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PRZEZ MIASTO

OD REDAKCJI

Patriotycznie i z honorami
Przed stu laty „Wieści” nie 
było i nas też, nawet mia-
sta nie było (prawa otrzy-
mało dopiero 36 lat póź-
niej, w  1954  r.). Co więc 
tu było? Trzy a  właściwie 
cztery osady. Polskie wsie 
z kilkusetletnimi tradycja-
mi rolniczymi: Żabikowo, 
Luboń i stosunkowo mło-
dy Lasek oraz nowa, zaledwie 10-let-
nia, robotnicza Kolonia Niemiecka też 
o nazwie Żabikowo. Ojcowie, mężowie, 
bracia ówczesnych rodzin tu zamiesz-
kujących, gdy wybiła godzina, chwycili 
za broń gotowi odzyskać będące w rę-
kach niemieckich Wielkopolskę, Po-
morze a później również Śląsk. Wielu 
biło się też o kształt wschodnich granic 
odradzającej się po wielu latach Rze-
czypospolitej oraz broniło w  1920  r. 
przed bolszewicką armią prącą na za-
chód. Ludzi stąd, czynnych uczestni-
ków tamtych wydarzeń staramy  się 
od wielu już lat pokazywać. W setną 
rocznicę Powstania Wielkopolskiego 
wydaliśmy książkę, do lektury której 
zapraszam (czytaj na str. 5).

QQ Miasto Luboń – pamięć o tym wyda-
rzeniu uczciło wieloma wydarzeniami, 
m.in. utrzymując flagi narodowe oraz 
powstańcze na ulicach naszego miasta 
od grudnia aż do 16 lutego – historycz-
nej daty podpisania w 1919 r. rozejmu 
w Trewirze. Przypomnijmy – akt ten 
rozszerzał o tereny zdobyte przez po-
wstańców zasady rozejmu przyjętego 
w Compiègne 11 listopada 1918 r. Ofi-
cjalnie skończyła się wówczas I wojna 
światowa, a na mapę Europy powróciła 
po 123 latach Polska Rzeczpospolita.

QQ „Kto sieje wiatr, zbiera burzę” – 
czy to przysłowie ma zastosowanie 

w  przypadku Lubonia? Jedni 
mile zaskoczeni, inni nieusa-
tysfakcjonowani, jeszcze inni 
zdziwieni uhonorowanymi tym 
razem – to sygnały, jakie do re-
dakcji Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców docierają. Osiem 
osób otrzymało medal „Zasłu-
żony dla miasta Luboń”, rozdano 
też cztery statuetki Siewcy Roku. 

Pierwsi zostali dostrzeżeni przez wła-
dzę samorządową, drudzy sieją dobro 
docenione przez kapitułę, która dys-
ponuje tymi corocznymi nagrodami. 
Wśród nagrodzonych są członkowie 
Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” 
oraz współpracujący z „Wieściami”. 
Gorące gratulacje, w imieniu redakcji 
oraz wydawcy, przekazuję wszystkim 
uhonorowanym.

QQ News’em w  polityce lokalnej jest 
informacja o objęciu stanowiska wice-
burmistrza Świebodzina przez Miko-
łaja Tomaszyka. W Luboniu piastował 
taką funkcję 23 miesiące. W grudniu 
2013 r. za rządów D. Szmyta zastąpił 
M.  Walnego, w  październiku 2015  r. 
w  czasie 1.  kadencji M.  Machalskiej 
odszedł. Naszemu politykowi życzymy 
sukcesów na Ziemi Lubuskiej.

QQ Dziękujemy za listy, pytania, sygnały 
o  dobrych, złych, nowych, społecz-
nych, kulturalnych, historycznych, 
oświatowych, sportowych i  innych 
aspektach Lubonia. W Niezależnym 
Miesięczniku Mieszkańców może 
zaistnieć każdy temat – zapraszamy 
na nasze łamy wszystkie środowiska 
i mieszkańców chcących podzielić się 
nie tylko informacją, ale i  refleksją 
czy krytyką z innymi.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”
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TEMAT MIESIĄCA

Rekord frekwencji pobity. Parkingi 
i ulice zastawione. W hali LOSiR-u 

nie ma wolnego miejsca. To lubonianie 
tłumnie przybyli na Galę Siewcy. Przy 
wejściu burmistrz Małgorzata Machal-
ska w pięknej sukience, w towarzystwie 
męża i  wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta, Pawła Krzyżostaniaka. Witają 
i wręczają białoczerwone rozety, symbol 

podwójnego stulecia Polski i Powstania 
Wielkopolskiego. Duch tych rocznic 
zawładnął salą. Na widowni nomino-
wani do tytułu Siewca Roku 2018, wie-
lu w przebraniach związanych ze swoją 
działalnością. Wśród nominowanych są 
duże zespoły i  indywidualni „siewcy” 
idei, pracy, dobra, współpracy, wysiłku, 

ofiarności i innych przymiotów, wyróż-
nieni za swoją działalność bohaterowie 
dnia. Ze sceny wita Michał Kosiński 
(prezes LOSiR), mistrz ceremonii. Szcze-
gólnie wielu ważnych gości, wśród nich: 
posła Szymona Ziółkowskiego, europosła 
Ryszarda Czarneckiego (na sali wyraźne 
buczenie), senatora Piotra Florka (obecny 
korespondencyjnie), Piotra Zalewskiego 

Siewca Roku 2018
9. Gala konkursu pod hasłem: „Luboń świętuje 100. rocznice 
niepodległości i Powstania Wielkopolskiego”

z zarządu powiatu, burmistrza Komornik 
i wielu samorządowców, szefów instytu-
cji gminnych, miejskich, powiatowych, 
wojewódzkich. Ale nade wszystko tak 
licznie przybyłych mieszkańców Lubonia.
Mateusz Mikołajczak, zastępca burmi-
strza, zapowiada film „Droga do Nie-
podległej. Luboń-historia nasza”, dzieło 
rocznicowe mieszkańców miasta. Inspi-
rację do niego stanowiła, jak mówi, 
książka zatytułowana „Lubonianie w Po-
wstaniu Wielkopolskim” prof. Janusza 
Karwata i Piotra Pawła Ruszkowskiego 
z  2009  r., której drugie, poprawione 
i uzupełnione wydanie lada dzień rów-
nież się ukaże (czytaj na str. 5).

Zaprezentowana produkcja to dzieło 
może nie na miarę słynnego spektaklu 
w Wandei, ale integrujące i  skupiające 
wiele środowisk i pokoleń (o filmie pi-
szemy szczegółowo na str. 6). Z telewi-
zyjnego doświadczenia dodam tylko 
uwagę, że ta świetna inicjatywa zyskała-
by jeszcze bardziej na dynamicznym 
montażu. Wiem, że podobny ból towa-
rzyszy każdemu twórcy, mianowicie 
konieczność wyboru, decyzja z  czego 

zrezygnować? Jest jednak niepisana za-
sada, że każdy film można 
skrócić z korzyścią dla widza 
i samego dzieła.
Po projekcji owacja na stoją-
co. Na scenę wychodzą prze-

cd.  
na str. 
4

Q
Pomiędzy przewodniczącą Rady Miasta, T. Zygmanowską (z prawej) i burmistrz M. Machalską (z lewej) – laureaci konkursu 
„Siewca Roku 2018”, od lewej: Andrzej Szypura (kat. Biznes), Izabella Szczepaniak (Kultura), Zespół Caritas z parafii pw. św. 
Maksymiliana Kolbego (Życie publiczne) oraz młodzież z Akademii Tańca „Bezuma” (Sport). Z lewej, za pulpitem w roli konfe-
ransjera – prezes LOSiR-u, Michał Kosiński   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Statuetki „Siewca Roku 2018” czekają na 
ogłoszenie werdyktu w poszczególnych 
kategoriach   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Autorka książki „Dzieje Ziemi Luboń-
skiej” – Izabella Szczepaniak – wybrana 
przez kapitułę Siewcą Roku 2018 w ka-
tegorii „Kultura”   fot. Mariusz Marszał-
kiewicz

Q
Siewca Roku 2018 w kat. „Biznes” – An-
drzej Szypura (WodAn)   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

W imieniu nagrodzo-
nej w kat. „Sport” Aka-
demii Tańca „Bezuma” 
statuetkę Siewcy Roku 
2018 odebrała chore-
ograf i trener Zuzanna 
Janicka   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

Q
Laureat tytułu Siewca Roku 2018 w kat. 
„Życie publiczne” – Zespół Caritas z pa-
rafii św. Maksymiliana w Lasku   fot. 
Mariusz Marszałkiewicz

Q
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jęci twórcy, scenarzystka i re-
żyser, Anita Plumińska-Mie-
loch i Łukasz Budzyński. Jest 
trochę pompatycznie, ale też 
wzruszająco.

Wychodzimy na przerwę, podczas której 
zaproszono wszystkich na ciepłe napoje 
i smakowite wypieki, warto to podkre-
ślić, wszystkich, bo to już tradycja. Do-
brze, że hall szkolny (SP 5) jest na tyle 
duży by, choć z trudem, pomieścić chęt-
nych. W tym czasie wymieniamy uwagi 
o filmie i nadzwyczajnym nastroju tego 
wieczoru.

Zasłużeni dla Miasta
Na scenie Amelka, przyszłość lubońskie-
go Festiwalu Polskiej Piosenki im. Kon-
dratowicza, jak mówi jego współorgani-
zator Michał Kosiński, który korzystając 
z okazji zapowiada kolejną tegoroczną 
edycję. Jej głównym bohaterem będzie 
Krzysztof Dzikowski.
Następuje ważna chwila. Wręczanie me-
dali „Zasłużony dla Miasta Luboń”. Od-
znaczeniem tym zostali w  tym roku 
uhonorowani: Grażyna Kiercul, s. Re-
nata Elżbieta Kluza Służebniczka Maryi, 
Maria Błaszczak, Maria Nowakowska, 

Izabela Poprawka, Eugeniusz Kubacki, 
Czesław Szafczyk i prof. Janusz Karwat.

Tytułowy moment
Zasłużeni uhonorowani i długo okla-
skiwani schodzą ze sceny. Marsza Ra-
detzkiego brawurowo wykonuje Po-
znańska Orkiestra Symfoniczna pod 
dyrekcją Łukasza Łodygowskiego. 
Teraz pora na najważniejszy moment 
wieczoru – wręczenie statuetek „Siew-
ca Roku 2018”. Na scenie pojawiają się 
nominowani w poszczególnych kate-
goriach:
1. Kultura: „Semper Fidelis” Grupa Re-
konstrukcji Cywilno- Militarnej, dr Iza-
bella Szczepaniak, Zbigniew Czekała;

2. Sport: Robert Zieliński, Zu-
zanna Janicka i  Akademia 
Tańca „Bezuma”, Sebastian 
Maćkowski, Piotr Ciszak, Ma-
ciej Kosmacz i  Marcin Ko-
smalski;
3. Biznes: Anita Gielnik – Sa-
lon od pokoleń, Błażej Kokor-
naczyk – Naprawa obuwia, 
Andrzej Szypura – WodAn;
4. Życie publiczne: Klub Ho-
norowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka”, Robert Twar-
dowski i Marcin Mroczyński, 
Towarzystwo Miłośników 
Miasta Lubonia, Zespół Cari-

TEMAT MIESIĄCA

Siewca Roku 2018

cd.  
ze str. 
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cd.  
obok

tas parafii pw. św. Maksy-
miliana Marii Kolbego
Laureatem w  kategorii 
„Biznes” został Andrzej 
Szypura WodAn Instala-
cje Sanitarne. Statuetkę 
w  kategorii „Kultura” 
otrzymała dr Izabella 
Szczepaniak. Zwycięzcą 

w  kategorii „Sport” zostali Zuzanna 
Janicka i  Akademia Tańca „Bezuma”. 
Statuetkę w kategorii „Życie publiczne” 
otrzymał Parafialny Zespół Caritas 
parafii pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego.
Siewcy dziękują, są wzrusze-
ni, dumni, zaszczyceni. Mó-
wią o tym, co leży u podstaw 
aktywności, co nadaje życiu 
sens.

Q
Wyjątkowo liczna publiczność tegorocznej gali w hali LOSiR    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Galę Siewcy rozpoczęto projekcją filmu 
„Droga do Niepodległej. Luboń-historia 
nasza”. Na zdjęciu autorzy – Anita Plumiń-
ska-Mieloch (scenarzystka) i Łukasz Bu-
dzyński (reżyser, jednocześnie operator)   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Gala Siewcy jest miejscem, gdzie wrę-
czane są także Medale „Zasłużony dla 
Miasta Luboń” przyznane przez władzę 
stanowiącą. W tym roku otrzymało je 
8 osób, od lewej: Grażyna Kiercul, s. 
Renata Kluza, Maria Błaszczak, Maria 
Nowakowska, Izabela Poprawka, Euge-
niusz Kubacki, Czesław Szafczyk i prof. 
Janusz Karwat. Po bokach – burmistrz 
M. Machalska i przewodnicząca RML 
T. Zygmanowska    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Podczas prawie 4-godzinnej gali uhonorowano też 
Jerzego Paluszczaka – pracownika Kom-Lubu, który dla 
miasta poświęcił 60 lat pracy. W 2004 r. z inicjatywy 
burmistrza Włodzimierza Kaczmarka otrzymał Medal 
„Zasłużony dla Miasta Luboń”. Stoi z dyplomem i kwia-
tami w towarzystwie burmistrzów i przewodniczącej 
Rady oraz prezesa spółki miejskiej „Kom-Lub” – Igora 
Szymkowiaka (2. z prawej)   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
W przerwie gali, w holu Szkoły Podsta-
wowej nr 5 chętnych częstowano cia-
stem, kawą i herbatą   fot. Mariusz Mar-
szałkiewicz
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Q
Na zakończenie gali miasto zafundowało mieszkańcom występ gwiazd polskiej 
estrady – Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza – przy akompaniamencie Po-
znańskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Łukasza Łodygowskiego    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Występ Amelki zapowiadający tegoroczny Festiwalu Polskiej Piosenki im. Kondrato-
wicza rozpoczął drugą część wieczoru   fot. Mariusz Marszałkiewicz

I znów oklaski, długie, szcze-
re, na stojąco. Gratulacje! 
Dziękujemy Siewcom i prosi-
my o więcej, za rok inni pójdą 
w Wasze ślady.

Jerzy Nowacki

Wszystkich nominowanych do tytu-
łu „Siewca Roku  2018” prezentujemy 
na str. 38.
Sylwetki osób uhonorowanych Medalem 
„Zasłużony dla Miasta Luboń” przedsta-
wiamy na str. 30-31.

W 100. rocznicę zwycięskiego 
zrywu ukazuje  się książka pt. 
„Lubonianie w Powstaniu Wiel-
kopolskim 1918-1919”. Jest roz-
szerzoną, uzupełnioną i  popra-
wioną wersją pozycji wydanej 
w 2009 r. Przez około 10 lat mo-
zolnie, systematycznie uzupeł-
nialiśmy informacje. Segregatory 
pęczniały od notatek, e-maili, 
kopii dokumentów, dyski wypeł-
niały się nowymi danymi – zdi-
gitalizowanymi dokumentami, 
zdjęciami, nagranymi rozmowa-
mi. Uzbierało się około 28 giga-
bajtów danych zapisanych 
w  11  800. plikach skatalogowa-
nych w 550. folderach. Za nami 
setki godzin „wyciągania esencji”, 
dokonywania analiz zgromadzo-
nego materiału, pisania itp. Efek-
tem jest opracowanie, które z 320. 
urosło do 688. stron. W wydaniu 
poprzednim były 322 biogramy, 
teraz jest 415. Niemal podwo-
iła się liczba publikowanych zdjęć 
do około tysiąca, które ukryte 
w rodzinnych archiwach, ożywa-
ją na nowo. Liczymy, że karty 
książki wraz z zawartymi infor-
macjami i zdjęciami staną się źródłem 
nie tylko wiedzy, lecz także refleksji, 
wspomnień i innych przeżyć dla sze-
rokiej rzeszy odbiorców. Pozycja ta jest 
swoistym kompendium wiedzy lokal-
nej o tym ważnym okresie w dziejach 
naszego narodu oraz ludziach, dzięki 
którym przed wiekiem odradzała  się 
Polska. Jednocześnie jest też wyrazem 
hołdu, jaki nasze pokolenia składają 
pokoleniom przeszłym, za ich postawę, 
oraz pamięcią, która zostanie w  do-
mach i bibliotekach dla pokoleń przy-
szłych.
Publikację można podzielić na trzy za-
sadnicze części:
QQ historyczno-wprowadzającą, która 

omawia zagadnienie udziału lubonian 
w zrywie 1918-1919 roku oraz działal-

ność organizacji skupiających tutejszych 
powstańców,
QQ biogramy osób związanych z Powsta-

niem Wielkopolskim oraz dzisiejszym Lu-
boniem w szerokim kontekście lokalnym,
QQ przedstawienie wybranych form 

upamiętnienia tego powstańczego 
zrywu przez lokalną społeczność 
(część kolorowa).

Dziękujemy wszystkim autorom tekstów, 
rodzinom, które udostępniły dokumen-
ty, zdjęcia, pamiątki. Osobom, które 
inspirowały, dopingowały oraz pomogły.
Zadanie zrealizowano przy pomocy fi-
nansowej Miasta Luboń

Z życzeniami dobrej lektury,
Piotr P. Ruszkowski

W hołdzie Powstańcom

Q
W okolicznościowej, nowej szacie graficznej 
– okładka książki „Lubonianie w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918-1919”, pod redakcją Pio-
tra P. Ruszkowskiego i Janusza Karwata, Wy-
dawca – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświato-
we „Forum Lubońskie”
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DOBRE, BO
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Scenariusz, oparty na wydanej przez „Fo-
rum Lubońskie” w  2009  r. książce pod 
redakcją Piotra Pawła Ruszkowskiego i Ja-
nusza Karwata pt. „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim”, napisała Anita Plu-
mińska-Mieloch (historyk, dyrektor Ze-
społu Szkół w Luboniu), a reżyserem był 
Łukasz Budzyński (nauczyciel w  SP  5, 
radny RML). W przedsięwzięcie zaanga-
żowało się wiele środowisk, m.in. regiona-
liści i pasjonaci historii, lubońskie szkoły, 
grupy rekonstrukcyjne, chóry oraz potom-
kowie lubonian walczących w Powstaniu 
Wielkopolskim.
Film opowiada historię dojścia ziem lu-
bońskich do niepodległości w okresie od 
1906 do 1919 r. Dokumentalny charakter 
miesza się z fabularnymi wątkami oparty-
mi na prawdziwych zdarzeniach z historii 

miasta. W rolę aktorów wcielili się ucznio-
wie, nauczyciele, mieszkańcy i przyjaciele 
Lubonia. Ponad 250  osób przez 14  dni 
zdjęciowych odgrywało postaci z począt-
ku XX wieku. Dla większości był to pierw-
szy występ przed kamerą.
Uroczysta premiera filmu, w której uczest-
niczyło ponad 1 200 widzów, odbyła się 
1 lutego podczas Gali „Siewca Roku 2018”, 
w  hali LOSiR. Emisja trwała 55  minut, 
wcześniej zapowiedź filmu w  postaci 
5-minutowego teledysku zaprezento-
wał zespół „NO Name” (opiekun – Ka-
rolina Wilczyńska) wykonując utwór 
„Historie zagubione”.

Poza kadrem
Dla twórców filmu i wszystkich zaan-
gażowanych w jego powstanie była to 
wielka przygoda z historią w tle. Ani-

ta Plumińska-Mieloch nigdy dotąd nie 
pisała scenariusza. Wydała powieść, 
podręczniki szkolne, materiały dydak-
tyczne. Scenariusz to jednak inna 
forma, która do tej pory była jej 
zupełnie nieznana i  stanowiła nie 
lada wyzwanie. – Jestem amatorem, 
który starał  się zamienić fakty na 
słowa wynikające z wyobraźni. Póź-
niej reżyser zamieniał je na obraz 
i myślę, że robił to świetnie – powie-
działa pani Anita. Była przy kręceniu 
większości scen, znała scenariusz, 
a jednak podczas pokazu śledziła akcję, 
tak, jak każdy widz. Śmiała się i wzru-
szała, przyglądała strojom aktorów, 
scenografii, temu, jak weszły w  role 
osoby, które znała z  zupełnie innej 
strony. Rys komediowy mieszał  się 

z  patosem, au-
tentycznym 
wzruszeniem ro-
dzin powstańców 
i  narracją prof. 
Janusza Karwata. 
– W filmie wyko-
rzystałem ciszę 
jako element po-
budzający wy-
obraźnię widza 
– podpowiedział 
Łukasz Budzyń-
ski. – Obraz zo-
stawia widzowi 
własną interpre-
tac ję  zdarzeń 
i ma zachęcić do 
dalszych poszuki-

wań swoich historii. Mieszkańcy usły-
szeli wiele znajomych nazwisk osób 
biorących udział w powstaniu. Celem 
twórcy filmu było również wzbudzenie 
ciekawości dotyczącej własnej prze-
szłości. Chciał, aby słowo zamienione 
w obraz zmaterializowało się w posta-
ci odnalezionych fotografii, dokumen-
tów czy rozmów o dawnych czasach. 
– Wierzę, że te działania są fundamen-
tem naszej tożsamości narodowej poj-
mowanej w nowoczesny sposób – z dala 
od stereotypów i politycznych odniesień 
– powiedział pan Łukasz.

Ekipa
Ekipa filmowa to uczniowie i mło-
dzi absolwenci Gimnazjum nr  2 
w  Luboniu: Barbara Budzyńska – 
oświetlenie, Mikołaj Zdyb i  Piotr 

Dobre, bo sfilmowane

Lokalna historia
W ramach obchodów setnych rocznic odzyskania niepodległości 
i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, miasto zrealizowało film 
poświęcony tamtym czasom zatytułowany „Droga do niepodległej. Luboń 
– historia nasza”

Witt – kamery, dźwięk, oświetlenie, 
Miłosz Latosi – kamera i animacje 
napisów, Paweł Franek – dźwięk. 
Scenariusz i kierownik produkcji– 
Anita Plumińska Mieloch; reżyseria, 
zdjęcia, montaż, udźwiękowienie 
i koloryzacja – Łukasz Budzyński; 
operatorzy kamer – Miłosz Latosi, 
Łukasz Budzyński, Mikołaj Zdyb, 
Piotr Witt; scenografia – Monika 
Warcha lewska ,  Dorota  Franek, 
Adam Nowaczyk, Katarzyna Koliń-
ska-Nowaczyk; kostiumy wojskowe 

i  militaria – Przemysław Maćko-
wiak, Sergiusz Myszograj; montaż 
napisów – Miłosz Latosi, wywiady 
– Paweł Wolniewicz; efekty piro-
techniczne – Sergiusz Myszograj 
i Bartosz Lisiak; produkcja – Urząd 
Miasta Luboń, Mateusz Mikołaj-
czak, współpraca – Agata Andrzej-
czak; konsultacje merytoryczne: 
Janusz Karwat, Krzysztof Moliński 
i Piotr Ruszkowski.
Film wykonano w czynie społecznym.

