du Medycyny Sądowej przeprowadzili 
stosowne czynności.
Qn Pomiędzy 22 a 23 grudnia nieznany 

sprawca włamał się do peugeota przy ul. 
Kolonia PZNF i skradł elektronarzędzia. 
Straty: 3 500 zł.
Qn 24 grudnia w nocy skradziono citro-

ena z niestrzeżonego parkingu przy ul. 
Źródlanej. Straty: 26 000 zł.

Qn Pomiędzy 26 a  27  grudnia skra-
dziono 4 kapsle zabezpieczające śruby 
w  felgach od volvo zaparkowanego 
przy ul. 3 Maja. Uszkodzono również 
felgi. Straty: 7 400 zł.
Qn 28  grudnia między godz. 19.30 

a 20 w CH Factory przy ul. Debiec-
kiej, mieszkance Swarzędza skradzio-
no portfel z dokumentami, kartami 
płatniczymi i gotówką. Straty: 230 zł.
Qn 29 grudnia przy ul. Armii Poznań 

zatrzymano mężczyznę podejrzane-
go o kradzież metalowych elemen-
tów urządzeń kolejowych. Mienie 
odzyskano.
Qn 29 grudnia między godz. 15 a 23 

nieznany sprawca podważył okno, wła-
mał się do domu jednorodzinnego przy 
ul Wojska Polskiego i skradł biżuterię 
oraz gotówkę. Straty: 10 000 zł.
Qn 30 grudnia między godz. 13 a 21, 

po podważeniu okna tarasowego, wła-
mano  się do domu przy ul. Kaszta-
nowej i skradziono obuwie, alkohol, 
i kolczyki. Straty: 1 000 zł.
Qn 30  grudnia przy ul. Krótkiej za-

trzymano mężczyznę (uprzednio był 
notowany za składanie fałszywych ze-
znań), który znieważył interweniują-
cych tam policjantów.

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w bezpośrednim pościgu 7 
sprawców.
Oszustwa – 2
Zabójstwa – 0
Zgwałcenia – 0
Rozboje – 1
Kradzieże z włamaniem – 5, wykryto – 0
Kradzieże pojazdów – 6, wykryto – 0
Kradzieże – 28, wykryto – 2
Samobójstwa – 1
Przestępstwa gospodarcze – 0
Przestępstwa narkotykowe – 0,
Fałszerstwa – 0
Wypadki drogowe – 1
Nietrzeźwi kierowcy – 0
Zatrzymania osób poszukiwanych – 0 
w tym 0 listem gończym
Legitymowania – 400

na podstawie danych z Policji
oprac. PAW

POLICJA-STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Qn 1  grudnia z  parkingu niestrzeżone-
go przy ul. Dębieckiej skradziono skodę. 
Straty: 60 000 zł.
Qn 1  grudnia między godz. 16.10 a  20 

nieznany sprawca podważył korytarzowe 
okno jednego z domów jednorodzinnych 
przy ul. 11 Listopada, a następnie splą-
drował jego pomieszczenia. Właściciele 
nie stwierdzili kradzieży mienia.
Qn 2  grudnia z  magazynu sklepowego 

salonu optycznego skradziono okulary 
przeciwsłoneczne i etui. Straty: 7 400 zł.
Qn Pomiędzy 1 września a 4 grudnia z par-

kingu niestrzeżonego przy ul. Jachtowej 
skradziono volkswagena. Straty: 40 000 zł.
Qn 2 grudnia nieznany sprawca przesłał 

złośliwy plik na adres e-mail firmy Pajo 
Centrum Sp. z o.o. przy ul. Armii Poznań 
i uniemożliwił normalne jej funkcjono-
wanie. Straty: 15 000 zł.
Qn 4 grudnia między godz. 8.30 a 9, z nie-

strzeżonego parkingu przy ul. Armii Po-
znań skradziono BMW. Straty: 130 000 zł.
Qn 5 grudnia między godz. 16 a 21.15, 

nieznany sprawca podważył okno balko-
nowe, włamał się do domu jednorodzin-
nego przy ul. Puszkina i skradł biżuterię 
oraz gotówkę. Straty: 15 800 zł.
Qn 7 grudnia w sklepie „Rossmann”, w CH 

„Factory” przy ul. Debieckiej, kobieta 

i  mężczyzna, działając wspólnie, skra-
dli perfumy. Straty: 630 zł.
Qn Pomiędzy 7 a 8 grudnia z parkingu 

niestrzeżonego przy ul. Wschodniej skra-
dziono audi. Straty: 22 500 zł.
Qn Pomiędzy 7 a 8 grudnia skradziono 

nissana z ul. Kurowskiego. Straty: 88 500 zł.
Qn 8 grudnia w jednym ze sklepów CH 

Factory przy ul. Dębieckiej skradziono 
4 pary obuwia. Straty: 840 zł.
Qn 9 grudnia między godz. 20 a 20.30, na 

boisku szkolnym przy ul. Dąbrowskie-
go 17-letni młodzieniec grożąc użyciem 
noża, doprowadził do stanu bezbronności 
dwóch młodszych o dwa lata chłopców 
i  skradł głośniki marki JBL o wartości 
450 zł. Sprawcę zatrzymano.
Qn Pomiędzy 10 a 11 grudnia uszkodzono 

peugeota przy ul. Leśmiana.
Qn 11 grudnia przy ul. Jachtowej zatrzy-

mano mężczyznę kierującego pojazdem 
pod wpływem środków odurzających.
Qn 12 grudnia na parkingu CH „Factory” 

przy ul. Dębieckiej uszkodzono skodę. 
Straty: 3 000 zł.
Qn Pomiędzy 13 a 14 grudnia nieznany 

sprawca dostał się przez drzwi balkono-
we do przedszkola przy ul. Osiedlowej 
i skradł radiomagnetofon oraz gotówkę. 
Straty 700 zł.

Krótko

n
Akcja pomocowa strażaków w rejonie ul. Romana Maya w związku z poparzeniem 
kwasem   fot. luboni.pl

Ferie zimowe to czas zabawy i odpoczynku, 
zwłaszcza dla najmłodszych, ale również i czas, 
gdzie nasza uwaga zostaje często rozproszona 
zimowym szaleństwem. Należy pamiętać o za-
grożeniach jakie wiążą się z tym okresem. Wy-
jeżdżając na dłużej pamiętajmy, aby należycie 
zabezpieczyć swój dom. Przekażmy zaufanej 
osobie klucze, by mogła doglądać mieszkania 
i tym samym „maskować” naszą nieobecność.
Oto kilka praktycznych rad dla najmłodszych, 
które pomogą spędzić bezpieczne ferie.

Zimowy Kodeks Postępowania
1. Zjeżdżając na sankach i nartach, wybie-
raj miejsca oddalone od jezdni i pamiętaj 
o  obowiązujących przepisach i  zasadach 
bezpieczeństwa na stokach.
2. Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami. Sta-
raj się nie celować w twarz drugiej osobie, 
żeby nie uszkodzić komuś oka. Nigdy nie 
rzucaj śnieżkami w nadjeżdżające samo-
chody, gdyż może się to skończyć groźnym 
wypadkiem!

3. Na łyżwach trenuj jazdę tylko w  wy-
znaczonych miejscach. Zamarznięte sta-
wy, jeziora czy rzeki, nie są bezpiecznymi 
miejscami do zabawy, gdyż w każdej chwili 
lód może się załamać!
4. Nie doczepiaj sanek do samochodu, 
stwarza to zagrożenie dla naszego bez-
pieczeństwa!
5. Nie oddalaj  się z  miejsca zabawy bez 
wiedzy rodziców lub opiekunów i nie ufaj 
obcym osobom!
6. W zimowe dni kierowcy mają ograni-
czoną widoczność i potrzebują dłuższego 
czasu hamowania, dlatego nie przebiegaj 
przez ulicę i w miejscach niedozwolonych 
oraz pamiętaj o elementach odblaskowych, 
które poprawią naszą widoczność na drodze.
7. W razie niebezpiecznej sytuacji lub wy-
padku, pamiętaj o numerach alarmowych 
– numer ratunkowy: 112
Udanych i bezpiecznych ferii zimowych.
st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń

Komisariatu Policji w Luboniu

Bezpieczne ferie
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W ostatnim miesiącu 2018 roku Straż 
Miejska wykonała w sumie 544 różnych 
interwencji. 63 z nich dotyczyły poten-
cjalnego przetwarzania nieczystości sta-
łych w piecach do tego nieprzeznaczo-
nych. W 4. Przypadkach, po udowod-
nieniu takiego wykroczenia, strażnicy 
nałożyli grzywnę mandatową. Do eks-
pertyzy zostały ponadto wysłane dwie 
próbki popiołu. Pragnę przypomnieć, że 
w pierwszym miesiącu 2019 r. rozpocz-
niemy systematycznie kontrole przydo-
mowych kotłowni.
I tak w styczniu odbędą się one w trzech 
rejonach wytyczonych granicami ulic:
Qn Żabikowska, Fabryczna, Dworcowa, 

Powstańców Wielkopolskich
Qn Sobieskiego, Platanowa, Dworcowa, 

Podgórna
Qn Poniatowskiego, Boczna, Traugutta, 

Przy Autostradzie
W lutym na obszarze wytyczonym uli-
cami: 
Qn Żabikowska, Dębiecka, Armii Poznań, 

Powstańców Wielkopolskich
Qn Dolna, Armii Poznań, Leśna
Qn 11 Listopada, Szkolna, Wojska Pol-

skiego, Żabikowska.

Interwencji związanych z naruszeniem 
przepisów ruchu drogowego, głównie 
w zakresie postoju i zatrzymania odno-

towaliśmy 50. W 6. przypadkach kieru-
jący pojazdami mechanicznymi zostali 
ukarani mandatami karnymi. Z terenu 
Lubonia usunęliśmy 7 pojazdów, których 
stan techniczny wskazywał, iż są nieuży-
wane.
17 interwencji było związanych z naru-
szeniem art.77 Kodeksu wykroczeń, tj. 
niezachowanie nakazanych i  zwykłych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
psów. Na trzech właścicieli czworonogów 
nałożono grzywny mandatowe. Jeden 
ranny ptak został przez nas z  terenu 
miasta przewieziony do Uniwersytetu 
Przyrodniczego.
Dwie osoby w stanie nietrzeźwości za-
grażającym ich zdrowiu lub życiu, albo 
zdrowiu lub życiu osób trzecich zostały 
przez nas przewiezione do Izby Wytrzeź-
wień. W grudniu 2018 r. za nieprzestrze-
ganie zapisów „Ustawy o  wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi” poprzez spożywanie alkoholu 
w miejscach publicznych ukaraliśmy 2 
osoby.
Strażnicy dbali również o porządek i bez-
pieczeństwo podczas inscenizacji zwią-
zanej z obchodami 100. rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. W dniu 
tym wystawiliśmy również poczet sztan-
darowy miasta.

SM

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Komisariat Policji w Luboniu informu-
je, że Komenda Miejska Policji w Po-
znaniu wspólnie z  Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, pod patronatem 
Starosty Poznańskiego przystąpiła do 
organizacji konkursu fotograficznego 
pn. „Skrzydła życia”. Podstawowym 
celem konkursu jest zachęcenie nauczy-
cieli, rodziców i uczniów do czynnego 
zainteresowania  się problematyką za-
grożeń wynikających z przemocy.
Adresatem przedsięwzięcia jest mło-
dzież powiatu poznańskiego w  wieku 

13-18 lat. Zadaniem jest wykonanie prac 
fotograficznych, które mają odzwiercie-
dlać przemyślenia młodzieży na temat 
problematyki przemocy, uzależnień 
i wykluczeń społecznych. Termin nad-
syłania prac do siedziby Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu mija 31 marca 
2019 roku, z adnotacją: konkurs foto-
graficzny „Skrzydła życia”.

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykro-

czeń Komisariatu Policji w Luboniu

„Skrzydła życia”
Konkurs fotograficzny

Z biżuterią
Konkurs polegał na uzupełnieniu bra-
kujących liter w hasłach związanych ze 
świetami. Prawidłowe odpowiedzi to: 
makowiec, opłatek, karp, bombka, pier-
nik, choinka, pierogi, kolędy. Zestawy 
srebrnej biżuterii wylosowali: Bożena 
Chermuła i Andrzej Adamski. Funda-
torem nagród jest Zakład Jubilerski Zło-
to-Srebro przy ul. Osiedlowej 27 (Stani-
sław Miedziński).