PAW

Q
Ekipa filmowa od lewej: Piotr Witt, Miłosz Latosi, Łukasz Budzyński, 
Mikołaj Zdyb, Barbara Budzyńska   fot. Łukasz Budzyński

Q
Fabularne fragmenty filmu kręcono m.in. w gospodarstwie rolnym państwa Danu-
ty Markowicz-Rychlewicz, Sebastiana Rychlewicza i Ludgardy Brzezinki    
fot. Paweł Wolniewicz
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we Wronkach trenuje 
w zespole U-15. Rywa-
lizuje w grupie ze star-
szymi zawodnikami, 
a mimo to jest jednym 
z  najlepszych zawod-
ników. Na co dzień 
reprezentuje barwy 
Lecha, grając w Cen-
tralnej Lidze trampka-
rza starszego U-15 
(najwyższa liga w  tej 
kategorii wiekowej). 
W kadrze pełni funk-
cję kapitana. Lech Po-
znań jest z niego bar-
dzo dumny.
7 lipca 2018 r. kadra 
wojewódzka brała 
udział w Turnieju Fi-
nałowym Mistrzostw 

Polski U-14 im. Kazimierza Górskiego 
w Policach, zajmując 1. miejsce i zdo-
bywając tytuł Mistrza Polski. Trzeba 
zaznaczyć, że Kacper został wybrany 
do najlepszej jedenastki tych zawodów. 
Następnie PZPN powołał go na kon-
sultację szkoleniową reprezentacji Pol-
ski U-15 w  Grodzisku Wlkp. (15-19 
października). Po zakwalifikowaniu 
się, PZPN powołał go na zgrupowanie 
w Policach (17-23 listopada), podczas 
którego lubonianin rozegrał dwa mecze 
towarzyskie z Irlandią. Kolejnym było 
zgrupowanie „Talent-Pro”, które odby-
ło się od 1 do 16 stycznia 2019 r. w Es-
tepone w Hiszpanii pod opieką trene-
ra reprezentacji Polski U-15, Bartło-
mieja Zalewskiego, kierującego tym 
projektem. Ideą projektu jest rozwój 
zawodnika w 5. obszarach: taktycznym, 
technicznym, mentalnym, motorycz-
nym i społecznym. Udział w tym zgru-
powaniu jest docenieniem najbardziej 
utalentowanej młodzieży.
Po powrocie kadry Polski do kraju, Kac-
per otrzymał propozycję podpisania 
pierwszego kontraktu z Lechem Poznań. 
O dalszych szczegółach będziemy infor-
mować.

Władysław Szczepaniak

O utalentowanym Kacprze Sommerfeldzie 
pisaliśmy już w kwietniu 2014 r, w artyku-
le „Piłkarski fenomen”, kiedy jako 10-letni 
uczeń SP  2 zaczął grać w  poznańskiej 
drużynie KKS „Lech”. Już w wieku 6. lat 
zapisał się do Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Jedynka”, którego trener, Lech 
Bartkowiak, od razu dostrzegł w chłopcu 
wielki talent i skierował go na casting do 
poznańskiego klubu.
To urodzony napastnik. W różnych tur-
niejach odgrywa główną rolę i jest wy-
różniającym  się zawodnikiem. Godne 
podziwu jest ogromne zaangażowanie 
rodziców Kacpra w pasję syna. Marze-
niem chłopca było, by zagrać kiedyś 
w pierwszym składzie Kolejorza, w czym 
od początku mu pomagają.
W 2016  r. Kacper otrzymał z  Urzędu 
Miasta Luboń wsparcie finansowe w po-
staci stypendium – za osiągnięcia i wy-
sokie pozycje w konkursach rozgrywa-
nych na różnych szczeblach. Chłopiec 
był już wówczas członkiem kadry Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej 
(WZPN). Okazał się być też najlepszym 

zawodnikiem w zawodach o Puchar Pre-
zesa WZPN-u, w  efekcie czego został 
powołany do letniej Akademii Młodych 
Orłów Polskiego Związku Piłki Nożnej 
(PZPN). Wyróżnił się w turnieju „Lech 
Cup Arena” i zdobył dla swojego zespo-
łu największą ilość bramek. W roku 2017 
kontynuował swój rozwój sportowy.
Stopniowo spełniają się jego marzenia, 
by dotrzeć na upragniony szczyt i zagrać 
w przyszłości z Lechem Poznań w Eks-
traklasie. Wziął udział w testach zorga-
nizowanych przez klub, po czym został 
wybrany do Akademii Piłkarskiej Lecha 
Poznań we Wronkach. W oświadczeniu 
KKS Lech Poznań z 20 czerwca 2018 r 
czytamy, że jest oficjalnie zawodnikiem 
poznańskiego klubu. Jest podstawowym 
reprezentantem Województwa Wielko-
polskiego w kategorii U-14, ale w Aka-
demii KKS Lech Poznań funkcjonującej 

DOBRE, BO
Dobre, bo ambitne

Reprezentant Polski U-15 z Lubonia

Q
Kacper Sommerfeld – w piłkarskiej 
kadrze Polski klasy U-15

Q
Kacper Sommerfeld z pucharem, jako kapitan drużyny – Mistrzostwo Polski repre-
zentacji Wielkopolski U-14 w Policach

Q
Trofea piłkarskie Kacpra Sommerfelda    
fot. Władysław Szczepaniak
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26 stycznia w siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej przy ul. Ża-
bikowskiej odbyła  się zabawa 
karnawałowa zorganizowana 
przez Koło Rencistów i Emery-
tów nr 61 w Luboniu. O nastrój 
w tym dniu zadbał DJ Krzysztof 
Langler, który swoim wspania-
łym repertuarem umilał wieczór. 
Jak nas poinformowali organiza-
torzy imprezy, Bożena Paczkow-
ska-Gajdzińska i Gerard Matu-
szewski, w  remizie bawiło  się 
około 50 osób.

Władysław Szczepaniak

Dobre, bo karnawałowe

Bal seniorów

Q
Tańce seniorów w lubońskiej remizie   fot. Władysław Szczepaniak

Q
W przerwie pomiędzy tańcami można było zakąsić   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Niektórzy przyszli na bal w przebraniu    
fot. Władysław Szczepaniak
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Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax

www.plusfizjo.pl

Bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
Stany pooperacyjne i powypadkowe

Bóle mięśniowe
Zaburzenia neurologiczne

(K
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Jak dowiedzieliśmy się od strażaków z OSP Luboń, portal internetowy 
OSP.PL przygotował ogólnopolski ranking najaktywniejszych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce w 2018 r. Wynika z niego, 
że lubońscy pogromcy ognia są drugą najaktywniejszą jednostką 
w naszym kraju! W ubiegłym roku odnotowano na ich koncie aż 394 
wyjazdy do różnych zdarzeń (statystyka na str. 53)! Więcej razy od 
nich interweniowali tylko strażacy z  OSP Nawsie Brzosteckie (woj. 
podkarpackie) – 453 wyjazdy. Tym samym lubońska OSP jest najak-
tywniejszą jednostką w województwie, wyprzedzając OSP Swarzędz 
(380 wyjazdów) i OSP Wronki (282). Poproszony o komentarz prezes 
OSP Luboń, Marek Maciejewski powiedział, że liczby mówią same za 
siebie, natomiast wolałby z kolegami jak najmniej wyjeżdżać z bazy, 
innymi słowy, by mieszkańcom Lubonia i okolicznych gmin jak naj-
rzadziej groziło niebezpieczeństwo zmuszające ich do wzywania po-
mocy.

PAW

Dobre, bo aktywne

Rekordowa OSP

Q
Zawsze gotowi do wyjazdu na akcję – lubońscy strażacy przed remizą przy ul. Żabikowskiej   
fot. zbiory OSP Luboń

24 lutego, w zimowe, niedzielne popo-
łudnie, chciałybyśmy zaprosić miesz-
kańców w gościnne progi Lubońskiego 
Ośrodka Kultury. Jest to zapewne pora, 
kiedy po sutym obiedzie zapadacie 
Państwo w  miękkie fotele i  kanapy. 
Zerkacie spod opadających powiek na 
dzieci oglądające ukradkiem kolejną 
tego dnia bajkę lub skradające się do 
Waszych telefonów. Jest Wam ciepło, 
miło i sennie. Mamy jednak nadzieję, 
że nasz pomysł zachęci przynajmniej 
niektórych do opuszczenia domowych 
pieleszy i krótkiej wizyty na ul. Sobie-
skiego 97.
Tego dnia grupa osób skupionych wokół 
inicjatywy Warsztatów Szyciowych wraz 
z członkiniami z poznańskiej grupy szy-

dełkowej „Oplotki” orga-
nizują wydarzenie, jakie-
go jeszcze w  naszym 
mieście nie było. Skoro 
już poskromiłyśmy ma-
szyny, skoro spędziłyśmy 
ze sobą wiele szyciowych 
wieczorów, postanowiły-
śmy wykorzystać nabyte 
umiejętności w  szczyt-
nym celu, zapraszając do 
pomocy mieszkańców 
Lubonia. Zdecydowały-
śmy  się wesprzeć działania grupy „Tę-
czowy Kocyk” (https://teczowykocyk.
pl.tl). Zajmuje  się ona wykonywaniem 
ubranek, czapeczek, kocyków i becików 
dla maluszków z wadami letalnymi, hi-

Dobre, bo empatyczne

Luboń szyje dobro!
Zaproszenie do pomocy dla rodziców hiperwcześniaków

perwcześniaków. Są to dzieci urodzone 
między 12. a 24. tygodniem ciąży, z któ-
rymi rodzice musieli się pożegnać zbyt 
szybko. Czasem nawet nie mając moż-
liwości się z nimi przywitać... „Tęczo-

wy Kocyk” umożliwia im godne poże-
gnanie swoich dzieci, przekazując szpi-
talom rożki i beciki oraz przygotowu-
jąc dla rodziców Pudełka Wspomnień. 
W Pudełkach znajdują się małe kocy-
ki, szydełkowe motylki, buciki, ręcznie 
wykonane przytulanki, misie, laleczki.
Jeśli chcielibyście pomóc nam w tej ini-
cjatywie, serdecznie zapraszamy. Nie 
musicie umieć szyć, choć możecie, nie 
musicie umieć dziergać, choć to też mile 
widziane. Możecie przyjść i  pomóc 
w wycinaniu i składaniu rożków, prze-
wiązywaniu ich wstążką lub koronką, 
układaniu materiałów, prasowaniu. Mo-
żecie też przynieść ciasto lub dobrą kawę, 
posiedzieć razem z nami, pogadać, po 
prostu pobyć. Chcemy wierzyć, że nasza 
akcja „Luboń szyje dobro” pozwoli nam 

posłać dużo lubońskiej szlachetności 
w świat. Do kobiet, mężczyzn, rodzin, 
które naprawdę tego potrzebują.
Zapraszamy

Urszula Frąckowiak i Anna Bernaciak

Q
Minibeciki – symbole akcji „Tęczowy Kocyk”
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Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

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
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)

Przy ul.  Sikorskiego  4A otwarto sklep z  bielizną damską 
(biustonosze, majtki, dodatki). Godziny otwarcia: pon. – pt. 
9 – 17, sob. 9 – 14.   fot. Natalia

Przy ul.  11  Listopada  114 (w budynku, gdzie 
działa gabinet stomatologiczny „Domagała  & 
Baumann”) otwarto Gabinet Biorezonansu. Ofe-
ruje terapie metodą MORA – BioKat M V (Cer-
tyfikat CE dla urządzeń medycznych). Bez-
inwazyjne i  bezbolesne terapie regulacyjne są 
przeznaczone dla dorosłych i  dzieci od 3  lat. 
Urządzenie ma zastosowanie m.in. przy alergiach, 

obciążeniach toksynami i nikotyną, nawracających infekcjach, bólu, by ustalić 
niedobór witamin. Rejestracja oraz bezpłatna konsultacja – tel. 609  510  106  
lub lubonianka@gmail.com   fot. Natalia

Przy ul. Osiedlowej 21 (po sklepie „Ma-
sełko”) otwarto „Kuchnię domową”, ser-
wującą dania na miejscu, na wynos oraz 
z dowozem. Czynna od pn. do pt. w godz. 
11.30 – 16.30, w sob. 11.30 – 16. Zamó-
wienia pod tel.  515  492  303. Dodatko-
wo pod tel. 579  450  120 oraz mailowo  
(kontakt@fittimecatering.pl) działa catering 
dietetyczny „Fit time catering” (wyłącznie 
z dowozem do klienta). Więcej informacji – www.fittimecatering.pl.   fot. Natalia

Przy ul.  Wschodniej  24 funkcjonuje punkt 
kosmetyczny pod ujmującą nazwą „Kokietka”, 
oferujący m.in. stylizację rzęs, brwi i paznokci, 
makijaż permanentny, depilację woskiem, pie-
lęgnację stóp oraz zabiegi na twarz. Otwarty od 
pn. do pt. w godz. 10 – 19. Informacje i zapisy 
pod tel. 607 460 813.   fot. Natalia

Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna „Hap-
py Vet” została przeniesiona z ul. Siostry Fausty-
ny 1 na ul. Targową 5. Jest czynna od pn. do pt. 
w godz. 8 – 19, a w sob. 9 – 12. Umawianie wizyt 
oraz więcej informacji pod numerami: 600 252 918 
i 61 899 10 27.   fot. Natalia

Przy ul.  Żabikowskiej (na ryneczku naprzeciw 
SP2) otwarto punkt „E-papierosy Vape Club Po-
land” z papierosami elektronicznymi, akcesoriami 
i serwisem. Czynny od pn. do pt. w godz. 10 – 18, 
w sob. 11 – 15. Więcej informacji na www.vapec-
lubpoland.pl.   fot. Natalia

Przy ul. Wschodniej 21 otwarto butik odzieżo-
wy „epico MODA” z odzieżą damską, głównie 
polskich projektantów i producentów (szytą 
również na miarę) oraz dodatkami. Jest czynny 
od pn. do pt. w godz. 10 – 18, w sob. 10 – 14. 
Więcej informacji: 608 522 543.   fot. Natalia

Z pasażu handlowego vis-à-vis SP 2 na ul. Ża-
bikowską 49 (naprzeciw krzyża) przeniesiono 
sklep obuwniczy z  butami damskimi i  mę-
skimi. Otwarty od pn. do pt. w godz. 9 – 17, 
a w sob. 9 – 14.   fot. Natalia

Przy Al. Jana Pawła II 7/1 (okolice ronda) otwarto 
showroom marki „cipo & baxx” z odzieżą męską, 
od 15 lat działający na rynku e-commers. To punkt 
odbioru produktów ze sprzedaży internetowej oraz 
handlu bezpośredniego. Sklep jest czynny od pon. 
do pt. w godz. 9 – 17. Kontakt tel. 508 121 814; 
sklep internetowy: www.zajefajne.eu.   fot. Natalia

Firma „Inter-Optima” funkcjonująca do tej 
pory przy ul. Andersena 1 działa obecnie pod 
adresem Konarzewskiego 9A. Oferuje doradz-
two, dostawy, montaż, a także serwis instalacji 
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodni-
czych. Jest czynna od pn. do pt. w godz. 9 – 17. 
Więcej informacji pod numerem 61 899 46 40 
oraz na www.inter–optima.pl.   fot. Natalia
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Przy ul. Chudzickiego 
powstaje budynek ko-
lejnego Publicznego 
Przedszkola w Luboniu 
o  nazwie „Fantazja”. 
Będzie placówką o pro-
filu artystyczno-spor-
towym, umożliwiającą 
rozwijanie umiejętno-
ści  intelektualnych, 
muzyczno-tanecznych, 
sportowych i  plastycznych, przygo-
towaną na przyjęcie 150 dzieci w wie-
ku od 2,5 do 6 lat. Piętrowy budynek 
ma być wyposażony w  6 przestron-

nych sal dostosowanych do wieku 
i  potrzeb maluchów. Według zapo-
wiedzi, powstanie też duży plac za-
baw.

Nowe publiczne przedszkole

Przedszkola „Małe Talenty” – w Lubo-
niu (ul. Klonowa) i  w  Plewiskach – 
oraz Niepubliczne Przedszkole „Do-
misie” przy ul. Wschodniej w Luboniu.

Otwarcie „Fantazji” zaplano-
wano na 1 października 
2019 r. Przedszkole ma dzia-
łać wg tych samych zasad 
naliczania opłat, jakie oferu-
ją inne publiczne placówki 
(bezpłatna realizacja pod-
stawy programowej i bez-
płatne zajęcia dodatkowe). 
Rekrutację przewidziano 
na marzec br. – drogą 
elektroniczną oraz w for-
mie papierowej. Jak zapo-
wiada organizator, wszyst-
kie szczegóły dotyczące za-
sad przyjęcia do przedszko-
la oraz więcej informacji 
ukażą  się w  najbliższym 
c z a s i e  n a  s t r o n i e :  
www.fantazja-przedszkole.pl

(S)

Q
Budynek Publicznego Przedszkola „Fantazja” przy ul. Chudzickiego „wychodzi” z ziemi. Prace rozpoczęto 1 grudnia 2018 r., ma być gotowy 
na 1 października br. Zgodnie z tablicą informacyjną, będzie w nim też lokal mieszkalny   fot. Piotr P. Ruszkowski

Wizualizacja nowego przedszkola publicznego w Luboniu od ul. Chudzickie-
go i od strony pobliskiego Hoteliku „Formuła”

Q

Nową placówkę uruchamia Izabela 
Wasiela, która ma kilkunastoletnie 
doświadczenie w tworzeniu przedszko-
li. Obecnie prowadzi dwa Publiczne 

15 lutego br. otwarto kolejny już niepu-
bliczny żłobek w naszym mieście. Nosi 
znaną w Luboniu nazwę „U 7 Krasno-
ludków” i mieści się przy ul. Sobieskie-
go  50 (naprzeciw CH  „Venus”). Jego 
dyrektorem jest Małgorzata Koszuta, 
a współwłaścicielem Grażyna Rosa (jed-
nocześnie współwłaściciel Przedszkola 
Publicznego „U 7 Krasnoludków” przy 
ul. Dworcowej 7 i przy ul. Buczka 21D 
oraz Żłobka Niepublicznego „U 7 Kra-
snoludków” w  Komornikach przy ul. 
3 Maja 15).
Do nowo utworzonej placówki funkcjo-
nującej w  godzinach  7  –  17 zostanie 
przyjętych łącznie 48 maluszków (trzy 
grupy po 16 dzieci) w wieku od szóstego 
miesiąca życia do trzech lat. Zgodnie 
z  ustawą o  opiece nad dziećmi do lat 
trzech, na jednego opiekuna przypada 

ośmioro dzieci. W nowym żłobku będzie 
więc zatrudnionych sześciu opiekunów, 
w tym jedna położna na cały etat oraz 
jedna pomoc opiekuna.
Żłobek uruchomiono w  dużej mierze 
dzięki środkom z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, w partnerstwie z Mia-
stem Luboń, dlatego przez blisko rok (od 
15.02.2019 r. do 31.01.2020 r.) opłata dla 
rodziców wyniesie jedynie ok. 170 zł/mc 
z wyżywieniem.
Prace adaptacyjne w  budynku o  po-
wierzchni 200 m2 rozpoczęły się w paź-
dzierniku 2018 r. Do dyspozycji dzieci 
będą przeznaczone trzy sale – bawialnie 
o powierzchni 44 m2 każda, w których 
znajdują się także łazienki dla maluchów. 
Posiłki będą przywożone na miejsce 
przez firmę cateringową. Na zewnątrz 
jest przygotowywany plac zabaw dla 

Żłobek „U 7 Krasnoludków”

dzieci wielkości 200  m2, na którym 
wkrótce zostaną ustawione zamówione 
sprzęty. Na terenie posesji dostępny 
będzie także duży parking dla rodziców. 
W żłobku mają się odbywać zajęcia z ryt-
miki, j. angielskiego, plastyczno-manu-
alne oraz ruchowe pod okiem rehabili-
tanta. Pani Grażyna Rosa uważa, że lo-
kalizacja nowej placówki (bliskość No-
wego Centrum Lubonia), dobre warun-
ki lokalowe adoptowanego na żłobek 
budynku (parterowy z  przestronnymi 
salami) oraz dostępność parkingu, 
z  pewnością spełnią wymagania wielu 
rodziców. Za otwarciem nowego miejsca, 

jej zdaniem, przemawiało duże zapotrze-
bowanie na placówkę żłobkową w Lu-
boniu. – Poza tym, we wrześniu 2018 r. 
zamknęliśmy żłobek przy ul. Buczka 21D, 
przekształcając lokal na przedszkole. Wie-
lu rodziców zgłaszało chęć zapisania 
dziecka do naszego żłobka, stąd rozpo-
częliśmy poszukiwania nowej lokalizacji 
w Luboniu. Dodatkowo ogłoszony został 
nabór w  Urzędzie Marszałkowskim 
(WRPO) na projekt unijny i utworzenie 
nowych miejsc żłobkowych, a nam uda-
ło się otrzymać ten projekt i to ze wspar-
ciem finansowym dla rodziców.

Natalia

Q
Nowy (niepubliczny) żłobek „U 7 Krasnoludków” przy ul. Sobieskiego
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Istniejąca od 1977 r. instytucja począt-
kowo działała pod nazwą Poradnia Wy-
chowawczo-Zawodowa w  Luboniu. 
Posiadała trzy etaty pedagogiczne oraz 
pół etatu administracyjnego i mieści-
ła  się w  baraku stojącym na boisku 
Szkoły Podstawowej nr 2. Obejmowa-
ła wówczas opieką dzieci oraz młodzież 
z Lubonia i miasta oraz gminy Stęszew. 
Po 3-letnim okresie przejściowym 
w  SP  3, od 1997  r. pod zmienioną 
nazwą jako Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Luboniu, funkcjono-
wała przy SP 2 pod adresem Żabikow-
ska  40, w  pomieszczeniach wybudo-
wanych przez miasto przy współudzia-
le Kuratorium Oświaty w  Poznaniu. 
Łącznie zajmowała powierzchnię 
ok. 150 m2. Od 1999 r. – jak informuje 
nas dyrektor placówki Pani Hanna Ła-
buzińska – PPP stała się placówką po-
wiatu poznańskiego i rozszerzyła teren 
działania o gminę Tarnowo Podgórne, 
Buk, Dopiewo, Suchy Las i Rokietnicę. 
Rozbudowano również jej strukturę or-
ganizacyjną o  cztery filie (Suchy Las, 
Tarnowo Podgórne, Buk i  Stęszew), 
a  w  kolejnych latach powiększała  się 
kadra pedagogiczna. 14 stycznia br. pla-

cówka została przeniesiona na 
ul.  Wschodnią  26B (tuż obok 
ronda). Z tego powodu od 2 do 
11 stycznia była nieczynna.
Obecnie PPP zajmuje po-
wierzchnię 360  m2, posiada 
20  etatów dla kadry pedago-
gicznej oraz 5,6 etatów admini-
stracyjno-obsługowych, z czego 
w Luboniu pracuje 9. specjali-
stów oraz 4. pracowników ad-
ministracyjno-obsługowych. 
Kadra obejmuje: psychologów, 
pedagogów, logopedów i tera-
peutów. Poradnia udziela bez-
płatnej pomocy diagnostycznej, 
terapeutycznej, doradczej, in-
terwencyjnej i  profilaktycznej 
w oparciu o aktywną współpra-
cę z placówkami oświatowymi 
i organizacjami pomocowymi. 
Mogą z  niej korzystać dzieci 
i  młodzież (od 0 do 19  roku 
życia), ich rodzice, opiekunowie 
oraz nauczyciele z rejonu dzia-
łania placówki (określony sta-
tutem). Poradnia rozszerzyła zakres 
działalności specjalistycznej i jest wska-
zana przez Wielkopolskiego Kuratora 

PPP przeniesiona
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (jedyna w Luboniu 
placówka powiatowa) przeniosła się z SP 2 na ul. Wschodnią

Q
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w nowej siedzibie przy ul. Wschodniej 26B 
w NCL   fot. Natalia

We wtorek, 22 stycznia, zamknięto „Fre-
shmarket” funkcjonujący od prawie 
czterech lat przy ul. Dożynkowej  1 
(u zbiegu z ul. Armii Poznań). Przez 13 

dni remontowano i modernizowano jego 
wnętrze o powierzchni 144 m2. Placów-
kę otwarto ponownie 4 lutego, lecz pod 
szyldem „Żabka Cafe”, która należy do 

Był „Freshmarket” jest „Żabka Cafe”

Oświaty do diagnozowania i orzekania 
o  niepełnosprawności słuchu, wzroku 
i autyzmie u dzieci i młodzieży na tere-

nie całego powiatu poznańskiego. Obec-
nie funkcjonuje w następujących godzi-
nach: pn. 8  –  18, wt., śr. 8  –  17, czw. 
8 – 18.30 oraz pt. 8 – 17.30. Sekretariat 
jest czynny od pn. do pt. w godz. 8 – 16. 
Więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej: www.poradnie.powiat.po-
znan.pl oraz na portalu Fb. Osoby chcą-
ce umówić się na wizytę mogą to zrobić 
dzwoniąc pod numer 61 858 19 79.

Natalia

Q
 „Żabka” zamiast „Freshmarketu” widziana od ul. Armii Poznań   fot. Paweł Wolniewicz

Q
W sklepie ustawiono dwa stoliki do konsumpcji. Z okazji ponownego otwarcia placówki 
klientów częstowano kawą, ciastem i dietetycznymi sałatkami   fot. Paweł Wolniewicz

tej samej sieci sklepów. Jak  się dowie-
dzieliśmy, jest to 12. „Żabka” na terenie 
Lubonia. Po modernizacji, na tej samej 
powierzchni wnętrze wydaje  się prze-
stronniejsze i  bardziej funkcjonalne. 
Przybyły dwa stoliki, przy których moż-

na przysiąść, zjeść hot-doga lub kanap-
kę i wypić kubek gorącej kawy z ekspre-
su. Sklep jest czynny we wszystkie dni 
tygodnia w godz. od 6 do 23, natomiast 
w niedziele niehandlowe od 10 do 18.

PAW

Choć mamy zimę, warunki atmosferyczne raczej sprzyjają pracom budowlanym 
na dworze. Gdy tylko mrozy ustępują, na teren budowy ulic Cichej i Tuwima 
powracają ekipy. Ul. Cichą udało się uzbroić od strony południowej w nowy, 
szerszy, wygodniejszy chodnik prowadzący m.in. do jedynego w okolicy skle-
pu spożywczego. Podobnie dzieje się na prostopadłej ul. Tuwima. Po wykona-
niu kanalizacji deszczowej rozebrano stare chodniki i przystąpiono do ukła-
dania krawężników na betonowej podsypce. Błoto towarzyszące pracom 
utrudnia codzienną komunikację mieszkańcom, żyją jednak nadzieją, że za 
kilka miesięcy, gdy skończy się budowa, będzie tu bezpieczniej, czyściej, wy-
godniej, czyli przyjaźniej.

Budowa Tuwima

Układanie kra-
wężnika na beto-
nowej podsypce 
u wlotu ul. Tuwi-

ma w ul. Dąbrow-
skiego (6 lutego)   
fot. Piotr P. Rusz-

kowski

Q
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W ubiegłym roku informowaliśmy, że 
burmistrz Małgorzata Machalska uczest-
niczyła w  podpisaniu umów, najpierw 
na zakup trzech nowych autobusów 
marki „Solaris” z silnikami hybrydowy-
mi (czytaj: „WL” 02-2018, s. 10), później 
na zakup dwóch z silnikami dieslowski-
mi (czytaj: „WL” 06-2018, s. 10). Obecnie 
cztery z  nich są już w  bazie spółki 
„Translub”.

W środę, 30  stycznia, przedstawiciel 
firmy „Solaris Bus & Coach” – dyrektor 
sprzedaży, Andrzej Sienkiewicz – przy-
wiózł do bazy lubońskiego przewoźnika 
przy ul. Przemysłowej dwa zamówione 
autobusy – jeden z silnikiem hybrydo-
wym, drugi z dieslowskim, spełniające 
normę emisji spalin Euro VI. Pierwszy 
– Solaris Urbino 12 Hybrid – jest wypo-
sażony w silnik elektryczny wspomaga-
ny silnikiem diesla o  pojemności 
4,5 dm3, drugi – Solaris Urbino 12 – ma 
silnik o  pojemności 6,7  dm3. Jak nam 
powiedział Kierownik Działu Eksploata-
cji i  Przewozów Translubu, prokurent 
Tomasz Józefczak – obydwa mają 12 m 
długości i pomieszczą po około 90. pa-

sażerów, w tym 33. na miejscach siedzą-
cych. Są wyposażone w system zliczania 
pasażerów, klimatyzację całopojazdową, 
elektroniczny system informacji pasa-
żerskiej oraz monitoring. Dzień później 
dwa wyeksploatowane autobusy z luboń-
skiej floty (25-letni man NL 202 i 20-let-
ni neoplan K416) zostały odwiezione na 
złomowisko pod Książem Wielkopol-
skim. Z kolei w czwartek, 7  lutego, do 

bazy Translu-
bu dostarczo-
no kolejne 
dwa z  pięciu 
zamówionych 
solarisów 
(Urbi-
no  12  Hy-
brid). Ostatni 
pojawi  się 
w  kwietniu. 
Obecnie trwa 
szkolenie 
translubow-
skich mecha-
ników w  ob-
słudze no-
wych autobu-
sów hybrydo-
wych. Pojaz-
d y,  k t óre 

Cztery z pięciu gotowe

Q
Wnętrze nowego autobusu prezentu-
je się okazale, wkrótce pojazd wyjedzie 
na ulice Lubonia   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zadowoleni z nowych autobusów dostarczonych do Translubu przez Andrzeja 
Sienkiewicza (z prawej) – pracownicy firmy i włodarze miasta    
fot. Paweł Wolniewicz

nad 13 milionów dofinansowania. Ak-
tualnie flotę przewozową Translubu 
stanowią 33  autobusy i  5  mniejszych 
busów. Prezes firmy, Zbigniew Bernat, 
nie ukrywa zadowolenia z odmłodzenia 
sprzętu, jakim dysponuje. Cieszy rów-
nież, że stopniowo z bazy znikają naj-
starsze, najbardziej wyeksploatowane 
autobusy. W najbliższym czasie Translub 
ogłosi przetarg, w związku z planowa-
nym zakupem 4.  kolejnych, nowych 
pojazdów.

PAW

Q
Jeden z dwóch wyeksploatowanych 
autobusów, przed wywiezieniem na 
złomowisko pod Książ Wielkopolski   
fot. Paweł Wolniewicz

wkrótce pojawią  się na 
lubońskich ulicach, 
kosztowały 7,8  milio-
na  zł, a  zakupiono je 
w ramach poddziałania 
3.3.3. „Wspieranie stra-
tegii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miej-
ska w  ramach ZIT dla 
MOF Poznania”, na któ-
re Luboń otrzymał po-

Q
Trzy z nowych autobu-
sów w bazie Translubu   
fot. Paweł Wolniewicz

Lekka zima sprzyja robotom budowla-
nym. Firma „Immo-Building” kontynu-
ująca budowę środkowego segmentu 
inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mi-
zerki w Nowym Centrum Lubonia, roz-
poczęła przygotowania do stawiania 
kolejnego. Od strony al. Jana Pawła  II 
powstał głęboki wykop pod fundament 
i garaże podziemne. Do połowy lutego 
zdołano już wylać podstawę budynku 
i zaczęto stawiać szalunki pod przyszłe 
ściany. Powstanie blok podobny do są-
siedniego, którego budowę rozpoczęto 
w ub. roku, a planuje się zakończyć w 2. 
połowie bieżącego, z  mieszkaniami na 

trzech kondygnacjach, logiami i ogro-
dami na dachu oraz pierzeją handlową 
na przyziemiu. Po zakończeniu obu 
segmentów, pomiędzy ul. Kochanow-
skiego i  al. Jana Pawła  II, wzdłuż ul. 
Mizerki powstanie niemal jednolita 
„ściana” zasłaniająca widok na ul. Puła-
skiego.

(HS)

Rosną domy z lewa, 
z prawej będą też

Prace konstrukcyjne w wykopie pod 
nowy segment inwestycji mieszkanio-
wej w NCL – widok od strony al. Jana 
Pawła II. Z lewej ul. Mizerki   fot. Hanna 
Siatka

Q
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Q
Piesi i samochody poruszają się tu wspólnym duktem   fot. Hanna Siatka

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

Oryginalne logo restauracji „Zielona 
Krowa” – krasula w skali 1:1, w kolorze 
soczystej trawy w czerwone „łaty”(tru-
skawki), stojąca obok lokalu przy placu 
Edmunda Bojanowskiego – została 
zniszczona. Rankiem 17 stycznia można 
ją było oglądać powaloną na bruku. To 
nie pierwsze „okaleczenie” sympatycz-
nego symbolu. W przeszłości wykonana 
ze sztucznego tworzywa figura była już 
również uszkadzana. Nigdy jednak tak 
dotkliwie. Przestała zdobić otoczenie 
restauracji.

Z pewnością monitoring zamontowany 
na pobliskim budynku Urzędu Miasta 
wychwycił wandali, którzy zostaną przy-
kładnie ukarani…?
Odrzucając na bok domysły, czy nie 
najwyższy czas, by ważnemu miejscu 
w Luboniu, gdzie urzędują miejskie wła-
dze, stoją dwie świątynie, siedziba Pocz-
ty Polskiej, szkoła (niebawem również 
kolejna – katolicka), nadać należny sta-
tus i profesjonalnie je zabezpieczyć?

(S)

Krowa na bruku

Spękana zielona 
krasula z uszko-
dzoną mordą 
i zadem oraz wy-
bitym okiem, a na 
chodniku wyrwa-
ne kostki bruku, 
do których była 
przytwierdzona   
fot. Hanna Siatka

To nie jedyny widok osiedlowego śmiet-
nika, podobne spotyka  się na terenie 
innych wspólnot i  osiedli w  Luboniu. 
Odpady zmieszane są tam odbierane 
przez Kom-Lub dwukrotnie w  ciągu 
tygodnia. Jak widać, niewystarczająco 
często. W wielu przypadkach w szwach 
pękają również kolorowe pojemniki do 
selektywnej segregacji odpadów. Stojące 
bez ogrodzenia, otoczone są nierzadko 
luźno zalegającymi plastikami, makula-
turą, puszkami i odpadami ze szkła. To 
jedna strona problemu.
Na temat drugiej monitują dozorcy. 
Zauważają, że z osiedlowych miejsc słu-

żących gromadzeniu śmieci wielu miesz-
kańców korzysta bez rozmysłu. Choć 
płacą mniej, tylko teoretycznie segregu-
ją. Zamiast do kontenerów, wrzucają 
worki z  odpadami do śmietnika gdzie 
popadnie, zastawiając przejście do po-
jemników, które często stoją puste lub 
tylko częściowo zapełnione. Podobnie 
rzecz się ma z korzystaniem ze stojących 
niezależnie, kolorowych zbiorników na 
odpady segregowane. Niektórzy noto-
rycznie porzucają śmieci obok, pomimo 
że wewnątrz jest miejsce.

(S)   

Kultura śmieciowa

Śmietnik wspól-
noty mieszkanio-
wej przy ul. 
Wschodniej po 
weekendzie (od-
pady zmieszane 
są tu odbierane 
w poniedziałki 
i piątki). Z prawej 
strony w głębi – 
pusty kontener, 
przejście do nie-
go zarzucone 
śmieciami   fot. 
Hanna Siatka

Od Ogrodowej w  stronę Krętej, ulica 
Dworcowa nie jest drogą, a błotnistymi 
wertepami, z których są zmuszeni ko-
rzystać mieszkańcy ulic przyległych, 
podążający z ul. Armii Poznań (autobu-
su, ośrodka zdrowia…). Od skrzyżowa-
nia z  Grzybową i  Ogrodową, do ul. 

Platanowej (utwardzonej) położono 
wprawdzie betonowe płyty, nie ma jed-
nak ani chodnika, ani bezpiecznego 
pobocza, natomiast ruch aut i pieszych 
jest tu wyjątkowo duży. Wracający z pra-
cy i szkół kroczą obok i pomiędzy po-
jazdami. Rowerzyści chcący skorzystać 

Skandaliczna prowizorka
Ul. Dworcowa w Lasku niebezpieczna i nieprzejezdna

Q
Ul. Dworcowa od strony skrzyżowania z Grzybową i Ogrodową (okolice przejścia 
przez tory kolejowe na wysokości Luveny). Z prawej betonowy dukt z płyt dla 
pojazdów, z lewej pobocze dla pieszych i rowerów? Płyty kończą się na wysokości 
ul. Platanowej (przy znaku zakazującym jazdy powyżej 20 km/h). Dalej (w kierunku 
Podgórnej, Krętej) już tylko błoto   fot. Hanna Siatka

z pobocza brną w błocie i wpadają w głę-
bokie dziury. Aż dziw, że dotąd nie do-
szło tu do tragedii.
Jak czytamy w  „Informatorze Miasta 
Luboń”, opisywany odcinek ul. Dworco-

wej (od Ogrodowej do Podgórnej) jest 
na etapie projektowania. Od projektu do 
wykonania jednak długa droga…

HS

Na ten fragment 
drogi najbardziej 
narzekają rowe-
rzyści. Przy wyjeź-
dzie z Dworcowej 
na ruchliwe 
skrzyżowanie 
czeka ich niebez-
pieczna różnica 
terenu i dziury. 
Podobnie jest na 
sąsiedniej ul. 
Grzybowej   fot. 
Hanna Siatka

Q

Q

Q
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Co kilka lat, począwszy od marca 2003 r., 
publikujemy materiał o dzielnicowych poli-
cjantach oraz podział Lubonia na rejony 
(mapki), tak by funkcjonariusze byli rozpo-
znawani w swoich terenach (patrz: „WL” 
04-2005, 08-2007, 08-2012, 01-2015). Dzisiaj, 

po kolejnych zmianach, przedstawiamy syl-
wetki obecnych dzielnicowych i nowy kom-
petencyjny podział terenu miasta, który 
różni się od przedstawionego w 2015 r. Z czę-
ści rejonów 744 i 745, wzdłuż ul. Armii Po-
znań, po jej wschodniej stronie utworzono 
bowiem siódmy (dodatkowy) – 746.
Do policjantów pierwszego kontaktu 
można się zgłaszać we wszelkich spra-
wach związanych z  bezpieczeństwem 
i porządkiem, takich, jak m.in.: konflik-
ty sąsiedzkie i rodzinne, sprawy wyma-
gające natychmiastowej reakcji. Dziel-
nicowi funkcjonariusze zajmują  się 
głównie przypadkami łamania prawa 
powszechnego. Do wszystkich podajemy 
numery telefonów komórkowych. Jeże-
li któryś z nich nie jest na służbie lub ma 

wyłączony aparat, połączenie przekiero-
wywane jest do policjanta dyżurnego 
w  komisariacie. Jednocześnie dla uła-
twienia kontaktu z  policją i  dzielnico-
wymi zachęcamy do korzystania z apli-
kacji mobilnej „Moja Komenda”, za 
pomocą której można wyszukać funk-
cjonariusza dbającego o określony rejon. 
Wystarczy jedynie wpisać: Luboń, nazwę 
ulicy i numer domu.
Na fotografiach przedstawiamy czterech 
policjantów dzielnicowych. Pozostałych 

trzech: st. sierż. Mateusz Tuzimski, re-
jon  740 (tel. 519  064  529); sierż. sztab. 
Michał Krajka, rejon 743 (tel. 519 064 581) 
i  st. sierż. Maciej Krysztofiak, rejon 746 
(tel. 516 903 419), korzystając z przysłu-
gującego im prawa, odmówiło udostęp-
nienia swoich wizerunków.

Mapa rejonów
Luboń został podzielony na dwa obszary: 
obszar I – zachodni (rejony: 740, 741 i 742) 
i obszar II – wschodni (rejony: 743, 744, 
745 i 746). Umieszczone w legendzie nu-
mery rejonów są nadane zgodnie z ogól-
nopolskim rejestrem policyjnym, by uła-

twić przeprowadzanie interwencji w na-
szym mieście.
Przypominamy też, że przy ul. Sikor-
skiego 7 (niedaleko byłej siedziby ban-
ku PKO) funkcjonuje Punkt Przyjęć 
Dzielnicowego, gdzie można się z nim 
spotkać, po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym.

PAW

Q
Mapa Lubonia z podziałem na rejony 
dzielnicowych

Q
mł. asp. Maciej Andrzejewski – rejon 
741; tel. 786 936 067   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
 mł. asp. Łukasz Kucak – rejon 742; tel. 
519 064 531   fot. Paweł Wolniewicz

Q
st. sierż. Patryk Gdowik – rejon 744; tel. 
519 064 530   fot. Paweł Wolniewicz

Q
 sierż. Piotr Grzegdala – rejon 745; 
516 903 447   fot. Paweł Wolniewicz

Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna
Po przeniesieniu z SP 2 została ulokowa-
na przy rondzie na skrzyżowaniu al. Jana 
Pawła II z ul. Wschodnią, w bloku 26 B. 
Zajmuje 360 m2 na parterze (więcej czytaj 
na str. 12). W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego (mpzp) 
„Luboń-Centrum” to obszar o symbolu 
MW/U 10. W prawie lokalnym, wśród wielu 
dyspozycji, w par. 14 pkt. 4a czytamy: na 
terenie MW/U 10 nakaz lokalizacji usług 
kultury w I i II kondygnacji naziemnej! 
Czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na mieści się w kategoriach kultury? Dla 
mnie, tak jak wg unijnych norm, mar-
chewka jest owocem. Dlatego za Edytą 
Gepert zanucę: Nie dziwi nic (z utworu 
„Jaka róża taki cierń”). Kuriozum stanowi 
to, że placówka jest jednostką Starostwa 
Powiatowego, urzędu posiadającego pełne 
kompetencje w kwestiach budowlanych, 
od pozwoleń, po nadzory. W tym, wydaje 
także pozwolenia na użytkowanie (oczy-
wiście zgodnie z prawem). Są propozycje, 
żeby dla równowagi na II  kondygnacji 
urządzić miejsce schadzek, usytuowane 

po przekątnej przyszłego magistratu – 
to dopiero będzie czysta kulturka i  to 
w samym Centrum Lubonia (NCL). Jaka 
zdrada, taki gniew…

Przedszkole w mieszkaniówce
Na błotnistej części ulicy Chudzickiego, 
kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem 
z  ul.  Władysława Reymonta (dawniej 
Mazurka) buduje się przedszkole o na-
zwie „Fantazja” (czytaj na str.  11). Po-
wstaje na terenach oznaczonych w tym 
samym mpzp „Luboń-Centrum” symbolem 
MN 22 (kolor beżowy). W rozdziale  II 

Nowe placówki publiczne a prawo lokalne
(Ustalenia szczegółowe), § 13 czytamy: 
przeznaczenie podstawowe … zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolno sto-
jąca, przy czym dopuszcza się zabudowę 
bliźniaczą wyłącznie jako uzupełnienie 
istniejącej zabudowy… Przedszkole 
nie jest zabudową mieszkaniową, lecz 
usługami. Plan, który tu przywołuję 
– „Luboń-Centrum” – dość precyzyj-
nie dzieli usługi w  tym rejonie na: UA 
(administracja), UO (oświata), UT (tu-
rystyka). Przedszkole jest zaplanowane 
na konkretnym obszarze UO  2 (wolny 
klin pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Ko-
chanowskiego, Szymanowskiego). Nowa 

placówka publiczna na 
150 dzieci będzie z dala 
od NCL i zaledwie kil-
kaset metrów od innych 
dużych publicznych 
placówek: „Tip-Top-
ka Odkrywcy” (przy 
ul. Konarzewskiego), 
„U 7 krasnoludków” 
przy ul. Dworcowej 7 
(utworzone w lutym 
2017 r) czy nieco da-
lej, lecz w tym samym 
rejonie miasta – „Tę-
czowa Kraina” przy 
ul. Okrzei 49 (działa 
od stycznia 2011 r.).

Po co są miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego i czemu lub komu 
mają służyć te dokumenty uznawane za 
PRAWO LOKALNE!?