Wytęż wzrok
Pięć szczegółów, którymi różniły się dwa 
świąteczne rysunki to: igliczka, uśmiech 
św. Józefa, kwiaty, myszka, cukierek. 
Wśród prawidłowych odpowiedzi wy-
losowaliśmy odbiorców dwóch bonów 
o wartości 70 zł każdy, ufundowanych 
przez firmę „Hanna-Style” Bielizna dam-
sko-męska i dziecięca z ul. Puszkina 38A. 
Szczęście dopisało Jolancie Klaus i Han-
nie Wabiszewskiej.

Z bombką
Bombkę umieściliśmy tym razem na 
6 str. „Wieści”. Fundatorem nagród (dwa 
bony 50-złotowe) jest Cukiernia Krzy-
żański Emilia Michał Nowak Krzyżańscy, 
Luboń ul. Wschodnia i  ul. Osiedlowa 
oraz Wiry ul. Komornicka. Wylosowali 
je: Zenona Żytecka i Michał Murach.

Konkurs Intermarchè
Konkurs polegał na podaniu roku, w któ-
rym dokonano otwarcia tego sieciowego 
sklepu przy ul. Żabikowskiej. Prawidło-
wa odpowiedź to 2013 r. Pięć osób, któ-
re podały tę datę, wylosowało bony 
o  wartości 50  zł, ufundowane przez 
Intermarchè: Damian Cwojdziński, 
Sylwia Jurga, Agnieszka Szajstek, Ka-
tarzyna Marcinkowska i Sławomir Ję-
drzejewski. Uwaga, bony będą do od-
bioru w  redakcji „WL” na początku 
marca 2019 r.

Konkurs balonowy
W grudniowym wydaniu na str. 60 opu-
blikowaliśmy konkurs na rysunek na-
wiązujący do Powstania Wielkopolskie-
go. Wśród osób, które do końca grudnia 
dostarczyły do redakcji rysunki, rozlo-
sowaliśmy 3 bony o wartości 50 zł każdy, 
na zakup balonów w  firmie „Balony 
Luboń” przy ul. Armii Poznań 38. Bony 
przypadły w udziale: Michalinie Mase-
wicz, Laurze Kurowskiej i Wojciecho-
wi Łukowskiemu. 

Po odbiór nagród zapraszamy do redak-
cji „WL”, w godzinach dyżurów.

Władysław Szczepaniak, PAW

Świąteczne konkursy
Rozwiązania

Zaczął się nowy, 2019 rok. Nowe nadzie-
je, postanowienia i… nowa łamigłówka. 
Tym razem wykreślanka. Najpierw jed-
nak rozwiązania rebusów z poprzednie-
go numeru:
- GDY W BARBARĘ PADA, ZIMA 
OSTRA SIĘ ZAPOWIADA oraz
- GDY W NARODZENIE POGODNIE, 
BĘDZIE TAK CZTERY TYGODNIE
I jak, sprawdziły się te porzekadła?
W świątecznej łamigłówce wylosowaliśmy 
dwie nagrody. Wylosowali je: Krzysiu 
Hadrych i  Waldemar Winczak. Zapra-
szamy do redakcji, w godzinach, dyżurów 
po odbiór słodkich niespodzianek.

Spójrz poniżej. W diagramie wykreśl wy-
razy związane ze zbliżającymi się feriami 
zimowymi. Słowa wpisane są poziomo 
i pionowo, nigdy na ukos. Gdy wykreślisz 
wszystkie 22 wyrazy: bałwan, czapka, 
góry, spacery, kulig, lód, łyżwy, mróz, 
narty, poślizg, rękawiczki, sanki, snow-
board, sopel, stok, styczeń, szalik, śnieg, 
wolne, zaspa, zima, zimno, z pozostałych 
liter czytanych poziomo powstanie hasło, 
o którego przysłanie proszę.
Z niecierpliwością czekam na rozwiąza-
nie, życzę przyjemnej zabawy i szczęścia 
w losowaniu -

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

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)
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Baw się z nami - I 2019
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.

....................................................