Piotr P. Ruszkowski

Q
Fragment planu „Luboń-Centrum”. Na 
beżowym obszarze MN 22 (czerwona 
strzałka) jest budowane kolejne w tym 
rejonie przedszkole publiczne

Fragment tego samego mpzp „Luboń-
-Centrum”. Przedszkole dla NCL przewi-
dziane jest na czerwonym obszarze 
UO 2 (usługi oświatowe)

Q

Nasi dzielnicowi
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„Poświęcenie kościoła i  ołtarza, zali-
cza się do najważniejszych aktów litur-
gicznych. Miejsce bowiem, gdzie groma-
dzi  się wspólnota chrześcijańska, aby 
słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy 
błagalne, wielbić Boga, a przede wszyst-
kim sprawować sakramenty i gdzie prze-
chowuje  się Najświętszy Sakrament 
Eucharystii, jest szczególnym obrazem 
Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej 
z  żywych kamieni. Ołtarz natomiast, 
wokół którego gromadzi się lud święty, 
aby uczestniczyć w Ofierze Pana i przy 
którym posila się podczas uczty niebiań-
skiej, jest znakiem Chrystusa, który jest 
kapłanem, żertwą i  ołtarzem własnej 
wiary” (Z dekretu Świętej Kongregacji 
Sakramentów i Kultu Bożego)

Dom Boży
W czwartek, 31  stycznia, podczas sumy 
odpustowej o godz. 17 ks. abp Stanisław 
Gądecki poświęcił kościół pw. św. Jana 
Bosko. W uroczystym akcie liturgicznym 

uczestniczyli: 35. kapłanów, 7. kleryków, 
2. diakonów, siostry zakonne, władze mia-
sta, 7  pocztów sztandarowych, licznie 
zgromadzeni parafianie oraz przyjaciele 
parafii. Pół godziny przed rozpoczęciem 
uroczystej liturgii połączone chóry „Bard” 
i „Francesco” wyśpiewały akatyst – modli-
twę uwielbienia Najświętszej Maryi Panny. 
Po podniosłym wejściu abp. Stanisława 
Gądeckiego do nieoświetlonego kościoła, 
Jego Ekscelencję powitał proboszcz, ks. 
prał. Roman Kubicki tymi słowy: Ty prze-
cież mieszkasz w świątyni chwało Izreala, 
Tobie zaufali nasi przodkowie, Tobie uwie-
rzyli, kiedy uwierzyli, nie doznali wstydu. 
Duszpasterz podkreślił doniosłość chwili 
oraz przypomniał, że kiedy utworzono 
wspólnotę pw. św. Jana Bosko, parafianie 
inspirowani i  kierowani przez swojego 
duszpasterza – Sługę Bożego ks. Stanisła-
wa Streicha – podjęli dzieło budowy świą-
tyni. Wówczas położono mocny funda-
ment, na którym  się wspiera. Jeszcze 
mocniejsze od fundamentu jest jednak 

męczeństwo pierwszego probosz-
cza ks. Stanisława Streicha, który 
przez posługę ks. kard. Augusta 
Hlonda chciał dokonać konsekra-
cji kościoła 15 maja 1938 r. Sta-
ło  się jednak inaczej. Świątynia 
była prawie gotowa, kiedy go za-
mordowano. By liturgia mogła 
być sprawowana w pełni, doko-
nano wówczas poświęcenia, po-
błogosławienia jedynie północnej 
nawy. Uczynił to za czasów pro-
boszcza ks. Ludwika Bielerzew-
skiego, ks. Tomaszewski – pro-
boszcz parafii żabikowskiej. Po 
przejściu wojennej zawieruchy, 
podczas której kościół został spa-
lony, po uporządkowaniu jego 
zdruzgotanego wnętrza, 28 paź-
dziernika 1945 r. ówczesny pro-
boszcz – Teodor Nogala – przy 
współudziale kapłanów dekanatu poświę-
cił świątynię w  sposób prosty. Kolejni 
proboszczowie podjęli dzieło pierwszego.
Gospodarz, ks. Roman Kubicki, kierując 
słowa do abp. Stanisława Gądeckiego, 
w imieniu parafian i własnym poprosił 

Konsekracja kościoła św. Jana Bosko
Dokonało się to, co planował przed 81. laty pierwszy proboszcz naszej parafii, ks. Stanisław Streich, to czego, niestety, nie doczekał…

Ekscelencję o poświęcenie kościoła. Na-
stępnie, nawiązując do miejsca uświęco-
nego krwią kapłana, zrobił to również 

Paweł  D y bczyński . 
W dalszej kolejności Ar-
cybiskup poświęcił wodę 
i  przechodząc główną 
nawą kościoła, poświęcił 
wiernych. W Liturgii Sło-
wa teksty odczytali Ceza-
ry Biderman i Jakub Ko-
smaczewski, anielskim 
głosem psalmy pięknie 
zaśpiewała Anna Augu-
styniak. Słowa Ewangelii 
wg św. Mateusza przeka-
zał diakon Marcin Gawa-
rzewski. Głosząc homilię 
główny celebrans podkre-
ślił m.in., że partycypując 
w obrzędzie przystępuje-
my do uroczystego aktu 
poświęcenia wzniesionej 
przez naszych przodków 
świątyni. W naszym ka-
lendarzu liturgicznym ten 
dzień odnotujemy jako jej 

urodziny. Od tej uroczystej chwili, nasz 
kościół może być pełnoprawnie nazy-
wany Domem Bożym. W swojej reflek-
sji Ekscelencja poruszył temat potrójne-
go celu poświęcenia kościoła: zjedno-
czenia, przebaczenia i uświęcenia ludu 

Bożego. Po homilii 
przyszedł czas na po-
święcenia i namaszcze-
nia. Kantorzy – Sławo-
mir Wojciak i Andrzej 
Łuka – odśpiewali Li-
tanię do Wszystkich 
Świętych (odpowiada-
li wierni). Śpiewy po-
łączonych chórów 
przeplatały się ze śpie-
wem parafialnej scholii 
pod kierownictwem 
Magdaleny Dolskiej-
-Domek i  Olivii Kli-
mas.

Namaszczenie 
 ołtarza i ścian
Niech Bóg uświęci swo-

ją mocą ten ołtarz i  kościół, który na-
maszczamy jako jego słudzy, aby wyra-
żały tajemniczy związek Chrystusa i Ko-
ścioła – kontynuował obrzęd abp Stani-
sław Gądecki. Po namaszczeniu ołtarza 
i czterech miejsc na ścianach świątyni, 

Q
Arcybiskup Stanisław Gądecki oraz asystujący mu kapłani podczas uroczystej liturgii 31.01.2019 r.   
fot. Piotr Paweł Ruszkowski

Q
Główny celebrans, ks. abp Stanisław Gądecki uroczyście maści ołtarz. Po wylaniu 
na kamienny stół ofiarny krzyży z poświęconego oleju, następuje dokładne rozpro-
wadzenie cieczy   fot. Sebastian Linkiewicz

Q
Moment namaszczenia przez abp. Sta-
nisława Gądeckiego zacheuszka na 
ścianie kościoła w północnej nawie   
fot. Sebastian Linkiewicz

Q
Arcybiskup Stanisław Gądecki przekazuje światło przedstawicie-
lom wspólnoty parafialnej. Zapalone świece rodzinnie umieszczą 
w zacheuszkach   fot. Sebastian Linkiewicz

Q
Moment umieszczenia zapalonej świe-
cy na jednym z czterech pamiątkowych 
świeczników (zacheuszków) przez Paw-
ła Dybczyńskiego, któremu towarzyszy-
ła żona Romualda    
fot. Piotr Paweł Ruszkowski
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Arcybiskup rozpalił na ołtarzu ogień, do 
którego wsypał kadzidło, po czym oka-
dził ołtarz, następnie kapłani okadzili 
lud i ściany kościoła. Świątynia została 
poświęcona Bogu. Na znak naszej rado-
ści przekazał proboszczowi symbol świa-
tła, od którego zostały zapalone wszyst-
kie świece. W  asyście żon zapalone, 
pamiątkowe świece Cezary Biderman, 
Paweł Dybczyński, Roman Klimas i Ma-
rek Samulczyk osadzili w  czterech za-
cheuszkach. Nasz kościół stał się praw-
dziwym Domem Bożym. Radosne po-
dziękowania złożyli abp. Stanisławowi 
Gądeckiemu przedstawiciele parafialnych 
stowarzyszeń i organizacji. – Czuję się, 
jakbyśmy wypełnili dzieło ks. Stanisława 
Streicha – powiedziała dziękując cele-
bransowi burmistrz Małgorzata Machal-
ska. – Wtedy, 15  maja, zamiast oleju 
polała się krew, natomiast  dzisiaj na tę 
ranę polał się olej – dodała. Z kolei prze-
wodnicząca RML – Teresa Zygmanowska 

– jako była parafianka ze wzruszeniem 
wyznała, że w naszej świątyni przyjęła 
sakramenty Chrztu, I  Komunii św., 
Bierzmowania i Ślubu. Dlatego tym bar-
dziej uroczystość jest dla niej ogromnym 
przeżyciem. Na zakończenie, nie ukry-
wając zadowolenia, proboszcz parafii św. 
Jana Bosko podziękował za bardzo waż-
ny, udokumentowany akt. Podkreślił, że 
powstanie i  poświęcenie świątyni jest 
wyrazem umiłowania tego miejsca. Po-
dziękował z całego serca parafianom za 

Q
Abp S. Gądecki święci kościół oraz uczestników uroczystej mszy św.    
fot. Sebastian Linkiewicz

mobilizację i udział w liturgii. Dziękował 
celebransowi, kapłanom, siostrom za-
konnym z  Matką Generalną, braciom 
zakonnym z Bratem Generałem i wszyst-
kim gościom. Osobne podziękowania 
skierował do domatora naszej parafii, 
zaprzyjaźnionego z nami Wojciecha Ho-
ehne, który włożył dużo serca w prace 
dla naszego kościoła. W dowód wdzięcz-
ności podarował mu portret jego patro-
na – św. Wojciecha, po czym abp Stani-

sław Gądecki odczytał „Dokument Po-
święcenia Kościoła”, następującej treści: 
Dnia 31  stycznia 2019  r. dokonałem 
podczas Mszy św. uroczystego poświęcenia 
kościoła pw. św. Jana Bosko w Luboniu, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
w tym względzie wymogami 
Prawa Kanonicznego i prze-
pisami liturgicznymi. Nowo 
poświęcony kościół otrzymu-
je odtąd wszystkie prawa 

Q
Wnętrze konsekrowanej świątyni – bazyliki pw. św. Jana Bosko   fot. Sebastian Linkiewicz

Q
Kwiaty i podziękowania otrzymał celebrans od przedstawicieli Grupy Modlitewnej 
ks. Stanisława Streicha – prof. Krzysztofa Molińskiego i jego żony Anny   fot. Seba-
stian Linkiewicz

Q
Przy ołtarzu celebransowi oraz proboszczowi ks. Romanowi Kubickiemu gratulo-
wały i dziękowały burmistrz miasta – Małgorzata Machalska i przewodnicząca RML 
– Teresa Zygmanowska   fot. Sebastian Linkiewicz

Q
Przed rozpoczęciem uroczystej liturgii połączone chóry „Bard” i „Francesco” wyśpie-
wały akatyst   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
na str. 
18

Q
Awers i rewers okolicznościowego 
medalu (średnica 7 cm) z wizerunkiem 
świątyni oraz Sługi Bożego ks. Stanisła-
wa Streicha – budowniczego kościoła   
fot. Piotr Paweł Ruszkowski
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U wylotu ul. Broniewskiego w Fabrycz-
ną z asfaltowej nawierzchni jezdni wy-

staje niezabezpieczona, uszkodzona 
studzienka rewizyjna. O jej ostre brzegi 

może się potknąć przecho-
dzień, a samochód zniszczy 
opony. „Dziurawe” (pozba-
wione pokrywy) jest też 
urządzenie na sąsiedniej ul. 
Kopernika u  zbiegu z  ul. 
Fabryczną.

(S)

Niebezpieczna pułapka

Zdekompletowana stu-
dzienka na ul. Broniew-
skiego przy Fabrycznej, 
z ostrymi, wystającymi 
brzegami   fot. Hanna 
Siatka

Q

Urzędnicza kariera
Mając 18 lat lubonianka, Joanna Humer-
czyk została przewodniczącą Młodzie-
żowej Rady Miasta pierwszej kadencji 
(2010-2013). Podczas wyborów samo-
rządowych jesienią 2014 r., startując do 
Rady Powiatu Poznańskiego z  KWW 
„Niezależni dla Powiatu”, pracowała jed-
nocześnie w sztabie kandydatki na Bur-
mistrza Lubonia z KWW Forum Oby-
watelskie Luboń, Małgorzaty Machal-
skiej. 19 stycznia 2015 r., będąc 23-let-
nią studentką polonistyki Uniwersyte-
tu Adama Mickiewicza, została zatrud-
niona przez burmistrz M. Machalską 
jako jej osobisty asystent. Ostatnio 
pracowała na samodzielnym stanowi-
sku ds. komunikacji społecznej, orga-
nizowała plażę miejską nad Wartą. Po 
zmianie wydawcy z Ośrodka Kultury 
na miasto, zajęła się też redagowaniem 
„Informatora Miasta Luboń”, z którym 
była związana już od 2012  r. Została 
redaktorem naczelnym tego miejskie-
go publikatora.
Wcześniej, w 2010 i 2011 r. współpra-
cowała z redakcją „Wieści Lubońskich”.
Z końcem ubiegłego roku (2018) zrezy-
gnowała z zatrudnienia w Urzędzie. Sto-
sunek pracy rozwiązano za porozumie-
niem stron. Nieoficjalnie mówi się, że 
zajęła  się rozwojem własnej firmy. Od 
2009 r. jest mistrzem ceremonii 
humanistycznej (śluby humani-
styczne), a  od 1 maja 2018  r. 
właścicielem alternatywnego 
portalu ślubnego „Ślub na Już”.

Zastępstwo
4 lutego br. część obowiązków 
Joanny Humerczyk przejęła no-
wozatrudniona w  magistracie 
Natalia Kaźmierczak. W ramach 
zastępstwa na stanowisku młod-
szego referenta ds. budżetu oby-
watelskiego i komunikacji spo-
łecznej zajmuje się „Informato-
rem Miasta Luboń” i Budżetem 
Obywatelskim. Jest również 
opiekunem Młodzieżowej Rady 
Miasta, do której wcześniej na-
leżała.
Od urodzenia jest lubonianką. 
Ukończyła Szkołę Podstawową 
nr 4, Gimnazjum nr 1 oraz Li-
ceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Puszczy-
kowie (specjalizacja medialno-

-dziennikarska). Obecnie w  trybie za-
ocznym kontynuuje edukację na kierun-
ku Zarządzanie w Wyższej Szkole Me-
nedżerskiej w  Warszawie oraz Bezpie-
czeństwo i  Higienę Pracy w  Centrum 
Nauki i  Biznesu „Żak”. Zanim podjęła 
pracę w  Urzędzie Miasta, przez dwa 
sezony była animatorem na plaży miej-
skiej w Luboniu. Pracowała też w Agen-
cji Reklamowej D’Arte Artur Knapik 
(firma w Luboniu zajmująca się też skła-
dem „Informatora Miasta Luboń”), gdzie 
m.in. współtworzyła wydarzenia kultu-
ralne. Jej hobby to: dobra muzyka i po-
dróże.

PAW, HS

Medialna zmiana 
w magistracie
Po 4 latach Joanna Humerczyk zrezygnowała z pracy w Urzędzie Miasta

Joanna Humer-
czyk – zdjęcie 
z kampanii 
wyborczej 
2014 r., kiedy 
jako 22-latka 
startowała do 
Rady Powiatu 
Poznańskiego. 
Krótko po tym 
została asysten-
tem burmistrz 
Małgorzaty 
Machalskiej

Q
Natalia Kaźmierczak – od 4 lutego br. przejęła 
część obowiązków Joanny Humerczyk, która 
odeszła z Urzędu Miasta   fot. Paweł Wolniewicz

i przywileje kościoła parafial-
nego. Kończąc uroczystą 
liturgię celebrans udzielił 
błogosławieństwa wszystkim 
obecnym. Wierni odśpiewa-
li pieśń „My chcemy Boga”, 

po czym ks. proboszcz Roman Kubicki 
zaprosił wszystkich na wspólną, para-
fialną wieczerzę przy Domu Parafialnym.

PAW

Po zakończeniu Mszy 
św. podczas wspólnej 
wieczerzy przy Domu 
Parafialnym uczestni-
cy raczyli się grochów-
ką   fot. Piotr Paweł 
Ruszkowski

Q
Z lotu ptaka, podświetlona bryła architektoniczna bazyliki kościoła pw. św. Jana 
Bosko w Luboniu    fot. Rafał Wojtyniak

cd.  
ze str. 
17

Konsekracja kościoła św. Jana Bosko

Q

Q
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przypisane do regionu IV, w którym 
operatorem Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów jest firma 
Tonsmeier „Selekt” (która staje  się 
częścią marki PRE ZERO) zlokalizo-
wana w Piotrowie Pierwszym (gmina 
Czempiń). To właśnie tam muszą 
trafiać odpady z  naszego Miasta. 
Miasto nie ma żadnego wpływu na 
wysokość stawek, które musi płacić 
za tonę przekazanych do instalacji 
odpadów.
Od 2014 rok Miasto Luboń przejęło 
obowiązek odbioru odpadów z nie-
ruchomości zamieszkałych oraz nie-
zamieszkałych, na których są wytwa-
rzane odpady komunalne. Usługa 
odbioru odpadów została zlecona 
przez Miasto spółce Kom-Lub, która 
prowadzi również punkt selektywnej 
zbiórki odpadów, a  także prowadzi 
mobilną zbiórkę odpadów wielkoga-
barytowych. Odpady opakowaniowe, 
podlegające selektywnej zbiórce są 
zbierane w systemie workowym (za-
budowa jednorodzinna) i  pojemni-
kowym w zabudowie wielorodzinnej. 
Z nieruchomości są odbierane rów-
nież odpady zielone podlegające 
kompostowaniu.

Wzrost stawek za odbiór odpadów 
w Luboniu
Na cenę odbioru odpadów w Lubo-
niu ma wpływ kilka podstawowych 
czynników. To przede wszystkich 

opłata za „tonę” odbioru odpadów 
komunalnych, którą w Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów, 
musi zapłacić Kom-Lub. Cena ta 
wzrosła o ponad 82% w porównaniu 
do stawek obowiązujących w 2016 
roku.  Na tę  stawkę ma wpływ 
wzrost stawek tzw. opłaty marszał-
kowskiej, pobieranej za składowanie 
tony odpadów (ustalanej przez Mi-
nistra Ochrony Środowiska). Dla 
przykładu w 2017 r. opłata marszał-
kowska za składowanie jednej tony 
zmieszanych odpadów komunalnych 
wynosiła 120,76  zł, w  2018  r. już 
140 zł, w 2019 r. wzrosła do 170 zł 
za tonę, a  w  2020  r. wyniesie już 
270 zł za tonę. Opłata ta nie zasila 
budżetu Miasta Luboń, jest przeka-
zywana do Urzędu Marszałkowskie-
go w Poznaniu.

Do tego dochodzą koszty bezpośrednie, 
ponoszone przez firmę „Kom-Lub”. Są 
to koszty osobowe (m.in. wynagrodzenia 
pracowników), cena paliwa, kosztów 
zakupu i utrzymania taboru czy energii.

Miasto nie może dopłacać do wywozu 
odpadów – mieszkańcy zapłacą więcej
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, opła-
ta pobierana od mieszkańców musi 
odzwierciedlać realne koszty gospo-
darki komunalnej. Innymi słowy, do-
kładanie pieniędzy z innych źródeł, np. 
kosztem gminnych inwestycji, nie jest 
zgodne z  prawem. Tymczasem, ze 
względu na wyżej opisane wzrosty 
kosztów (przede wszystkim kosztów 
odbioru odpadów w  Regionalnej In-
stalacji), planowane w 2019 r. wydatki 
na system gospodarowania odpadami 
w Luboniu wzrosną o ponad 2 miliony 
złotych. Rada Miasta stanie więc przed 
przykrą, ale konieczną decyzją zwią-
zaną z podniesieniem opłat dla miesz-
kańców. Przedłożony w  lutym br. 
Radzie Miasta projekt uchwały za-
kłada od 1 marca 2019 r. wzrost staw-
ki opłaty od jednej osoby do kwoty 
14 zł miesięcznie w przypadku odpa-
dów zbieranych selektywnie i  30  zł 
miesięcznie od osoby w  przypadku 
zadeklarowania niesegregowania od-
padów.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Drożeją śmieci w całej Polsce – mieszkańcy zapłacą więcej

Od kilku miesięcy media w całej Polsce 
informują o drastycznych podwyżkach 

cen odbioru odpadów. Problem dotyka 
również nasze Miasto i jego mieszkańców.
Jak podaje GUS, statystyczny Polak 
w  2017 roku „wyprodukował” 312  kg 
odpadów, to o 9 kg więcej, niż rok wcze-
śniej. W  Luboniu liczba ta wyniosła 
w 2018 roku 416 kg odpadów na jedne-
go mieszkańca.
Rośnie tym samym łączna liczba 
odpadów zebranych w  Polsce i  Lu-
boniu, w tym liczba odpadów zebra-
nych selektywnie i tych przeznaczo-
nych do kompostowania. Koszty 
funkcjonowania systemu zwiększają 
dyrektywy unijne, które wymagają, 
aby od 2020 roku 50% wytwarzanych 
w  Polsce odpadów z  papieru, two-
rzyw sztucznych, metali i szkła było 
objęte odzyskiem. Problemem jest to, 
że w Polsce i Europie nie ma wystar-
czającego rynku i  zapotrzebowania 
na zebrane surowce wtórne. Firmy 
nie są zainteresowane ich przetwa-
rzaniem. Jeszcze kilka lat temu lu-
boński Kom-Lub mógł sprzedać ze-
brane surowce firmom recyklingo-
wym za satysfakcjonującą cenę. 
Obecnie zapłatę można uzyskać je-
dynie za stłuczkę szklaną oraz nie-
które pojedyncze frakcje surowców. 
Pozostałe surowce są odbierane do 
ponownego przetworzenia za darmo 

lub wręcz trzeba za ich odebranie 
dopłacać. Zwiększa to koszt funkcjo-
nowania systemu w Luboniu.

Gdzie trafiają śmieci z Lubonia? – Re-
gionalna Instalacja Przetwarzania Od-
padów Komunalnych
Zgodnie z  Planem Gospodarki Od-
padami dla Województwa Wielko-
polskiego, przyjętym uchwałą rad-
nych Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego, Miasto Luboń zostało 
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Zapewne temat był poruszany już nie 
jeden raz na łamach różnych środków 
masowego przekazu związanych z  na-
szym miastem.
W imieniu mieszkańców ul. Nowiny 
oraz pobliskich dróg, chcemy zwrócić 
uwagę na skandaliczny, już na tę chwi-
lę, stan nawierzchni tejże ulicy, którą 
już nawet trudno nazwać ulicą. Obec-
nie, z  uwagi na ryzyko poważnego 

uszkodzenia po-
jazdu, droga nie 
powinna być do-
puszczona do ru-
chu. Dziury, to 
już obecnie krate-
ry, nie wiadomo jak się poruszać i któ-
rą stroną omijać te „wertepy”. Nie mó-
wiąc już o  kałużach, a  szczególnie 
jednej – na wysokości ulicy Pięknej. 
Tam, samochody przystają i zawracają, 
by znów pokonać odcinek 1 km pełen 
dziur sięgających kolan! Odważniejsi 
ośmielają się w pośpiechu przejechać 
przez tę sadzawkę, narażając  się na 
ugrzęźnięcie lub zalanie, niekiedy po 
same progi, całkiem nowych samocho-
dów! Bo nie ma innego wyjścia! Po 
prostu nie ma już jak omijać tej ulicy.
Chcemy tu żyć i poruszać się normalnie, 
a  na samą myśl o  krótkim i  szybkim 

wypadzie do sklepu, robi się 
człowiekowi słabo! Nie mó-
wiąc o  pieszych czy dzie-
ciach, idących do szkoły! 
Wówczas należy zaopa-
trzyć się w drugą parę butów na prze-
branie, gdyż gwarantowana kąpiel w bło-
cie po same kostki! Chodnik zaczyna się 
dopiero na wysokości ulicy Wczasowej.
Wielokrotne prośby pozostają bez od-

bioru i jakiejkolwiek reakcji już od koń-
ca listopada!! A zima naprawdę bardzo 
nas oszczędza w tym roku, nie dając zbyt 
wiele pracy drogowcom. To naprawdę 
skandal, żeby fundować mieszkańcom 
takie warunki do codziennego funk-
cjonowania. Zapraszamy wszystkie 
osoby odpowiedzialne za te sprawy do 
pełnej wrażeń i  przygód przejażdżki 
naszą, jakże długą i  zapomnianą od 
zawsze i  chyba już na zawsze, ulicą 
Nowiny. Już słów brakuje z tej bezsil-
ności! Może by tak, jeśli nie da się zrobić 
niczego więcej, chociaż jakiś jeden pas 
z płyt betonowych, jak to poczynili nasi 

List do redakcji

Nowiny w wodzie i błocie

To była krótka sesja, i właściwie bezdy-
skusyjna. Zaprezentowano osiem pro-
jektów uchwał nadających tytuły „Za-
służonych dla Miasta Luboń” wraz 
z przesłanymi radnym uzasadnieniami, 
i przyjęto je jednomyślnie.
Medale wręczono podczas Gali Siew-
ca 2018 (patrz str. 3 i 30). Zasłużonymi 
zostali: Grażyna Kiercul, s. Renata Elż-
bieta Kluza Służebniczka Maryi, Maria 
Błaszczak, Maria Nowakowska, Iwona 
Poprawka, Eugeniusz Kubacki, Czesław 
Szafczyk, prof. Janusz Karwat.

Rada odrzuciła projekt 
uchwały zgłoszony przez 
Marka Samulczyka, w  któ-
rym proponował zmiany 
organizacji pracy radnych poprzez li-
kwidację komisji Organizacyjno-Praw-
nej i  Ochrony Środowiska. Chciał 
zmniejszyć ilość komisji do pięciu: 
Rewizyjnej; Sfery Społecznej; Komu-
nalnej; Budżetu i  Finansów; Skarg, 
Wniosków i Petycji. Radni większości 
nie podzielili poglądu, że taka zmiana 
usprawni prace Rady.

Obserwator luboński
JN

Zasłużeni dla Miasta Luboń
4.Sesja Rady Miasta Luboń, 30.01.2018

QQ Czy ktoś z władz przechodzi czasem 
pieszo przez ul. Żabikowską na odcinku 
od marketu „Netto” do skrzyżowania 
z ul. Powstańców Wlkp.? Nie?, to za-
praszam. Samochody są tu uprzywile-
jowane i przejeżdżają niemal ciurkiem, 
a my – piesi – marzniemy, czekając aż 
raz na krótką chwilę (tak krótką, że nie 
sposób przejść na drugą stronę) zapa-
li się dla nas zielone. Kto zaprogramo-
wał ten system świateł i dlaczego? Po 
niedawnym, kompleksowym remoncie 
sygnalizacji, jest teraz gorzej niż wcze-
śniej!          

 (emeryt)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie do-
tyczące sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Żabikowska-Powstań-
ców Wielkopolskich-Osiedlowa oraz 
Żabikowska-11 Listopada-Pułaskiego 
uprzejmie informuję, iż w  dniach 
9.01.2019 r. oraz 30.01.2019 r. zosta-
ły przeprowadzone wizje lokalne 
w przedmiotowej sprawie.

Po obserwacji skrzyżowania 
nie stwierdza się nieprawidło-
wości w działaniu sygnalizacji. 
Przejścia pieszych wchodzą co 
cykl. Na skrzyżowaniu działają okna 
czasowe. W momencie gdy przechodzień 
zgłosi się na przejściu dla pieszych (np. 
przez ulicę Żabikowską), a na skrzyżo-
waniu nie ma pojazdów i w tym samym 
czasie będzie okno czasowe dla grup 
koordynowanych (po ulicy Żabikow-
skiej), to pieszy będzie musiał poczekać, 
aż dane okno czasowe dobiegnie końca. 
Czas oczekiwania przez pieszego, po 
użyciu przycisku, na światło zielone nie 
przekroczyło danego cyklu sygnalizacji 
świetlnej, to znaczy 1 minuty 20 sekund. 
Informuję, że sygnalizacja zgodnie z uży-
tym programem działa prawidłowo.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Od redakcji: Wiemy, że w tej sprawie jeden 
z radnych złożył wniosek w Urzędzie Mia-
sta. O jego losach powiadomimy.

Mieszkańcy pytają

Sygnalizacja na Żabikowskiej

Urągający stan 
jednej z więk-
szych ulic w Lu-
boniu – Nowiny. 
Przydałoby się 
systematyczne 
wypełnianie 
dziur tłuczniem 
i wyrównywanie 
specjalistycznymi 
maszynami, 
będącymi na 
stanie Kom-Lu-
bu. W mieście nie 
widać żadnej, 
a potrzeb wszę-
dzie jest dużo

komorniccy sąsiedzi na jednej z pobli-
skich ulic?
Uprzejmie prosimy o jakąkolwiek inter-
wencję, aby po raz kolejny zwrócić uwa-
gę władz miasta na nasz problem.
Z poważaniem

Mieszkańcy Nowiny

PS   17 stycznia, po naszym setnym już 
chyba zgłoszeniu, łaskawie wypompo-
wano wodę z tej jednej – największej 
kałuży, gdzie wczoraj wieczorem pod-
topiło się auto i trzeba było je wyciągać. 
Reszta pozostaje nieruszona. Wyrów-
nywarki nie widać!

Q
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QQ Oddano do użytku przejście pod-
ziemne pod torami Poznań-Wrocław na 
ul. Podgórnej i na tym poprzestano. Do 
tunelu na linii Poznań-Wolsztyn i pod 
nim prowadzi jedynie pas szlaki, którą 
wysypano wzdłuż błota i kałuż. Chodnik 
kończy się na wysokości nowej inwestycji 
(przejścia podziemnego). Czy powsta-

nie również dalej, do ul. Ar-
mii Poznań, tak byśmy się 
mogli bezpiecznie dostać do 
przystanku autobusowego? 
Kiedy zostanie wykonany i przez kogo 
– przez miasto czy PKP w ramach no-
wej inwestycji? Nic nie wskazuje na to 
drugie, bo kolej zabrała już narzędzia 

i sprzęt z placu bu-
dowy.   (tel.)

Odp.: Przywołany 
przez czytelnika te-
ren jest własnością 
PKP. Mając na celu 
dobro publiczne 
Miasto Luboń podej-
mie starania mające 
na celu uzupełnienie 
brakującego odcinka 
chodnika. Po uzyska-
niu stanowiska ze 
strony PKP, poinfor-
mujemy o  dalszym 
przebiegu sprawy.

oprac.  
Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału 
Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Niedokończona inwestycja

Q
Po wyjściu z tunelu (w głębi) zbudowano jedynie kilkuna-
stometrowy chodnik. Dalej jest błoto i usypane ze szlaki 
jedyne dojście do ul. Armii Poznań

Q
Każdy, kto chce się dostać do lub z ul. Podgórnej, czyli specjalnie wybudowanym 
przejściem podziemnym pod torami, musi tędy przejść! Użytkownicy czekają na 
prawdziwy chodnik

QQ Utwardzono fragment ul. Rydla od 
ul. 1 Maja w kierunku Walki Młodych. 
Teraz ma być budowana dalsza część, 
aż do Podgórnej. Na tym długim od-
cinku jest kilka przewężeń przyszłej 
drogi. Są np. stare słupy elektryczne 
na wysokości ul. Nowej. Czy przed 
inwestycją miasto je zlikwiduje? 

W  innym miejscu wspólnota z  ul. 
Kurowskiego posadziła w pasie drogi 
na ul. Rydla trzy drzewa i postawiła 
pojemniki na śmieci. Z  tego, co mi 
wiadomo, to teren miejski. Już teraz 
istniejący tu chodnik przebiega tak, 
że sankcjonuje te przeszkody. Jak bę-
dzie wyglądała nowa ul. Rydla w tym 
miejscu? Jaki będzie jej przebieg 
(szerokość)?   (mieszkaniec)

Odp.: W drugiej połowie roku, zgodnie 
z planem zamówień publicznych, zosta-
nie ogłoszony przetarg na budowę ul. 
Rydla na odcinku od ul. Platanowej do 
ul. Podgórnej wraz z  odwodnieniem. 
W ramach inwestycji zostanie wybudo-
wana jezdnia o szer. 5,5 m wraz z obu-

stronnymi chodnikami 
zlokalizowanymi wzdłuż 
granic posesji i pasem zie-
leni. Szerokość pasa drogo-
wego będzie uregulowana zarówno na 
skrzyżowaniach jak i całej długości, za-
pewniając prawidłową widoczność. 

W  celu poprawy bezpieczeństwa oraz 
spowolnienia ruchu skrzyżowania z ist-
niejącymi ulicami poprzecznymi (m.in. 
Kurowskiego, Topolowa, Malwowa, itd.) 
będą skrzyżowaniami wyniesionymi, 
a na długości drogi zostaną wprowadzo-
ne progi zwalniające, tzw. wyspowe.
Budowa ul. Rydla wiąże się więc z ro-
zebraniem istniejących chodników 
i  utwardzeń tymczasowych, wycinką 
istniejących drzew i  krzewów oraz 
przebudową infrastruktury technicznej 
(istniejących sieci) w zakresie usunię-
cia kolizji z  nowobudowaną drogą 
(m.in słupy elektroenergetyczne na 
skrzyżowaniu z ul. Nową).

oprac. Henryka Grygier
Dyrektor Biura Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Ulica Rydla w przyszłości

Q
Ul. Rydla w stronę Podgórnej. Z prawej przewężenie drogi w postaci pasa zieleni 
z drzewami i pojemnikami na odpady dla wspólnoty mieszkaniowej oraz chodnika   
fot. Hanna Siatka

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

QQ Czy na reprezentacyjnym dla miasta placu Edmunda Bojanowskiego, gdzie 
mieści się siedziba władz Lubonia i kilka innych ważnych budynków, jest moni-
toring? Słyszałem o nim od dawna, ale nie wydaje mi się, by działał lub był wy-
korzystywany. Po chuligańskich wybrykach, do których tu dochodzi o zmroku, 
wnioskuję, że to istotne dla miasta miejsce nie jest należycie chronione, a po-
winno!                  (mieszkaniec Żabikowa)

Odp.: Uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Luboń dysponuje wewnętrznym 
systemem monitoringu wizyjnego budynku, terenu przed budynkiem, oraz 
znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu. Obraz z  tych kamer, 
zgodnie ze stosownymi przepisami jest rejestrowany i przechowywany przez 
okres ok. 30 dni.
W wypadku, gdy może on być pomocny w  ustaleniu sprawców wykroczeń lub 
przestępstw, które miały miejsce na placu E. Bojanowskiego lub w najbliższej oko-
licy, na prośbę uprawnionych do tego służb, jest im udostępniany.

oprac. Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej

Mieszkańcy pytają

Bezpieczeństwo placu 
Bojanowskiego
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W środę, 16 stycznia, po godz.  20 
w  opuszczonym budynku położonym 
pomiędzy ogrodem parafii św. Barbary 
a Sanktuarium bł. Edmunda Bojanow-
skiego, wybuchł pożar. Przybyli na miej-
sce strażacy (po dwa zastępy z lubońskiej 
OSP oraz ze Szkoły Aspirantów PSP, 
w tym samochód z drabiną mechanicz-
ną z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2) 
zlokalizowali ogień na piętrze. Spaleniu 
uległo jedno z pomieszczeń oraz część 
dachu. Na szczęście, nikomu nic się nie 
stało. Na miejscu obecna była także straż 
miejska oraz policja.
Od wielu lat opuszczony budynek popa-
da w ruinę i jest schronieniem dla osób 
bezdomnych, którzy chcąc dostać się do 

wnętrza, niszczą naprawiane przez wła-
ściciela ogrodzenie. Prawdopodobnie to 
oni zaprószyli ogień. Z podobnym przy-
padkiem dewastacji mieliśmy do czynie-
nia w niedalekiej przeszłości w bliskim 
sąsiedztwie, przy ul. Poniatowskiego. 
Opuszczony, nie nadający  się do za-
mieszkania dom z  czasów niemieckiej 
Kolonii Żabikowo (początek XX wieku) 
również zajęli bezdomni. Nim doszło do 
rozbiórki zdewastowanego budynku, 
spowodowali, że spłonął (teraz w  tym 
miejscu znajduje się nowe osiedle).

Szczypta historii
Willa przy placu Edmunda Bojanow-
skiego pochodzi z początku XX wieku 

Ogień w zabytkowej willi

i została wybudowana przez Niemców 
jako siedziba lekarza powiatowego w ra-
mach Kolonii Żabikowo. W  czasie 
II wojny światowej i po niej mieszkał tu 
wraz z  rodziną i pracował, jako lekarz 
kolejowy, dr Czesław Waczyński, który 
z  czasem zaczął przyjmować również 
pacjentów spoza środowiska kolejarskie-
go. Budynek służył medycynie kolejowej 
do lat 70. Pracowali tu m.in. lekarz Zdzi-
sław Kara oraz lubonianka Teresa Ros-
tocka-Smogur (pediatra). W  1972  r. 
willę kupili od PKP państwo Władysław 
i Jadwiga Smagowiczowie (była lekarzem 
internistą w przychodni na Dębcu w Po-

znaniu). Mieszkali tam z dwiema córka-
mi. Byli ostatnimi mieszkańcami starej 
willi przy placu, który wówczas nosił 
nazwę placu Wolności. Po śmierci ro-
dziców, córki sprzedały nieruchomość. 
Od blisko 10 lat pozostaje niezamiesz-
kała. Jest zaniedbana, bez konkretnego 
przeznaczenia, a przydałaby się np. na 
poszerzenie terenu budowanej w sąsiedz-
twie szkoły (boisko) czy parking przy-
kościelny. Z drugiej strony, ciekawy ar-
chitektonicznie budynek można by 
jeszcze uratować. Nie wymaga rozbiórki, 
a jedynie remontu.

(HS)

Q
Opuszczona, poniemiecka willa przy placu Edmunda Bojanowskiego. Widać ubytki 
w dachu po niedawnym pożarze. Od lutego br. porządkowana, również ze śmieci 
zalegających m.in. po bytności bezdomnych   fot. Hanna Siatka

Q
Oryginalna pocztówka z niemieckiej, propagandowej serii prawdopodobnie 12. 
kart z Kolonii Żabikowo, początek XX wieku, przedstawiająca mieszkanie służbowe 
lekarza powiatowego (oznakowana nr. 7). Prezentujemy polskie tłumaczenie tek-
stu umieszczonego na każdej z tych pocztówek. – Nasza ziemia: Obrazy ze wspólno-
ty osiedleńczej (pierwsza część). Ujęcie i wydanie na zlecenie Towarzystwa do Wspiera-
nia Wewnętrznej Kolonizacji we Frankfurcie nad Odrą przez dr. L. Maaß Zehlendorf. 
Zakład „Niemieckie Wydawnictwo Prasowe”, siedziba Berlin SW 11 Deffauer Straße 6/7. 
(dla pocztówek oznaczonych numerami 6; 8; 11 adres: Deffauer Straße 9/7). Kolonia 
Żabikowo (powiat Poznań-Zachód) Jedna z założonych przez Bank Krajowy w Berlinie, 
Hinderlinstraße 8, kolonii rentowych.
(Zainteresowani osiedleniem chcieli uwzględnić ten adres!)

Pierwsza w naszym mieście, popularna nie 
tylko w  Luboniu, Sala Bankietowa 
„Jan III Sobieski” przy ul. Sobieskiego 126a 
z początkiem października 2017 r., o czym 
nie wszyscy wiedzą, przestała działać.
Od 1 stycznia 1993  r. przez 24 lata 
z okładem organizowano w niej wesela, 
bale (w tym szkolne) i mniejsze przyję-

cia okolicznościowe (chrzciny, komunie, 
imieniny, urodziny czy stypy).
Wolnostojący, okazały budynek z  wej-
ściem wyposażonym w  stopnie, które 

wielokrotnie wykorzystywano na potrze-
by uroczystych fotografii, postawiono na 
działce o powierzchni 3 000 m2. Teren 
wokół lokalu ogrodzono, a  na froncie 
wygospodarowano duży, monitorowany 
parking. W  cieplejszych porach roku 
klienci mieli również dostęp do miejsc 
rekreacyjnych ze stoliczkami i  ławecz-

kami przy kaskadzie wodnej położonej 
wśród zieleni.
W budynku mieści się duża, klima-
tyzowana sala, którą w  zależności 

Co będzie z Sobieskim?
W związku ze spadkami temperatur, Komisariat Policji w  Luboniu apeluje 
o zwracanie uwagi na osoby, które mogą stać się ofiarami mrozów. Nie bądźmy 
obojętni na widok wałęsających się nietrzeźwych, samotnych lub bezdomnych. 
Szczególnej uwagi wymagają osoby starsze oraz ubrane niestosownie do pory 
roku. Zima to wyjątkowo trudna pora dla bezdomnych. O każdej niepokojącej 
sytuacji informujmy służby ratownicze, dzwoniąc na numer alarmowy 112. 
Zgłaszajmy miejsca przebywania osób bezdomnych także w aplikacji Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń

Komisariatu Policji w Luboniu

Nie bądź obojętny!

Q
Okazały budynek po Sali Bankietowej „Jan III Sobieski” – na sprzedaż   fot. Natalia

od liczby organizowanych tu jed-
nocześnie uroczystości, dzielono. 
Trudno oszacować, ilu gości prze-
winęło  się przez to pomieszczenie 
zdolne pomieścić 120  osób. Lokal 
miał własną kuchnię, gdzie przygo-
towywano posiłki, jednak nigdy nie 
funkcjonował jako restauracja.
Właścicielka, Brygida Gierszewska, jak 
sama ocenia, nigdy nie miała proble-
mów z  klientami. Była obecna na 
wszelkich uroczystościach, do samego 
końca. Zajmowała  się zamawianiem 
towarów, zatrudnianiem pracowników, 

umawianiem klientów. W rzeczywisto-
ści to właśnie ona za wszystko odpo-
wiadała. Lokal gastronomiczny otwo-
rzyła mając 32 lata, zawsze o nim ma-
rzyła. Ten okres swojego życia uważa 
za bardzo udany. Teraz może  się po-
szczycić aż 35-letnim doświadczeniem 
w branży gastronomicznej. Zamknęła 
lokal z uwagi na problemy zdrowotne 
i przejście na zasłużoną emeryturę.
Obecnie nieruchomość jest przygotowy-
wana do sprzedaży. Więcej informacji 
pod numerem 692 448 525.

Natalia
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„Plan miasta Lubonia” w powiększonej 
skali, np. 1:10 000, wykonany na więk-
szym arkuszu papieru. Wzorem takie-
go planu mógłby być jakiś „Plan mia-
sta Poznania”, np. wydawnictwa „eu-
ropilot” (czerwony). Plan ten zawiera 
powiększone fragmenty różnych osie-
dli, wskutek czego mogą być tam po-
dane nawet numery pojedynczych 
bloków. W naszym mieście mógłby to 
być np. rejon al. Jana Pawła  II, ul. 
Wschodnia, Mizerki, w którym mie-
ści się m.in. redakcja „Wieści Luboń-
skich” (na „Mapie Lubonia” nie ma 
numeru 23A, gdzie redakcja się znaj-
duje!). Ważniejszy jest jednak ciąg ulic: 
Ogrodowa, 1 Maja – od ul. Dworcowej 
do ul. Jana  III Sobieskiego. Jest to 
magistrala obukierunkowa na 2/3 swo-
jej długości, tzn. aż do szkoły przy ul. 
1 Maja (SP 4), a stamtąd jednokierun-
kowa, do wylotu w  prawo lub lewo 
w ul. Sobieskiego. Brak tej informacji 
na obecnej mapie utrudnia korzystanie 
z ul. 1 Maja dla kierowców nadjeżdża-
jących, np. od stacji paliw „Orlen” lub 
od kościoła św. Maksymiliana Marii 
Kolbego.

Sprawa  3. Tablica z  planem Lubonia 
przy dworcu kolejowym, ustawiona 
podczas poprzedniej jeszcze kadencji 
obecnej pani Burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej i  jej sztabu ds. technicz-
nych, zawiera nieprawdziwe informa-
cje o  rzekomo czynnych przejazdach 
przez tory kolejowe i o skrzyżowaniach 
dróg w ich obrębie. Mają one obecnie 
inną postać, niż pokazano na tej tabli-
cy. Nie wystarczy jednak samo uwspół-
cześnienie jej. Przyjezdni pociągami 

mogą potrzebować np. informacji mó-
wiących o tym:
- Gdzie mogliby uzyskać jakąś doraźną 
pomoc medyczną?
- Jak mają najprędzej dotrzeć do Komi-
sariatu Policji, żeby zgłosić oficerowi 
dyżurnemu np. kradzież, rozbój, pobicie?
- Czy jest i gdzie się znajduje jakiś postój 
taksówek?
Straż Miejska posiadająca siedzibę w bu-
dynku dworca, ma niewiele godzin przyj-
mowania interesantów. Co najmniej 
jednopiętrowy gmach dworca jest wy-
korzystywany „ku chwale Straży Miej-
skiej”, a nie przez podróżnych. Wnętrze 
budynku jest dla nich rzadko i na krót-
ko dostępne. Nie uzyskają tam zresztą 
informacji o połączeniach z innymi sta-
cjami węzłowymi niż Poznań Główny. 
Brak mapy z ogólnopolską siecią kole-
jową lub choćby dla mniejszego obszaru.
Podaję te swoje życzenia „noworoczne” 
jako propozycje do rozpatrzenia przez 
Szanowne Kolegium Redakcyjne „Wieści 
Lubońskich” w  pierwszej kolejności. 
W mieście Luboń znajdzie się z pewno-
ścią w pięciolatce 2018-2023 więcej war-
tych opisania spraw, niż „pomyłka” sa-
mokrytycznie sprostowana przez kie-
rowniczą siłę miasta w  numerze 10. 
„Informatora Miasta Luboń” z grudnia 
2018 r. na str. 3.
Z poważaniem

Tadeusz Pawlęty

Powyższy list adresowany do „Wieści 
Lubońskich” otrzymał również do wia-
domości Urząd Miasta Luboń.