....................................................adres

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 15 16 1714

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca stycznia dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, 
patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło wylosujemy 
nagrodę, którą ufundowała firma „Malibu” z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: „W 
nowy rok z nową władzą Lubonia”. Nagrody (z uwagi na święta – dwie) wyloso-
wały: Bożena Jędrzejewska i Ewa Mrocińska. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy 
w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

POZIOMO:
 4.  najlepszy wynik
 7.  rzeczy niedbale wykonane
 8.  część wyrazu zawierająca samogłoskę
 9.  w kartach – dama i król 

tego samego koloru
 10.  w starożytnym Rzymie–  jadłodaj-

nia dla ubogich i niewolników
 11.  w tenisie – serwis otarty o siatkę
 13.  damska osłona od deszczu lub słońca
 15.  część składowa taśmy filmowej
 16.  kończyny górne
 17.  australijski ptak nielot
 18.  tybetański kapłan
 20.  umowa regulująca sto-

sunki z Watykanem
 25.  topliwa masa stosowa-

na do pieczętowania
 27.  podłużny dół wykopany wzdłuż drogi
 28.  łowca bezpańskich psów
 29.  nieprawidłowe ustawie-

nie gałek ocznych
 30.  uprzywilejowana karta w grze
 31.  bęben w muzyce tureckiej
 32.  przyjmuje w zastaw

Qn Mieszkańcy ul. Kurowskiego pragną 
szczerze podziękować radnemu Markowi 
Samulczykowi z Okręgu nr 3 za cenne 
rady i zaangażowanie w ich sprawę do-
tyczącą utwardzenia nawierzchni ulicy 
Kurowskiego.
Qn Pragniemy serdecznie podziękować 

Paniom: Ani, Justynie, Renacie, Panom: 
Rafałowi i Kubie oraz wszystkim wspa-
niałym ludziom, których ujęła nasza hi-
storia i w tak ogromny sposób okazali 
nam swoje wielkie serce, realizując dla 
naszej rodziny pomoc w  ramach akcji 
„Szlachetna Paczka”. Dziękujemy wszyst-
kim i każdemu z osobna – Ania i Kacper 
z rodzicami.

Qn Z okazji urodzin oraz imienin – Drogie-
mu Franciszkowi Pięta – dużo zdrowia, 
szczęścia oraz błogosławieństwa Bożego 
życzy Alinka Grześkowiak.
Qn Pani Agnieszce Antczak – dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 4 – życzymy 
satysfakcji osobistych i zawodowych, 
uśmiechów dzieci i  młodzieży oraz 
ich rodziców.
Qn Sebastianowi Linkiewiczowi, z okazji 

imienin życzymy pomyślności w prowa-
dzeniu firmy, radości i satysfakcji oso-
bistych, sukcesów sportowych i dobrego 
zdrowia.
Qn Romualdowi Komischke, z okazji 60. 

urodzin – realizacji pasji historycznych 
i literackich, spełnienia marzeń, wiatru 
w plecy podczas podroży życia oraz zdro-
wia, życzy redakcja „WL”.

Qn Kochanym Jubilatom – Beacie 
i Mirosławowi Stefaniakom – z okazji 
30. rocznicy ślubu, najserdeczniej-
sze życzenia wszelkiej pomyślności, 
spełnienia marzeń, zdrowia i sił do 
pokonywania trudów życia oraz 
błogosławieństwa Bożego na dalsze 
wspólne lata składają rodzice – Zofia 
i Zbyszko Michalscy.

Qn Kochanym Rodzicom – Joannie 
i Franciszkowi Czerniakom – z oka-
zji 50. rocznicy ślubu – przeżycia 
kolejnych lat w zdrowiu i otoczeniu 
bliskich osób, czerpania radości oraz 
błogosławieństwa Bożego życzą syn 
Krzysztof z żoną i wnukami: Jasiem 
i Antosiem.

Na kolację do Restauracji „Pesto” w Centrum Pajo przy ul. Żabikowskiej 
wybiorą się w tym miesiącu państwo Joanna i Franciszek Czerniakowie. 
Życzymy przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

Qn Z okazji 50. rocznicy ślubu – ko-
chanym Rodzicom Joannie i Fran-
ciszkowi Czerniakom – bukiet naj-
wspanialszych życzeń oraz doczekania 
w zdrowiu i szczęściu kolejnych ju-
bileuszy. Niech problemy Was omi-
jają, a wszyscy bardzo Was kochają, 
bo jak nikt inny na świecie Wy na to 
zasługujecie. Tego Wam życzą córka 
Izabela z mężem i wnuczką Wiktorią.