LUDZKIE SPRAWY

Jestem luboniakiem zwyczajnym, z tych, 
którzy wnioskowali o ulepszenie przy-
stanku autobusowego na ul. Fabrycznej, 
przed jej wylotem w ul. Dworcową. Dzię-
kuję więc za poparcie tych petycji przez 
zamieszczenie w numerze grudniowym 
2018 r. na str. 16 przystankowego słupa 
z tablicą i plastikowym pojemnikiem na 
śmieci. Mój wkład w  petycję stanowił 
projekt koncepcyjny „wiatki przystan-
kowej” w postaci kilku rysunków i pliku 
opisów technicznych. Opracowanie moje 
utknęło w Urzędzie Miasta Luboń, zała-
twione odmownie przez zastępcę bur-
mistrza, Michała Popławskiego.
Życzę całej Redakcji  „Wieści Luboń-
skich” osiągnięć we wszystkich działa-
niach, a w szczególności takich, które są 
utrudniane przez przeciwników Redak-
tora Naczelnego i jego współpracowni-
ków. Poza podziękowaniem przedsta-
wiam poniżej swoje życzenia i wnioski 
do działania, jako rzecznik wszystkich 
mieszkańców Lubonia. Zgłaszam je, 
chociaż spodziewam się, że mogą być 
pewne przeciwdziałania przez niektóre 
osoby prawne.
Są to następujące sprawy:
1. Nowelizacja „Mapy Lubonia” (2017 r., 
Top Novum)
2. Wydanie „Planu miasta Lubonia” 
większego formatu, niż w.w. mapa.
3. Sprawdzenie i  modernizacja tablicy 
z  planem miasta Lubonia ustawionej 
w okolicy dworca kolejowego.
Te swoje dezyderaty uzasadniam nastę-
pująco:
Sprawa 1. Otrzymana w Urzędzie Miasta 
„Mapa Lubonia” niewielkiego formatu 
A6 jest wygodna, bo może być złożona 
do wielkości „kieszeniowej”. Jednakże 

wskutek tego nie jest ona dokładna. 
Można temu zaradzić w najprostszy spo-
sób, usuwając z niej ciekawe, ale nieak-
tualne treści, np. zamieszczone na od-
wrocie w prawej, dolnej części – obraz-
ki z obchodów Dni Lubonia 2018. Za-
miast nich warto podać orientacyjną 
skalę mapy, nieznaną dla dużej liczby 
odbiorców. Jako długoletni mieszkaniec 
Lubonia potrafię z własnych obserwacji 
ocenić, że 1 cm na mapie to około 200 m 
na ulicy. Jednakże mapa ta nie zawiera 
ważnych informacji. Przykłady:
1). W  miejscu zniesionego przejazdu 
kolejowego przy ul. Armii Poznań 
w okolicy istniejącej bocznicy kolejowej 
do firmy „Luvena” znajduje się strzeżo-
ne przejście ze sygnalizacją świetlną dla 
pieszych, rowerzystów oraz wózków 
inwalidzkich i dziecięcych. Brak takiej 
informacji na mapie jest niekorzystny, 
szczególnie dla osób udających się z za-
chodniej części miasta, tj. Lasku, do 
przychodni lekarskiej o zagadkowej na-
zwie (na mapie) – „Senior Wigor” przy 
Parku Przemysłowym.
2). Nie ma również jakiegoś symbolu 
(brak tego oznaczenia także w „legen-
dzie”) przy tunelu pod torami kolejowy-
mi od dolnego (tj. wschodniego) końca 
opadającej ul. Fabrycznej. Wejście do 
tego tunelu pokazano na fotografii 
w „Wieściach Lubońskich” nr 12 z grud-
nia 2018 r. na str. 16. Tunel ten skraca 
korzystnie przemarsz przyjezdnych z Po-
znania-Dębca autobusami linii: 602, 603, 
651 do ul. Dworcowej zawartej od ul. 
Reymonta prawie do dworca kolejowego.

Sprawa 2. Więcej informacji, niż po-
prawiona „mapa” mógłby dostarczyć 

List do redakcji

Uważna analiza map Lubonia

Od redakcji: Z innych sygnałów, jakie 
otrzymaliśmy w  kwestii nowej mapy 
Lubonia, należy wspomnieć m.in. ja-
kość papieru, z którego ją wykonano. 
Nie jest to papier mapowy (wytrzymały 
na wielokrotne zginanie).

Informacje z Urzędu Miasta
1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana 
w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny – od tego dnia o przy-
znanie ogólnopolskiej Karty Dużej Ro-
dziny mogą ubiegać  się także rodzice 
i małżonkowie rodziców, którzy mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci, bez względu na wiek tych dzieci 
w chwili składania wniosku.
Wniosek jest dostępny m.in. w Kancelarii 
Ogólnej UM Luboń, w Wydziale Oświaty 
Zdrowia i Kultury UM Luboń, pokój 018, 
oraz na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej: www.bip.lubon.pl, w  zakładce: 
Sprawy w urzędzie wg wydziałów – Wy-
dział Oświaty Zdrowia i Kultury – 9) Ogól-
nopolska Karta Duża Rodzina.   

Bogumiła Stochaj  
(Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury; tel. 

61 8130 011 wew. 11)

KDR, czyli co?
To system zniżek na przejazdy kolejowe, 
niższe opłaty paszportowe, bezpłatny 
wstęp do parków narodowych czy ulgi 

w ponad 20 tys. miejsc w całej Polsce. 
Od 1 stycznia 2018 r. użytkownicy KDR 
mogą korzystać również z jej wersji mo-
bilnej. Ubiegając się o Kartę Dużej Ro-
dziny warto wnioskować od razu o obie 
jej formy – tradycyjną (plastikową) 
i elektroniczną (karta wyświetla się na 
urządzeniach mobilnych w  aplikacji 
mKDR).
Można to zrobić na dwa sposoby:
- Za pośrednictwem Portalu Informa-
cyjno-Usługowego Emp@tia (empatia.
mpips.gov.pl) – kreator wniosku ułatwia 
jego złożenie i pilnuje, by wszystkie wy-
magane pola zostały wypełnione.
- W gminie odpowiadającej miejscu 
zamieszkania członka lub członków ro-
dziny.

Kto ma prawo do KDR
- Wszyscy rodzice, a  także rodzice za-
stępczy i  osoby prowadzące rodzinny 
dom dziecka, którzy mają lub mieli 
w przeszłości na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci.
A także dzieci:

- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia – w przy-
padku uczących się w szkole lub szkole 
wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypad-
ku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, ale tylko w  przy-
padku, gdy w chwili składania wniosku 
w rodzinie jest co najmniej troje dzieci 
spełniających powyższe warunki.

Przywileje z KDR
- zniżki na przejazdy kolejowe dla rodzi-
ców i  małżonków rodziców – 37% na 
bilety jednorazowe oraz 49% na bilety 
miesięczne;
- 50% ulgi opłaty za paszport – dla ro-
dziców i małżonków rodziców;
- 75% ulgi opłaty za paszport – dla dzieci;
- bezpłatny wstęp do parków narodo-
wych.
Kartę Dużej Rodziny honoruje ok. 5 tysię-
cy Partnerów w ok. 22 tysiącach punktów. 
Wyszukiwarka Partnerów KDR (mapa 

i wykaz) znajduje się pod adresem: https://
empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Korzyści z mKDR
- dzięki geolokalizacji wyszukasz naj-
bliższych partnerów udzielających zniżek
- otrzymasz informacje o  aktualnych 
zniżkach i nowych partnerach
- otrzymasz przypomnienia o ważnych 
terminach. 

Na podst. materiałów Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej

HS

Karta Dużej Rodziny również dla Ciebie?
Wszyscy rodzice, również zastępczy, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, mają od nowego 
roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny (KDR)
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Bankomat PKO BP zamontowany przy 
wejściu do nowej siedziby banku w Cen-
trum Handlowym „Pajo”, zdaniem wie-
lu, został niefortunnie ulokowany. Chod-
nik zwęża się w tym miejscu i wypłaca-
jącym przeszkadza, że za ich plecami 
poruszają  się przechodnie zmierzający 
do sklepów. Urządzenie posadowiono 
dość głęboko w ścianie budynku, a pie-
niądze wydawane są od dołu, co zdaniem 
niektórych jest nieporęczne. W związku 
ze zmianami w  obsłudze bankomatu, 
starsze osoby mają z nią kłopot, co spra-
wia, że potrzebują więcej czasu na wy-
płatę gotówki. To, oraz dostępność jednie 
pojedynczego urządzenia powoduje, że 
w kolejce do bankomatu zazwyczaj stoi 
kilka osób. Kiedy pada, mokną. Szkoda, 

że nie pomyślano o tym, 
by zamontować w  tym 
miejscu zadaszenie. Wie-
czorami jest tu ciemno 
i  przebywają podejrzani 
osobnicy. Niekiedy bardziej opłaca  się 
wejść do placówki banku, gdzie jest 
sucho i ciepło, a i kolejka bywa krótsza. 
To wszystko sprawia, że klient wypłaca 
pieniądze pod wpływem stresu.
Podsumowując, mimo że placówka ban-
ku w CH Pajo wydaje się nowocześniej-
sza, klienci wypłacający gotówkę w po-
przednim – ciepłym, zamkniętym po-
mieszczeniu przy ul. Sikorskiego z dwo-
ma bankomatami – mieli tam bardziej 
komfortowe warunki.

P.Z.

Bez komfortu wypłacania
Niezadowolenie z lokalizacji nowego bankomatu

Q
Kolejka do nowego bankomatu PKO BP w CH „Pajo” przy ul. Żabikowskiej – jedyne-
go w okolicy (niedawno zamknięto ajencję na tarasie Lubonianki przy ul. Żabikow-
skiej i bank przy ul. Sikorskiego oraz pozostałą najbliższą placówkę przy ul. Orkana 
na Świerczewie w Poznaniu)

Chciałbym podzielić  się z  Państwem 
moimi spostrzeżeniami i poprosić o wy-
jaśnienie pewnych kwestii związanych 
z funkcjonowaniem cmentarza w Żabi-
kowie. Cmentarz jest parafialny, więc 
jego właścicielem jest parafia pw. św. 
Barbary, zatem wszystkie pieniądze, jakie 
lubonianie płacą w momencie organiza-
cji tam pogrzebu członków swoich ro-
dzin, trafiają do kasy parafii. Zastana-
wiam się zatem, czy to parafia czy miasto 
płaci np. za wywóz śmieci, oświetlenie 
itp. Widziałem, że śmieci wywożone są 
przez firmę „Kom-Lub” z wybudowane-
go z pustaków śmietnika poza cmenta-
rzem. A dzień wcześniej ta sama firma 
przewoziła te śmieci z  kontenerów na 
cmentarzu do tego zbiornika. Pomijając 
już logikę takiego systemu, zastanawiam 
się, kto za to płaci? Czy parafia, czy też 
może obciąża to budżet miasta – czyli 
nas wszystkich? Tak samo zastana-
wiam  się nad kosztami utwardzania 
parkingu przy cmentarzu na kilka dni 
przed Wszystkimi Świętymi. Wyrówny-
warka Kom-Lubu i  inny sprzęt praco-
wały tam kilkanaście godzin, a  drogi 
w Luboniu, szczególnie w Lasku, popra-
wy doczekać się nie mogą...

Prosiłbym o sprawdzenie tych kwestii. 
Nie uważam, aby wszyscy mieszkańcy 
Lubonia musieli finansować działanie 
cmentarza parafialnego, który przecież 
za wszystkie usługi pobiera dość znaczą-
ce opłaty, a miastu podatków nie płaci.

Zygmunt Przybylski

Odpowiedź
Spółka „Kom-Lub” odpowiada za wywóz 
odpadów z  cmentarza parafialnego na 
podstawie deklaracji śmieciowej złożonej 
przez administrację cmentarza. Opłaty 
za wywóz śmieci ponosi Parafia jako 
właściciel cmentarza, działając przez 
swojego administratora. Miasto Luboń 
wraz ze spółką „Kom-Lub” podejmuje 
wszelkie starania należytego utrzymania 
dróg gruntowych na terenie całego ob-
szaru Miasta. Zasadne jest, by przed tak 
ważnym świętem i wzmożonym ruchem 
samochodów na tym terenie, ulice grun-
towe prowadzące do cmentarza oraz 
miejsca parkingowe na nich, były do-
prowadzone do odpowiedniego stanu 
użytkowania.

oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych

List do redakcji

Kto płaci za wywóz 
śmieci z cmentarza?

W styczniu miało miejsce kolejne spo-
tkanie Powiatowej Rady Seniorów. Obec-
ny był Antoni Kalisz – członek zarządu 
powiatu. Dobrze  się stało, że seniorzy 
z  terenu powiatu poznańskiego mają 
w swoich miejscach zamieszkania sze-
rokie możliwości komunikowania swo-
ich potrzeb.
Aktywni seniorzy spełniają swoje róż-
norakie zainteresowania, jednak w dal-
szym ciągu jest duża potrzeba dotarcia 
do mieszkańców w odległych miastach 
i  wsiach. Dobrze, że ich reprezentanci 
(członkowie Rady) mogą planować pra-

cę i działania na rzecz seniorów. Rozwa-
żono również spotkania z  członkami 
Komisji Ochrony Zdrowia i  Polityki 
Społecznej Powiatu Poznańskiego.
Na terenie miasta Poznania i  powiatu 
organizuje  się wiele ciekawych imprez 
i spotkań, o których można znaleźć in-
formacje na stronie internetowej powia-
tu, w piśmie „Filantrop”, na stronie PCPR 
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) 
– kalendarium i na Wielkopolskim Por-
talu „Brawo Senior”.

Irena Skrzypczak

Z myślą o seniorach w powiecie

Q
Spotkanie Powiatowej Rady Seniorów z udziałem lubonianki Ireny Skrzypczak 
(3. z prawej)

QQ Przy kupnie węgla na ul. Dworcowej 
w Luboniu sprzedawca zażądał ode mnie 
numerów PESEL i dowodu osobistego. 
Czy to legalne? Czy jest taki wymóg? 
Jeśli tak to, czego dotyczy i kiedy zo-
stał wprowadzony? Czy Urząd Miasta 
nie powinien informować mieszkańców 
o takich przepisach? Tyle słyszy się dziś 
o nieuczciwym wykorzystaniu danych 
osobowych.          (tel.)

Odp.: Od początku 2012 r. wyroby wę-
glowe obłożone są akcyzą. Z akcyzy są 
zwolnieni nabywcy węgla na opał, m.in. 
gospodarstwa domowe, szkoły, szpitale 
itp. Aby nie płacić akcyzy, należy dopeł-
nić wielu formalności, w  tym złożenie 
oświadczenia o przeznaczeniu kupowa-
nego węgla. Obowiązujące od początku 

2019  r., znowelizowane 
przepisy ustawy doprecy-
zowały formalności wy-
magane do zwolnienia 
węgla z  akcyzy. Pośród 
warunków są m.in. – dla osób fizycz-
nych, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej – podanie imienia, nazwi-
ska, adresu, numeru PESEL oraz nume-
ru dowodu osobistego lub innego doku-
mentu tożsamości. Nabywca węgla musi 
wylegitymować się. Jeżeli klient odmówi 
podania danych i wylegitymowania się, 
sprzedawca, zgodnie z interpretacją pra-
wa, jest zobowiązany doliczyć akcyzę do 
ceny węgla.

oprac. Joanna Cichoń
Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony 

Środowiska

Mieszkańcy pytają

Kupujesz węgiel, musisz 
podać swoje dane

CZYTAJ, PISZ, OGŁASZAJ SIĘ! 
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Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” przeprowadził w niedzie-
lę, 3 lutego, w SP 1 94. akcję poboru tego 
niezastąpionego leku. Wprawdzie zgło-
siły się na nią 102. osoby, ale krwią po-
bieraną przez pracowników Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w  Poznaniu, po badaniach 
i weryfikacji, mogło się podzielić jedynie 
81 chętnych, w tym 21 kobiet. Efektem 
akcji było 36,450 litrów.
Tradycyjnie były osoby, które odda-
wały krew raz pierwszy. Ewa Telążka 
z Lubonia zdecydowała się na to za 
namową siostry Dominiki, która jed-
nak tego dnia nie mogła zostać 
krwiodawcą. Nie zabrakło osób, któ-

rzy wstąpili do klubu „Lubonianka”, 
np. Krzysztof Rossa, Łukasz Rączkie-
wicz i Maciej Ograbek.
W przygotowanie akcji byli zaangażo-
wani: Józef Wyzujak, Piotr Nowak, Ma-
ciej Kubiś, Tadeusz Nawrot, Zbyszko 
Wojciechowski, Irena Skrzypczak i Han-
na Pawlicka. Krwiodawcy otrzymali od 
organizatora upominki przekazane przez 
sponsorów: „Dramers” SA, „Unilever 
Polska” SA, Ziołolek” Sp. z o.o., „Synte-
za” Sp z o.o. – Przedsiębiorstwo farma-
ceutyczno-chemiczne.
Zarząd Klubu „Lubonianka” składa po-
dziękowania dyrektorowi SP 1 za udo-
stępnienie pomieszczeń szkolnych.

Robert Wrzesiński

Kolejna udana akcja

Q
 W kolejce do złożenia dokumentacji i badań   fot. Robert Wrzesiński

Fundacja Małych i Dużych
Zespół wolontariuszy powstały w 2010 r., 
wywodzący się z grupy społecznej sku-
pionej wokół „pospolitego ruszenia” na 
rzecz zbierania krwi dla małego Wojtu-
sia – Wojtusiaki (Wojtek i inne Dziecia-
ki). Prowadzi działalność charytatywną 
polegającą na organizowaniu różnorakiej 
pomocy, korzystając z bieżących zaso-
bów danego środowiska. Głównym 
działaniem fundacji jest zbieranie krwi, 
nie tylko dla dzieci. Zachęca do dawstwa 
szpiku i  organów, edukuje i  rozpo-
wszechnia wiedzę z  zakresu pierwszej 
pomocy, zdrowego stylu życia, krwio-
dawstwa i transplantologii. Współpra-
cuje z  Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Prezes – Ewa Adrianna  
Kończal-Kurowska
KRS: 0000347150
www.wojtusiaki.pl
e-mail: bm@jw.pl
ul. Żabikowska 62e/27, 62-030 Luboń

Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga”
Zrzesza osoby niepełnosprawne, ich 
rodziców, opiekunów oraz ludzi, któ-
rzy chcą im pomagać. Znaczną grupę 
podopiecznych stanowią dzieci i do-
rośli z  różnego typu niepełnospraw-
nością, wymagający szczególnej opie-
ki. Prowadzi działalność prospołeczną 
od 2004  r. Jej celem jest ułatwienie 
funkcjonowania w codziennym życiu 
osobom dotkniętym przez los. Przede 
wszystkim pomaga w procesie ich re-
habilitacji oraz integracji ze światem 
ludzi zdrowych.

Prezes – Beata Grycza
KRS: 0000228288
www.wspplnadrogalubon.pl
e-mail: beata.grycza@tlen.pl
tel. 502 733 304
ul. Żabikowska 40, 62-031, Luboń

(oprac. HS)

1% w Luboniu
Lubońskie Organizacje Pożytku Publicznego, uprawnione do otrzymania 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019:

W załączniku przesyłam zdjęcia celowo 
zniszczonej ławki przy Kocich Dołach. 
O ile się nie mylę, to nowa, ubiegłorocz-
na inwestycja. Trudno zrozumieć, dla-
czego ktoś dopuszcza się tak chuligań-
skich czynów niszcząc coś, co ma służyć 
wielu mieszkańcom.

(L)

List do redakcji

Trudno 
zrozumieć

Wyrwana deska z siedziska i okaleczo-
ne ostrym narzędziem oparcie ławki na 
Kocich Dołach

Q

Sprostowanie
W materiale na temat Orszaku Trzech Króli opublikowanym w ub. miesiącu na 
str.  5, pojawił  się błąd. Dziewczynka występująca w  roli anioła towarzyszącego 
Świętej Rodzinie nazywa się Joanna, a nie Anna Majchrzak. Przepraszamy.

Można palić!
Od 15 lutego można spalać susz ogro-
dowy. „Regulamin utrzymania czystości 
i  porządku na terenie miasta Luboń” 
zezwala na pozbywanie się w ten sposób 
pozostałości po przydomowych upra-
wach aż do 15 kwietnia.    (S)

Nasi w Panamie
Od 3,5 do 4 tys. młodych Polaków po-
leciało na Światowe Dni Młodzieży w Pa-
namie odbywające  się w  dniach 22-27 
stycznia 219 r. Byli najliczniejszą grupą 
wśród pielgrzymów z Europy. Młodym 
towarzyszyło 15 biskupów oraz 150 księ-
ży. Z  naszej archidiecezji do Panamy 
wyruszyło ponad 100 osób, wśród nich 
również lubonianie. Ustaliliśmy, że re-
prezentowane były parafie św. Jana Bosko 
i św. Barbary.    (S)

E-dowód
Pierwsze dowody z warstwą elektronicz-
ną Polacy dostaną w  marcu. Wnioski 
o wydanie będzie można składać od 4 
marca. Dotychczasowe dokumenty za-

chowują ważność. Dowody z  warstwą 
elektroniczną będą stopniowo zastępo-
wać dotychczasowe dokumenty tożsa-
mości – w miarę ich naturalnego proce-
su wymiany (np. z powodu końca waż-
ności dotychczasowego dokumentu czy 
jego utraty). Nowy dowód jest lepiej 
zabezpieczony, a warstwa elektroniczna 
pozwoli m.in. na wykorzystanie go przy 
korzystaniu z  usług elektronicznych. 
Samo użycie dowodu w urzędzie będzie 
zbliżone do dokonywania w sklepie płat-
ności zbliżeniowych przy pomocy karty 
płatniczej z  chipem. Osoby, które nie 
będą chciały korzystać z funkcjonalności 
warstwy elektronicznej, będą mogły wy-
korzystywać e-dowód dokładnie tak, jak 
dokument bez warstwy.   

(Ministerstwo Cyfryzacji)

Bez „Informatora”
Do połowy lutego nie ukazało się stycz-
niowe wydanie miejskiego publikatora 
– „Informator Miasta Luboń”. Ostatni 
numer był dostępny w grudniu 2018 r.  

 (Z)

Krótko

Jeden z mieszkańców sfotografował we 
wtorek, 22 stycznia o godz. 14.22 samo-
chód policyjny zaparkowany w sposób, 
który zwykłemu śmiertelnikowi groziłby 
mandatem. Pojazd służb porządkowych 
zajmował całą szerokość chodnika przy 
ruchliwej ul. Sobieskiego na wysokości 
Freshmarketu i lokalu „City Pizza” (oko-
lice skrzyżowania z Fabryczną).

(SR)

Co wolno wojewodzie…

Nieprawidłowe zachowanie służb nie 
uszło uwadze czujnego obywatela

Q
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Urodziłem  się przed końcem lipca 
1937 r. pod „Borem”, tak nazywano nasz 
domek i naszą działkę, która leżała przy 
lesie zwanym „Bartka Borem”, tzn. na 
Kocich Dołach. Najwcześniejsze obrazy 
z  dzieciństwa, które zapamiętałem, to 
pierwsze dni po wybuchu II wojny świa-
towej. Miałem wtedy 2 lata i 5 tygodni.

Pierwsze migawki
QQ Obraz jeden. Jestem sam w naszym 

domku, tj. w kuchni, głodne gołębie przy-
frunęły szukając jedzenia. Wszedłem na 
krzesło, później na szafę kuchenną, chcąc 
je złapać. Gołębie wyfrunęły, wtedy wy-
szedłem na podwórze, a tam stało wiele 
osób. Nikogo nie znałem. Byli to moi 
kuzynowie Bolek i Eda, ciotka Cela Ro-
szykowie i moja matka. Panowało duże 
poruszenie, bo nadjeżdżał pociąg towaro-
wy z Wir (z Wolsztyna ?), a w bydlęcych 
wagonach jechali polscy jeńcy wojenni. 
Był w nim również mój tata – Franci-
szek Geselle.
QQ Drugi obraz, jaki zapamiętałem, to ja-

dących kilka dni później na motocyklach 
z przyczepkami żołnierzy niemieckich. 
Zjechali z szosy biegnącej z Lubonia do 
Puszczykowa na łąkę przy moście, przy 
dzisiejszej ul. Krętej. Odpoczęli i może 
po pół godzinie pojechali dalej.
QQ Trzeci obraz dotyczy robienia zdjęć. 

Było to może w połowie września 1939 r. 
Przyjechał fotograf i robił kuzynom Ro-
szykom zdjęcia. Ja też chciałem takie mieć, 
ale matka powiedziała, że to niemożliwe, 
ponieważ nie mam bucików. Pobiegłem 
do cioci Celi i pożyczyłem obuwie od ku-
zynki Janki. Sam założyłem je na nogi, 
ale prawy but na lewą nogę, a  lewy na 
prawą (patrz zdjęcie).

Okupacyjna rzeczywistość
Rozpoczęła się okupacja. Piekarza, pana 
Adamskiego i jego brata rzeźnika wysie-
dlono z domu znajdującego się przy ul. 
Armii Poznań a Podgórną. Pan Adamski 
– piekarz – zamieszkał chyba u swego 
kuzyna Adamskiego przy ul.  Łąkowej, 
ale przez całą okupację pracował w „swo-
jej” piekarni u Niemca.
My mieszkaliśmy w małym domku. Gdy 
przyszła zima, było w nim tak zimno, że 
przez noc woda w  wiadrze zamarzała. 
Opału nie było. Matka chodziła w nocy 
sama do boru i  przynosiła uschnięte 
sosny, suszki. Pewnego razu przyjechali 
na rowerach policjanci Hase z  jeszcze 
jednym. Zrobili rewizję w szopce. Szu-
kali drzewa z lasu. Zaczęli przesłuchiwać 
matkę, żeby  się przyznała. Bili ją po 
twarzy. Matka pokazała im piłę do drew-
na i  demonstrowała, że takim narzę-
dziem nie można ściąć drzewa. Po pew-
nym czasie, gdy nie znaleźli dowodu, 
odjechali. Policjanci przyjechali dlatego, 
że pewna sąsiadka (pani J…), która 
sprzyjała z Niemcami, doniosła na poli-
cję. Gdyby matka nie chodziła do boru 
na „suszki”, nie miałaby na czym ugoto-
wać zupy „ślepe ryby”. Latem też cho-
dziłem do boru – na szyszki i  kneble 
(inne dzieciaki również). Las był tak 
wyczyszczony, że trudno było znaleźć 
jakieś gałęzie.

Wieczorem chodziłem wcześnie spać, 
ponieważ nie mieliśmy żadnego oświe-
tlenia. Często jeszcze ok. godz. 21.30 
widziałem migające światełka na ścianie. 
To robotnicy z Puszczykowa jechali na 
rowerach do fabryk w Luboniu. Rano, 
gdy się budziłem, ubierałem się i szybko 
biegłem przez podwórze do cioci Celi. 
Tam było już ciepło. Angielka była roz-
grzana, a  z  szyb spływał pomału lód 
(okna były z pojedynczej szyby i przez 
noc zamarzały).
Wuj Leon Roszyk, mąż cioci Celi, był 
z zawodu tokarzem w drewnie. Pracował 
u  Koehlmana. W  domu miał tokarkę 
nożną i  często toczył z  drewna różne 
drobiazgi, np. kółka do hulajnogi albo 
do wózków dziecięcych. Raz widziałem, 
jak wytoczył komplet szachów. Gdy 
przyszła zima, to wyrabiał drewniane 
podeszwy do pierunów. U Koehlmana 
pracował do godz. 10 i często synowie 
zanosili mu obiad. Była to zupa w dzban-
ku. Pewnego dnia też z nimi poszedłem. 
Wuj wyszedł z portierni i udaliśmy się 
na drugą stronę ulicy (Armii Poznań), 
do małego parku przy tunelu pod torami 
przy ul. Fabrycznej. Tam zjadł obiad, 
a potem wyjął spod paska spodni mały 
woreczek z mączką kartoflaną i dał go 
Bolkowi, żeby zaniósł do domu. Inni 
robotnicy wywozili mączkę w rowerach 
(wsypywali ją dyskretnie do rury pod 
siedzeniem).
Z czasem zacząłem poznawać moich 
rówieśników – Stasia Lonca, Zenona 
Szczepańskiego oraz innych starszych 
chłopaków z  tzw. „Szarego końca”, tj. 
z ul. Sobieskiego i Krętej. Tam, na polu 
pani Chojnackiej, grano w piłkę nożną. 
Mieszkali tam bracia Taberscy, wysie-
dleni ze swojego domu w Luboniu (dzi-
siejsza ul. Dworcowa). Oni jedyni mieli 
prawdziwą futbolówkę. Pamiętam rów-
nież mecz piłkarski (byłem tam obecny), 
który zorganizowali chłopcy ze „Szarego 
końca” z drużyną złożoną z młodzieży 
niemieckiej. Odbył się na łące pomiędzy 

Traumatyczne obrazy sprzed ponad 70. lat
Wspomnienia z okresu okupacji Romana Geselle, także świadka wyzwalania Lasku w styczniu 1945 r.

Kocimi Dołami a Kocimi Dołkami. Kto 
wygrał, nie pamiętam.
Zimą roku 1940 mój Dziadek Starkiewicz 
wraz ze swoim synem Bronkiem poje-
chali do Strykowa po drewno. W drodze 
powrotnej Niemcy zabrali mu konie 
i wóz, a w zamian dali rower, żeby mógł 
wrócić do domu. Wkrótce Dziadek 
zmarł. Nie pamiętam go.
Wiosną 40. roku wraz z matką i wujem 
Bronkiem pojechałem w „daleką podróż” 
do Poznania. Babcia zrobiła wniosek 
o wypożyczenie dwóch koni z wojska, 
ponieważ nie miała czym zaorać pola. 
Pojechaliśmy na ul. Ułańską. Tam w ko-
szarach stacjonowała kawaleria. Dosta-
liśmy dwa wielkie konie. Gdy zaorano 
pola, wtedy je wuj odwiózł.
Pewnej nocy jesienią (być może był to 
rok 1943) do okna naszego domu zapu-
kał jakiś pan. Rozmawiał z  matką. 
O  czym? Nigdy  się nie dowiedziałem. 
Na odchodne zostawił matce skarpety 
wojskowe. Później pani Dymek (miesz-
kała na ul. Leśnej w Łęczycy) zrobiła mi 
z nich rękawiczki. Następnego dnia po 
nocnej wizycie zjawiła się policja i woj-
sko. Zaczęli czegoś szukać w lesie i zna-
leźli na drzewie spadochron. Czy zna-
leźli też spadochroniarza? – Nie wiem. 
Czy był to cichociemny?
Pewnego mroźnego ranka w  styczniu 
1944  r. do mojej matki przybiegła jej 
siostra – ciotka Lecha. Zdenerwowana 
mówiła przyciszonym głosem (żebym 
nie słyszał), że „Mieczek uciekł od Niem-
ców i  jest u  nas”, tj. na gospodarstwie 
babci. Wuj Mieczek pochodził z Lubonia 
i był narzeczonym ciotki Lechy. Ukry-
wał się w stodole aż do wyzwolenia, tj. 
12 miesięcy.
Po tygodniu czy dwóch znowu przyszła 
do nas ciocia Lecha. Tym razem po mnie. 
Byłem potrzebny do poganiania koni wo-
kół maneża. Pamiętam, że było bardzo 
mroźnie, a ja tak chodziłem w kółko oko-
ło 3-4 godziny. Kiedy byłem zmęczony 
i siadałem na dyszlu, to ciotki krzyczały, 
że mam zaraz zejść. Gdy była przerwa 
w młóceniu i chciałem wejść do stodoły, 
to mnie nie wpuścili. Nie chcieli, żebym 
zobaczył „uciekiniera” – wuja Mieczka. 
Myśleli, że nic nie wiem.
Wiosną uznali, że mogę już paść krowy. 
Z ul. Sobieskiego pędziłem rano, około 
godz. 7.30, 5-6 krów na łąkę przy Kocich 
Dołach. W południe (ok. godz. 13) gna-
łem bydło z powrotem i o 15 apiać na 
łąkę do godz. 18. Wieczorem, gdy krowy 
zagnałem do domu, 
musiałem nalać im 
wody do koryta. 
Studnia była z  żura-
wiem, którego po-
czątkowo nie miałem 
siły wcisnąć do we-
wnątrz. Także w obo-
rze miałem problem, 
by uwiązać krowy na 
łańcuchu, byłem za 
mały. Wskakiwałem 
do koryta i  dopiero 
z  tego miejsca mo-
głem założyć zwierzę-
ciu łańcuch na szyję. 

Pamiętam jeszcze nazwy krów: Łysa 
(była najlepsza), Bystra, Łaciata, Ruda, 
Młódka i duży byczek.
Na łąkę czasem przychodzili Zenon 
Szczepański i  Stasiu Adamski. Chcieli 
pojeździć na byczku tak, jak na koniu. 
Stasiu opowiadał mi wtedy o harcerzach 
i że po wojnie on też nim zostanie.
W sierpniu 1944 r. pasłem krowy. Była 
niedziela. Zauważyłem, że nikogo nie 
ma w  domu – cała rodzina Roszyków 
i moja matka poszli do Babci. Po kilku 
latach dowiedziałem się, że słuchali wte-
dy radia i wiadomości o wybuchu po-
wstania w  Warszawie. W  roku 1947 
wszedłem na spichrz nad oborą, gdzie 
magazynowano siano na zimę, i  przy-
padkowo znalazłem skrzynkę z otwora-
mi. Było to radio kryształkowe, którego 
podczas okupacji słuchano w ukryciu.
Po upadku Powstania Warszawskiego, 
Niemcy zaczęli  się przygotowywać do 
obrony. Już wcześniej (chyba w  lipcu) 
przy moście kolejowym na ul. Krętej 
wybudowano barak i zamieszkała w nim 
kompania wartownicza – około 16. żoł-
nierzy, którzy pilnowali mostu. Dwóch 
Niemców (chyba dowódca) stacjonowa-
ło u  państwa Kaźmierczaków, obok 
mieszkania państwa Lonców. Postawio-
no również zasieki z drutu kolczastego, 
odgradzając łąkę od szosy i mostu. Na 
polu między torami kolejowymi, tj. mię-
dzy ul. Podgórną i Kwiatową, wykopano 
wiele transzei.

Wyzwalanie Lubonia
Wojska radzieckie były coraz bliżej, 
wreszcie dotarły do Warty w Czapurach. 
Rzeka była zamarznięta, więc chcieli ją 
sforsować z  marszu. Jednak pierwszy 
czołg, który wjechał na lód, utonął 
i przeleżał tam aż do czerwca 1945 r. Czy 
czołgiści zdołali się uratować? Tego nie 
wiem. Ponieważ w tym miejscu nie było 
odpowiednich drzew do budowy mostu, 
wojsko przeniosło się do Wiórka, gdzie 
był prom. Po drugiej stronie rzeki był 
tzw. „wielki bór” i  właściwe drzewa. 
Żołnierze ścinali je tak, że w ziemi po-
zostawały pnie wysokości 70-80  cm. 
Widziałem je, bo po wojnie pasłem 
w  tym lesie krowy jeszcze przez 5 lat. 
Jedni żołnierze budowali most przez 
Wartę, a inni podchodzili na brzeg lasu 
i robili rozeznanie.
22 stycznia 1945 r. rano z Poznania wy-
jechał ostatni pociąg do Wrocławia. 
Żołnierze radzieccy, którzy stali przy 

Q
Roman Geselle zapamiętał traumatycz-
ne przeżycia z II wojny jako mały chło-
piec. Zdjęcie z początku okupacji – 
wrzesień 1939 r. w butach kuzynki Janki 
Roszyk ubranych prawy na lewą nogę

Q
 Na zdjęciu ukazującym stary wiadukt kolejowy z torami 
prowadzącymi do Wolsztyna świadek Roman Geselle za-
znaczył barak, w którym stacjonowali żołnierze niemieccy, 
a przy moście ich stanowisko bojowe
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torach w Łęczycy, zauważyli jadący skład, 
ostrzelali go (może nawet podłożyli 
minę) i pociąg zatrzymał się akurat w Łę-
czycy, na wprost dzisiejszej ul. Dworco-
wej. Kolejarze i  inne osoby, które nim 
jechały, zginęli. Później pochowano ich 
przy torze.
Następnego dnia most na Warcie był go-
towy i zadecydowano o dalszym marszu. 
W tym dniu nigdzie z domu nie wycho-
dziłem. W  południe zjedliśmy „jakąś” 
zupkę i o godz. 13 poszliśmy do mieszka-
jącej obok cioci Celi. Gdy weszliśmy do 
kuchni, zobaczyłem siedzącego na podło-
dze pod oknem żołnierza niemieckiego. 
Był to stacjonujący w  baraku żołnierz, 
który znał mnie z widzenia, gdy pędziłem 
krowy na łąkę. Był ranny. Z  lewej jego 
strony leżały dwa granaty. Wuj Leon sie-
dział między szafą a stołem. Płyta na an-
gielce była rozgrzana, a z boku na blasze 
stał pełen garnek grochówki. Ciotki Celi 
i kuzynów już nie było. Żołnierze niemiec-
cy, którzy przyprowadzili rannego kolegę, 
kazali im opuścić mieszkanie. Wszyscy 
poszli do sąsiadów – państwa Rymaniaków. 
Usiadłem przy piecu na kaście do węgla, 
a matka przy stole. Rozmawiała z żołnie-
rzem. Pamiętam, że mówił o swoich dwóch 
synach. Jeden był w moim wieku (7 lat), 
a starszy miał 9 lat. Czekał na sanitariuszy, 
którzy mieli go zabrać. Jednak czas upły-
wał, a po niego nikt nie przychodził. Po-
wiedział do matki, żebym pobiegł do Ry-
maniaków, bo tam mieli być żołnierze-
-sanitariusze. Chciał, bym wezwał pomoc, 
bo on czuł  się coraz gorzej. Pobiegłem. 
Przez pole było około 120 metrów. W po-
łowie drogi zauważyłem, że za krzakami 
bzu, na ziemi leżą trzej żołnierze niemiec-
cy. Musieli tam być już od około dwóch 
godzin. Przemknąłem im przed lufami 
karabinów w odległości ok. 2 metrów. Nic 
nie mówili. Byli wpatrzeni w  las, skąd 
spodziewali się ataku. Gdy dobiegłem do 
mieszkania państwa Rymaniaków, nikogo 
nie było. Wszyscy już siedzieli w piwnicy 
– rodziny Kaźmierczaków, Rymaniaków 
i Roszyków. Wyszedł z niej pan Kaźmier-
czak i  powiedział, że żadnych żołnierzy 
niemieckich tam nie ma. Pobiegłem z po-
wrotem, ale już inną drogą – prosto do 
szosy i  nią do mieszkania. Przekazałem 
wiadomość. Gdy przemykałem obok tu-
nelu cieku wodnego pod nasypem kolejo-
wym przy ul. Armii Poznań, zauważyłem 
pod nim Niemców. Czekali na sowietów. 
Do dzisiaj jest tu wiele śladów po poci-
skach. Później, do wiosny, leżały tu zwłoki 
niemieckich żołnierzy broniących węzła 
kolejowego.
Siedzieliśmy tak jeszcze pół godziny, gdy 
nagle ruszyła kanonada. Co chwilę słysza-
łem gwizd kul przelatujących w kierunku 
mostu. Od czasu do czasu słyszałem cięż-
kie wybuchy. Były to strzały czołgu. Gdy 
Rosjanie wyszli z  boru, wyjechał czołg, 
który strzelał w  okna domów. Najpierw 
strzelił w nasz domek (był najbliżej boru). 
Pocisk przeleciał przez okno, wpadł do 
szafy z  rzeczami i  wyleciał przez mur 
z drugiej strony. Ściana i dach zawaliły się. 
Gdybyśmy pozostali w  swoim domku... 
Gdy zaczął się ostrzał, ja przesiadłem się 
spod pieca na półkę pod stołem. Byłem 
mały, więc zmieściłem się. Po około 20. 
minutach żołnierz sowiecki otworzył drzwi 
i zauważył pod oknem Niemca oraz leżą-
ce obok niego granaty. Nie wszedł dalej, 
dlatego siedzących przy i pod stołem nie 
zauważył, przysłaniały nas drzwi, które 

trzymał za klamkę. Od razu  się cofnął, 
zamknął drzwi, odbezpieczył granat, trwa-
ło to zaledwie kilka sekund. Ponownie 
otworzył drzwi i rzucił granat w Niemca. 
Natychmiast zatrzasnął drzwi do kuchni 
oraz wejściowe i po około 10. sekundach 
odczekiwania na podwórku, wszedł po-
nownie. Gdy otwierał drzwi, to mnie ani 
mojej matki już nie zobaczył, bo widząc 
co się dzieje, matka natychmiast się pode-
rwała i zaczęła uciekać po schodach w sie-
ni, na poddasze, a ja za nią. Nastąpił nie-
samowity huk i  kurz. Usiedliśmy pod 
kominem i  trwaliśmy tak cicho przez 
kilka godzin. Ranny Niemiec przeczoł-
gał  się w  tym czasie do pokoju, między 
szafę a łóżko. Po chwili żołnierz radziecki 
znowu wszedł do kuchni, przypuszczam, 
że w ręku trzymał pistolet, i mierzył w gło-

wę wuja. Słyszałem tylko, jak wuj Leon 
krzyknął dwa razy: Ja Polak, ja Polak, padł 
strzał i już więcej go nie słyszałem. Potem 
czerwonoarmista poszedł do pokoju i do-
bił ciężko rannego Niemca. Ten nie miał 
ani pistoletu, ani karabinu.
Czołgista, który rozwalił nasz dom, strze-
lał jeszcze w  inne domy. Wycelował 
w  okno domu państwa Rymaniaków, 
potem w okno na piętrze domu Stacho-
wiaków i państwa Bedkowskich, po czym 
wyjechał na szosę w kierunku Lubonia. 
Gdy zbliżał się do ul. Podgórnej, oddał 
ostatni strzał – w dom pani Fasieckiej 
(przed wojną prowadziła sklep kolonial-
ny). Pod mostem przy ul. Podgórnej na 
czołg czekał żołnierz Wehrmachtu z Pan-
zerfaustem (scenę tę obserwował pan 
Kobuz z  okna II  piętra domu Adam-
skich). Gdy czołg ukazał  się w  świetle 
mostu, padł strzał chyba w  gąsienice, 
i pojazd stanął (mówili, że czołgista był 
pijany). Potem tank zagradzający prze-
jazd ulicą Armii Poznań został zepchnię-
ty pod dom państwa Adamskich i  stał 
tam jeszcze ponad pół roku.
Strzały ustały, a  na podwórze wjechał 
czołg z radiostacją. Z okienka na pod-
daszu widziałem tylko jakąś tyczkę (nie 
miałem pojęcia, że to antena radiowa) 
i usłyszałem jakieś rozmowy – meldun-
ki. Powoli zrobiło się ciemno, gdy dwóch 
żołnierzy weszło jeszcze raz do sieni. 
Chcieli iść na poddasze, ale tam, na 
schodach zobaczyli siedzące kury i zre-
zygnowali.