PIONOWO:
 1.  dowódca kozacki
 2.  wafel
 3.  leczenie chorób
 4.  pilnik o grubych nacięciach
 5.  nimfa, siedem lat wię-

ziła Odyseusza
 6.  kradzież, rozbój
 12.  największa jednostka cza-

su w dziejach Ziemi
 13.  majsel, narzędzie do prze-

cinania lub wykuwania
 14.  zbiór nagranych taśm ma-

gnetofonowych (wspak)
 15.  ryś stepowy
 19.  ukryta granica ogrodu
 21.  animusz, śmiałość
 22.  minerał najtward-

szy po diamencie
 23.  styl w sztuce XVIII wieku
 24.  w mitologii rzym-

skiej bogini świtu
 25.  płyn stosowany do dezynfekcji
 26.  pierwiastek chemiczny

oprac. Bernard Stachowiak

Z serca
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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

Qn 14-21 stycznia – zimowe półkolonie 
z Ośrodkiem Kultury, ul. Sobieskiego 97
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 20 stycznia, godz. 10 – noworoczny 

rajd pieszy „Po Morenie” – trasa: Wiry 
(Dom Kultury)-Puszczykowo-Wiry
Qn 21 stycznia, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Anna Bernaciak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Beata Łakomy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; Paweł Wolniewicz – Ze-
spół Szkół, ul. Armii Poznań 27; Bogdan 
Tarasiewicz – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97
Qn 25 stycznia o godz. 18 – 58. Wieczór 

Historyczny – prelekcja Pawła Andersa 
nt. 156. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego i  jego śladów w Wielko-
polsce – sala sesyjna, Urząd Miasta, pl. 
Edmunda Bojanowskiego  2 Gościem 
spotkania, w będzie znany krajoznawca.
Qn 28 stycznia, godz.  17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje filmowych nowości 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 28 stycznia, godz. 17.15 – otwarte 

posiedzenie Komisji Sfery Społecznej 
RML; temat: Funkcjonowanie Biblioteki 
Miejskiej w Luboniu – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
Qn 29 stycznia, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej 
RML; temat: Organizacja pracy Biura Rady 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
Qn 30 stycznia, godz. 16 – otwarte po-

siedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
RML (przed sesją Rady Miasta); tematy: 
Analiza realizacji projektów z tytułu Bu-
dżetu Obywatelskiego na rok 2018 oraz 
opiniowanie uchwał na sesję – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala se-
syjna (pok. nr 208)
Qn 30 stycznia, godz. 17 – otwarte obrady 

Rady Miasta Luboń poświęcone przyzna-
niu tytułu: Zasłużony dla Miasta Luboń 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
sala sesyjna (pok. nr 208)
Qn 31stycznia, godz. 10.45 – teatrzyk dla 

dzieci „Baśń o 12 miesiącach” – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – zapisy dla 
grup zorganizowanych

Qn 31 stycznia o godz. 17 – konsekra-
cja kościoła pw. św. Jana Bosko – ul. ks. 
Streicha
Qn 4 lutego, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Andrzej Okupniak – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Artur Wiśniewski – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Katarzyna Ekwińska 
– Zespół Szkół, ul. Armii Poznań  27; 
Karolina Wilczyńska-Kąkol – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 4 lutego, godz. 17 – Kino „Kamera” – 

projekcje filmowych nowości – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 6 lutego, 16.30 – otwarte posiedze-

nie Komisji Rewizyjnej RML; temat: 
Badanie gospodarki finansowej Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w  zakresie prowadzenia 
świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły 
Podstawowej nr 1 – Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Poniatowskiego 16
Qn 7 lutego, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Ochrony Środowiska 
RML; tematy: Regulamin Utrzymania 
Porządku i  Czystości oraz gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala se-
syjna (pok. nr 208)
Qn 11 lutego, godz. 17 – Kino „Kamera” – 

projekcje filmowych nowości – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 17 lutego, godz.  10 – rajd pieszy 

„Jarosławiec zimą” – trasa: Szreniawa 
(świetlica)-Jarosławiec
Qn 18 lutego, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Małgorzata Nyćkowiak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Elżbieta Zapłata-Szwedziak – Bibliote-
ka Miejska, ul. Żabikowska  42; Iwona 
Kaczmarek – Zespół Szkół, ul. Armii 
Poznań  27; Dorota Franek – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 18 lutego, godz. 17 – Kino „Kamera” – 

projekcje filmowych nowości – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 23 lutego – Lubońskim Szlakiem Ar-

chitektury Przemysłowej – rezerwacja 
biletów (15 zł normalny, 12 zł ulgowy): 
infolubon@gmai.com lub 61 813 00 72 
i 500 287 325

oprac. HS

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych 
i charakterystycznych miejsc w Luboniu. 
Prosimy określić, co przedstawia opubli-
kowana fotografia i gdzie obiekt się znaj-
duje. Odpowiedzi można przesyłać (rów-
nież pocztą elektroniczną), dostarczać do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) albo 
wrzucać do niebieskich skrzynek „Wieści 
Lubońskich” na terenie miasta. Kartki 
z dopiskiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem uczest-
nika konkursu. Wśród tych, którzy nade-
ślą poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o nadsyłanie swo-
ich propozycji (fotografii).
Zdjęcie opublikowane w grudniu przed-
stawiało sympatyków „Wieści Luboń-
skich” przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w  Warszawie. Spośród po-
prawnych odpowiedzi wylosowaliśmy 
tę, którą nadesłała Elżbieta Pakuła. Po 
odbiór niespodzianki zapraszamy do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) w go-
dzinach dyżurów.  (red)

Zgadnij, co to?

n
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Piłsudskiego w Warsza-
wie, w koszulkach „Wieści Lubońskich” – sympatyk lubońskiego Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców

n
Zgadnij, na jakim budynku siedzi ten 
drapieżny ptak?   fot. Hanna Siatka
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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

Szanownej Pani

Alicji Widok

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teściowej
składają:

Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół w Luboniu

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   (r-003 I-IV)
Qn Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(r-003 I-IV)
Qn Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (r-003 I-IV)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (r-003 I-IV)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie poziomy 

zaawansowania – absolwent PP – z dojazdem 
do ucznia; tel. 724 215 530   (h-211 IX-V)

Praca
Qn LOSiR w  Luboniu poszukuje kucharza 

i pomocy kuchennej. Kontakt pod nume-
rem 517 751 071   (h-I)
Qn Dokładna solidna i uczciwa Pani posprząta 

mieszkanie Luboń i okolice tel. 695 746 028   
(r-I)
Qn Firma instalacje sanitarne zatrudni mło-

dego instalatora lub do przyuczenia z oko-
lic Lubonia, praca na terenie Poznania; tel. 
605 229 377   (r-I)

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. Wysta-

Ogłoszenia drobne

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

(K
0

7
0

)

Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

wiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-
331 I-III)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, ma-

larskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne – 
złota rączka – tel. 503 712 456   (r-321 I-II)
Qn Naprawa, montaż junkersów, kotłów, kuche-

nek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-001 I-VI)

Nieruchomości
Qn Oddam w najem 70 m2 na cichą działal-

ność; tel. 539 957 591   (r-002 I)
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, na-
głe 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 kryzyso-

wego, 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 ZBIÓR-
KI 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 ROZWIĄZYWA-
NIA 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. Żabikow-
ska 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 (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „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

- 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
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego 6, tel. 500 405 422

- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  
tel. 881 693 625

- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  
tel. 694 994 700

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 
ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
Qn SZKOŁY

- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92

- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92

- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- 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

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl
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prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta
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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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4
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IZMARK
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ŻALUZJE
      ROLETKI
VERTICALE
      MOSKITIERY
ROLETY ZEWNĘTRZNE
      MARKIZY
PRODUKCJA - MONTAŻ - SERWIS

Luboń, ul. J. III Sobieskiego 2

tel./fax 618 932 649
   kom. 601 712 606   

www.izmark.pl

(Y
4
3
3
)

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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(B019)

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

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.
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szerokoœæ krycia 85 mm (112)
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

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
)

(Y
1
0
1
)

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



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
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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
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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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Rok założenia firmy:
1974

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

65

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
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7)
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NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki
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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
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Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

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

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99
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Mariusz Frąckowiak
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SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B025)
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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

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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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!
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-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
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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
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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
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Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.

(K
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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
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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)

(Y
2
1
0
)

Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr 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

(B
0
0
2
)

tel. 601 395 519
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(Y058)

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

(Y
4
4
7
)

Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 
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(Y
2

3
5
)

(Y007)
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