Po 3. godzinach odczułem duży chłód. 
Ubrany byłem tylko w rzeczy, w których 
siedzi się w domu. Początkowo przytu-
lałem się do komina, który był ciepły, ale 
potem ostygł i było bardzo zimno. Potem 
czołg odjechał i nastała cisza.
Gdy walki ustały, przyszła ciocia Cela 
z panem Kaźmierczakiem i  synem Edą. 
Prawdopodobnie dowiedzieli się, że mąż 
cioci został zabity. Słyszałem tylko krzyki 
i lamenty. Po kilku minutach odeszli. Nas 
nie szukali, a my nie odzywaliśmy się, ani 
nie zeszliśmy na dół. Byliśmy w  szoku, 
baliśmy się Rosjan, którzy w każdej chwi-
li mogli nas zabić. Gdy ciocia Cela odeszła, 
siedzieliśmy na poddaszu jeszcze z  pół 
godziny. Potem matka zdecydowała, że 
zejdziemy na dół i położymy się do łóżek. 
Przeszliśmy między trupami do pokoju 

i ułożyliśmy się w łóżkach rodziny Roszy-
ków. Po około pół godziny do kuchni 
znowu weszli dwaj żołnierze, rozglądali się 
też po przyległym do niej pokoju. Było 
ciemno, a oni nie mieli żadnych latarek, 
więc po chwili odeszli.
Rano, gdy zrobiło  się jasno, około 
godz. 7.30 poszliśmy do państwa Ryma-
niaków. Po jakimś czasie przyjechał wo-
zem wuj Bronek. Załadowali różne rze-
czy i poszliśmy do Babci, na ul. Sobie-
skiego. Zaczęto przygotowania do po-
grzebu wuja Leona. Wujek Mieczek 
zabrał  się za robienie trumny. Babcia 
miała przygotowane deski dębowe prze-
znaczone na podłogę. Z nich zrobił dwie 
trumny. Okazało się, że Rosjanie zabili 
też syna pani Kotarbińskiej – Bubę. 
W czasie okupacji chodził w brunatnym 
mundurze i ktoś go „sypnął”.
W dniu pogrzebu stałem obok otwartej 
trumny wuja i  zauważyłem na samym 
środku jego czoła mały otwór po kuli 
(ok. 7  mm). Na pogrzebie nie byłem, 
ponieważ nie miałem w  co  się ubrać, 
a było bardzo mroźnie.
Okazało się, że od wybuchu granatu mat-
ka straciła lewe oko. Oczodół zaczął ropieć 
i wraz z ciotką Martą poszły na ul. Szkolną 
w Poznaniu, do szpitala, gdzie oko wyjęto. 
Po tygodniu wróciła sama, pieszo.
Na drugi dzień, gdy Luboń został już 
oswobodzony, do Babci przyszło na kwa-
terę 6. radzieckich żołnierzy. Rano wycho-
dzili (szli walczyć na Cytadelę), a wieczo-
rem wracali i robili sobie kolację. Również 

na ul. Krętej, gdzie dzisiaj jest pętla auto-
busowa, kwaterowali Rosjanie. Mieli tam 
kuchnię polową. Pewnego dnia przypro-
wadzono tam dwóch jeńców niemieckich. 
Jeden był bardzo młody (ok. 18 lat), a dru-
gi starszy i bardzo gruby. Żołnierz sowiec-
ki spytał szefa kuchni, co z nimi zrobić? 
Ten odpowiedział: Rozstrzelać! Wyprowa-
dzono ich na pole i tam zastrzelono. Świad-
kiem tej egzekucji był pan Zdzisław K. 
Jeńców zakopano na polu, przy granicy 
państwa Szymańskich i Kaźmierczaków. 
Leżą tam do dziś.
Po dwóch tygodniach wraz z kuzynem 
Bolesławem poszliśmy zobaczyć, co dzie-
je się w ich domu, (pod borem). Wtedy 
po raz ostatni zobaczyłem tego zamor-
dowanego Niemca. Wyniesiony z domu 
leżał w ogrodzie przy studni. Gdy ziemia 
odtajała, wszyscy Niemcy (około 15.) 
zostali pochowani między torami przy 
moście – tam, gdzie zginęli.
Gdy Rosjanie już odjechali, zostawili wie-
le amunicji i  granatów. W  marcu, gdy 
Warta ruszyła, trzech 20-letnich chłopaków 
nazbierało kilka granatów – niewypałów 
– i poszli na ryby nad rzekę. Był to Wiciak 
i Szostak z Kocich Dołów oraz Hildebrandt 
z Łęczycy. Wszyscy trzej zginęli.

Szkoła
Pewnego dnia rozeszła się wiadomość, że 
wszystkie dzieci mają przyjść do szkoły 
w Lasku, rozpocznie się nauka. Gdy nad-
szedł ten dzień, wyszedłem z domu na ul. 
Sobieskiego, a tam gromady dzieci szły już 
w kierunku szkoły. Ani mnie, ani innych 
dzieci nie prowadziła do szkoły matka czy 
babka. Wiedziałem, w którym kierunku 
mam iść, i tak za innymi dziećmi dotarłem 
na miejsce. Wszyscy zebraliśmy się w du-
żym baraku, który stał na boisku szkolnym. 
Mógł mieć 50 m długości i 15 m szeroko-
ści. Były to dzieci od 7 do 16 lat. Nagle 
zjawił  się jakiś młody pan z  gwizdkiem 
(później dowiedziałem się, że to kierownik 
szkoły – Mieczysław Śliwiński). Zapytał 
mnie, ile mam lat? Odpowiedziałem, że 7. 
– To stań tam – wskazał mi miejsce, gdzie 
stała grupa dzieci. Była to klasa 1 A.
Byłem jeszcze świadkiem ekshumacji 
żołnierzy radzieckich, których pocho-
wano w zbiorowej mogile obok szkoły, 
w ogrodzie państwa Matuszaków. Dzi-
wiłem się, że tylu Rosjan poległo przy 
wyzwalaniu Lubonia. Pamiętam, jak przy 
ekshumacji brali udział m.in. pan Wa-
cław Kasztelan i Erich Hoffman.
Tak zakończył się mój pierwszy 7-letni 
okres życia. W kwietniu 1945 r., gdy się 
ociepliło, wróciłem do wyuczonego już 
„zawodu” – pasienia krów. Pasłem je 
jeszcze przez 5 lat.
Przede mną były jeszcze dwa 7-letnie 
okresy, zanim dostąpiłem zaszczytu wy-
stępu razem z profesorem Adamem Ku-
ryłło w  Telewizji Poznańskiej, gdzie 
wykonaliśmy razem nieznany utwór 
Henryka Wieniawskiego na skrzypce 
i gitarę. Ale to już całkiem inna historia.

Roman Geselle

Q
Autor wspomnień – Roman Geselle – pokazuje dom Rymaniaków (dziś przy ul. Le-
śnej), do którego jako 7-letni chłopak biegł w styczniu 1945 r., jak się później oka-
zało, kilka metrów od luf karabinów żołnierzy niemieckich czekających wśród krze-
wów, by zaatakować radziecki patrol podążający od Kątnika. Z prawej – fragment 
łąki, na której przez wiele lat pan Roman wypasał krowy z Górnego Lasku    
fot. Piotr P. Ruszkowski

O skrzypku-wirtuozie Adamie Kurył-
ło pisaliśmy na łamach „WL” 10-2003, 
str. 20. Ekshumacja żołnierzy pocho-
wanych pomiędzy torami kolejowymi 
miała miejsce latem 1993  r. – czytaj 
m.in. „Ekshumacja zwłok żołnierzy 
niemieckich” – „WL” 09-1993, str. 2.
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Mikołaj Tomaszyk został drugim 
zastępcą burmistrza Tomasza Sielic-
kiego 4 lutego br. W Urzędzie Miasta 
Świebodzina powstał jednocześnie 
nowy wydział – Rozwoju, Promocji 
i  Funduszy Europejskich, za który 
nowy wiceburmistrz będzie odpo-
wiedzialny. W  jego gestii są także 
Wydziały Audytu i Kontroli oraz Kul-
tury i Oświaty.

Mikołaj Tomaszyk jest absolwentem 
politologii i dziennikarstwa, dokto-
rem nauk politycznych WNPiD 
UAM. W 2010 r. prowadził kampanię 
wyborczą burmistrza Dariusza Szmy-
ta (pełnił funkcję przewodniczącego 
klubu politycznego „Samorządowe 
Forum Obywatelskie”, z którego Da-
riusz Szmyt wystartował na fotel bur-
mistrza). Potem był jego osobistym 
doradcą, a  po odwołaniu Mariana 

Walnego w  grudniu 2013  r. został 
pierwszym zastępcą Burmistrza Lu-
bonia, odpowiedzialnym za kwestie 
komunalne w mieście. To stanowisko 
piastował również po wyborze Mał-
gorzaty Machalskiej na fotel włodarza 
miasta w roku 2014. Jesienią 2015 r. 
zrezygnował. Przewodniczący Rady 
Programowej Lubońskiego Uniwer-
sytetu III  Wieku w  kadencji 2011-
2015.  (S)

Lubonianin wiceburmistrzem Świebodzina
Jak donosi „Gazeta Lubuska”, Mikołaj Tomaszyk – doradca, a potem zastępca burmistrza Dariusza Szmyta 
i Małgorzaty Machalskiej – został wiceburmistrzem Świebodzina

Q
Mikołaj Tomaszyk podczas wywiadu dla 
„Wieści Lubońskich” w styczniu 2014 r., 
gdy zastąpił na stanowisku burmistrza 
ds. komunalnych, Mariana Walnego   
fot. Piotr P. Ruszkowski

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
luty – okrągłe rocznice

200 lat temu
QQ 28 lutego 1819  r. superintendent 

Fischen sporządził dla starosty (Lan-
drata) protokół z  wizytacji w  Lasku, 
który zapoczątkował działania w kie-
runku stworzenia szkoły dwujęzycznej 
(niemiecko-polskiej), do której mieli-
by dochodzić duchowni obu wyznań 
(ewangelicki i katolicki). Zasięg szkoły 
miał objąć, prócz Lasku, także Łęczy-
cę i Żabikowo. Ostatecznie w 1824  r. 
powstała szkoła dla ewangelików (ul. 
Kręta).   (13, s. 74)

140 lat temu
QQ W lutym 1879 r. katoliccy mieszkańcy 

Lasku wysłali do władz pruskich protest 
przeciwko planowanej budowie szkoły 
jedynie dla dzieci wyznania ewangelic-
kiego. Skargę odrzucono.   (13, s. 78)

130 lat temu
QQ 20 lutego 1889 r. w Poznaniu zorga-

nizowano kolejny wiec w obronie języka 
polskiego.   (13, s. 23)

110 lat temu
QQ 1 lutego 1909 r. nauczyciel Aleksan-

der (Alexis) Waniorek, za działalność 
propolską został karnie przesunięty do 
szkoły w Ławicy.   (13, s. 145; 18, s. 270)

100 lat temu
QQ 11 lutego 1919  r. na posiedzeniu 

Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu 
Poznańskiego (w którym uczestniczył 
także zaproszony August Cieszkowski 
junior) powstał Wydział Rolniczo-Le-
śny bazujący na kadrze nauczycielskiej 
i  dorobku naukowym zlikwidowanej 
w  1879  r. Wyższej Szkoły Rolniczej 
im. Haliny w Żabikowie.   (11, s. 176)
QQ Pod koniec lutego 1919 r. ustalono 

zręby zachodnich granic Wielkopolski; 
powołano pierwsze władze polskie.   
(13, s. 97-98)

85 lat temu
QQ 15 lutego 1934 r. odbyło się zebranie 

Komitetu Budowy kościoła w Luboniu 

(wieś), na którym ustalono, że świąty-
nia będzie obliczona na potrzeby 5 000 
parafian, przy kosztach budowy w gra-
nicach 30 000 zł.   (3, s. 103)
QQ 13 lutego 1934 r. Wydział Planowa-

nia Przestrzennego Starostwa Poznań-
skiego zatwierdził projekt parcelacyjny 
folwarku żabikowskiego.   (11, s. 187)

75 lat temu
QQ 16 lutego 1944 r. gestapo aresztowało 

Antoniego Niwińskiego, przedwojenne-
go pracownika Zakładów Chemicznych, 
konspiranta wojennego Armii Krajowej, 
męża zasłużonej nauczycielki tajnego 
nauczania, a potem SP 4 i SP 2 – Wan-
dy Niwińskiej-Proniewskiej. Przeszedł 
przez więzienie w  Domu Żołnierza, 
Fort VII, obóz karno-śledczy w Żabi-
kowie, Gross Rosen i  Bergen-Belsen. 
Nie wrócił do Lubonia, zmarł w szpi-
talu w Zelle 10.06.1945 r.   (13, s. 36)

25 lat temu
QQ 25 lutego 1994  r. podpisano akt 

przekształcenia przedsiębiorstwa pań-
stwowego Zakłady Chemiczne w spółkę 
akcyjną.   (6, s. 125)
QQ 28 lutego 1994 r. Rada Miejska przy-

jęła uchwałę w sprawie Przedszkola nr 4 
przy ul. Konarzewskiego 10. Jego funk-
cjonowanie powierzono od września 
1994 r. osobom fizycznym, wybranym 
w drodze konkursu.   („WL” 03-1994, 
s. 5; „Raport o stanie miasta” – „WL” 
06-1994, s. 17)
QQ W lutym 1994 r. przyjęto wzór gra-

ficzny i regulamin nadawania lokalne-
go wyróżnienia – Medalu „Zasłużony 
dla Miasta Luboń”, ustanowionego we 
wrześniu 1993  r.   („WL” 10-2004 – 
„Wademekum lubońskie”, cz. 8, s. 29)

20 lat temu
QQ 25 lutego 1999 r. Rada Miasta uchwa-

liła Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Luboń-Północ”.   (10, 
VII/40/99)

15 lat temu
QQ 10 lutego 2004 r. Przemysław Gro-

belny zrezygnował z  funkcji sekre-
tarza oraz członka Zarządu Luboń-
skiego Klubu Sportowego. Zastąpił 
go Przemysław Kwiatkowski.   („WL” 
03-2004, s. 9)
QQ 15 lutego 2004 r. burmistrz Włodzi-

mierz Kaczmarek zaprezentował radnym 
nagrodę „Wielkopolski Gospodarczo-
-Samorządowy HIT 2003” za wykorzy-
stanie procesu budowy autostrady do 
wytyczenia innej lokalizacji obwodnicy 
ul. Dębiecka-Unijna (za Wzgórzem Pa-
pieskim), którą luboński Urząd Miasta 
uzyskał w plebiscycie „Gazety Poznań-
skiej” i Agencji Promocyjnej „Punkt S” 
(znalazł się w gronie 8. nagrodzonych 
w regionie poznańskim).   („WL” 03-
2004, s. 3 i 11)
QQ Na sesji Rady Miasta 19 lutego 2004 r. 

uchwalono przystąpienie do rozpoczęcia 
prac nad Miejscowym Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego „Żabikowo-
-Północ”.   („WL” 03-2004, s. 11)
QQ W lutym 2004 r. rozpoczęto prace przy 

budowie cmentarza komunalnego przy 
ul. Armii Poznań.   („WL” 03-2004, s. 16)
QQ 26 lutego 2004 r. odbyło się spotka-

nie w  sprawie określenia stanowiska 
wobec partycypowania miasta w kosz-
tach zakupu gruntów na poszerzenie 
cmentarza parafialnego w Żabikowie. 
Ostatecznie władze Lubonia odmówi-
ły współfinansowania zakupu ziemi, 
w obawie przed zarzutem o niegospo-
darność i nieracjonalność wydatkowa-
nia środków jednocześnie na budowę 
cmentarza komunalnego i na cmentarz 
parafialny.   („WL” 03-2004, s. 29)

5 lat temu
QQ 19 lutego 2014 r. otwarto pierwszy mar-

ket w górnym Lasku (przy ul. Polnej 42) 
– sieci „Lewiatan”.   („WL” 03-2014, s. 6)
QQ 20 lutego 2014 r. ogłoszono wyniki 

IV  edycji konkursu „Siewca Roku”. 
Statuetki Siewcy Roku 2013 otrzyma-
li: Chór „Bard” (w kategorii kultura), 
Damian Wrzesiński (sport), Stanisław 
Butka (biznes), Janusz Karwat (życie 
publiczne).   („WL” 03-2014, s. 36)
QQ 21 lutego 2014 r. zapadł wyrok ska-

zujący (w zawieszeniu), w głośnej spra-
wie wyrzucenia martwego noworodka 
na śmietnik w Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Lubonianka”, na początku czerwca 
2012 r..   („WL” 03-2014, s. 13)

QQ 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Luboń 
podjęła decyzję o przekształceniu zakładu 
komunalnego Luboński Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji (LOSiR) w spółkę miasta 
z o.o.   („WL” 03-2014, s. 17)
W lutym 2014 r. rozpoczęto termomo-
dernizację gmachów SP 3 i Gimnazjum 
nr  1 zaplanowaną na kilka miesięcy.   
(„WL” 03-2014, s. 19)
W lutym 2014 r. przystąpiono do regulacji 
Strumienia Junikowskiego na odcinku od 
ul. Armii Poznań do ul. Spadzistej i Tu-
wima.   („WL” 03-2014, s. 11)
W lutym 2014 r. Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” otrzymał siedzibę w budynku 
na boisku miejskim przy ul. Szkolnej.   
(„WL” 05-2014, s. 8)
Na początku 2014  r. powstał projekt 
budowy al. Jana Pawła II, zrealizowany 
w 2017 r.   („WL” 03-2014, s. 12)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewię-
ciu parafii” Stanisław Malepszak, Luboń 
2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska archeolo-
giczne w Luboniu”, Stanisław Malepszak, 
Błażej Stanisławski, Luboń 1998; 5 – „50 
lat Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 
– 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 
1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń 
SA 1914-1999. Tradycja i współczesność”, 
Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblio-
teka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 –
„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław 
Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubonia-
nie w Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 
2009; 17 – „Rocznik Historyczny Lubo-
nia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradow-
ska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblio-
teka Zawartości Czasopism); „Wieści 
Lubońskie” 1994, 2003, 2004, 2013-2017

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

oprac. HS
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17 stycznia zmarł pierwszy proboszcz 
parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe 
(1974-1980), ks. kanonik Marian Mi-
kołajczak. Urodził  się w  1931 roku 
w Pniewach. Tam uczęszczał do Szko-
ły Podstawowej i Liceum Ogólnokształ-
cącego. W  dniu zdania matury zgło-
sił się do Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. Po święce-
niach, które miały miejsce 30 maja 
1957 roku, przez dwa lata pracował 
jako wikariusz w  Modrzu, następnie 
przez cztery lata w Opalenicy. Ostatni 
wikariat to parafia Matki Bożej Bole-
snej w  Poznaniu, na Łazarzu, gdzie 
posługiwał do 1970 roku. Z Poznania 
zostaje przeniesiony do Reska, by przez 
cztery lata pełnić tam posługę probosz-
cza.
Do Lasku, do powstającej parafii, ks. 
M. Mikołajczak został oddelegowany 
przez Arcybiskupa Metropolitę Po-
znańskiego ks. Antoniego Baraniaka 7 
grudnia 1974 roku. Zamiesz-
kał w  opuszczonym domu 
Franciszka i Antoniny Jurgów 
przy ul. 1 Maja 4 (od red. – 
w 1981 r. przekazany parafii 
przez dzieci – ks. Bolesława 
Jurgę i  jego siostrę Jadwigę; 
pierwotna plebania parafii św. 
Maksymiliana Kolbego). Ob-
jął funkcję rektora tworzone-
go tu Ośrodka Duszpaster-
skiego, pw. błogosławionego 
M.M Kolbego (od red. – był 
to pierwszy w Polsce i w świe-
cie przypadek użycia imienia 
tego błogosławionego, obec-
nie świętego). Przez kolejne 
lata troszczył się o ducha po-
wstającej parafii oraz inten-
sywnie pracował na polu 
tworzenia nowej materialnej wspólno-
ty. Między innymi dzięki jego stara-
niom doszło do erygowania 14 sierpnia 
1979 roku parafii pw. bł. M.M. Kolbe-
go, której został proboszczem. Czas 
posługi ks. M. Mikołajczaka jako rek-
tora Ośrodka, a  później proboszcza 
parafii był okresem bardzo trudnym 
dla Kościoła i  tworzonej wspólnoty. 

Przebudowa domu mieszkalnego w ka-
plicę św. Maksymiliana wymagała wiel-
kiego zaangażowania gospodarza pa-

rafii, a  wraz z  nim wielu 
wiernych, których swoją 
postawą i  energią zachęcał, 
inspirował i aktywował. Dzię-
ki wspaniałej pracy ks. M. 
Mikołajczaka udało  się do-
konać tego, co było marze-
niem wielu parafian z Lasku 
– doczekali się – choć małej 
– ale własnej świątyni. Krót-
ko po tym zakończyło się też 
„Boże posługiwanie” w Lasku 
wspaniałego proboszcza, któ-
ry był prawdziwym „moto-
rem” parafii. Zapamiętano go 
jako człowieka skromnego, 
pracowitego, oddanego lu-
dziom i  wspólnocie. 13 
czerwca 1980 roku został 
mianowany proboszczem 

parafii św. Jana Marii Vianneya w Po-
znaniu. Tam posługiwał aż do emery-
tury. W  roku 2007 został, przez abp. 
Stanisława Gądeckiego, przeniesiony 
w stan spoczynku. Pozostał na Sołaczu 
jako rezydent, aż do śmierci.
Ksiądz kanonik Marian Mikołajczak 
cieszył się, że w Lasku powstała nowa 
świątynia, był także jej darczyńcą. 

Chętnie 
uczestniczył 
w  uroczysto-
ściach odpu-
stowych 
w  2015 roku. 
Dożył także 
chwili konse-
krowania 
świątyni, jed-
nak, ze wzglę-
du na stan 
zdrowia, z bó-
lem odmówił 
uczestnicze-
nia w tym hi-
storycznym 
wydarzeniu. 
W  tym roku, 
w  związku 

In memoriam      

Śp. Marian Mikołajczak
(22.01.1931 r. Pniewy – 17.01.2019 r. Poznań)

z planowaną drugą peregrynacją kopii 
Cudownego Obrazu, szczególnie przy-
wołujemy śp. ks. Mikołajczaka. Prze-
wija się Jego postać we wspomnieniach 
Parafian, którzy na łamach „Maksymi-
lianka”, dzielą  się przeżyciami z 1977 
roku. Ówczesny Proboszcz, śp. ks. Ma-
rian, pełen zapału, energii i  Bożego 
Ducha, przygotowywał wtedy parafię 
do spotkania z Matką Bożą. Za wszyst-
kie lata posługi w naszej parafii, także 
za tamte grudniowe dni 1977 roku, 
wszyscy pamiętający śp. kanonika, skła-
dają Bogu modlitewną wdzięczność.

Ostatnie pożegnanie
Uroczystości pogrzebowe ks. kan. od-
były się 22 stycznia w Poznaniu, w pa-
rafii św. Jana Marii Vianney. We mszy 
św. koncelebrowanej, której przewod-
niczył ks. abp Stanisław Gądecki, 
uczestniczył m.in. ks. Józef Majchrzak 
– proboszcz parafii w Lasku. W uro-

czystościach pogrzebowych wzięło 
udział wielu kapłanów, rodzina zmar-
łego, parafianie z  Sołacza, znajomi 
zmarłego, a także wierni z lubońskiej 
parafii św. Maksymiliana. Na wstępie 
Eucharystii Metropolita przypomniał 
życiorys zmarłego ks. kanonika Maria-
na. Podczas mszy św. żałobnej homilię 
wygłosił ks. Mariusz Marciniak. Pod-
kreślił on, że „Zmarły był kapłanem, 
którego życie zawsze 
należało do Pana. Od 
chwili Jego święceń ka-
płańskich, które przyjął 
1957 roku z rąk Biskupa 
Jedwabskiego, aż do 
dnia śmierci. Dziś kiedy 
żegnamy się ze śp. Ka-
nonikiem przypadają 
jego 88. urodziny. Uro-
dzony dokładnie 22 
stycznia 1931 roku 
w  Pniewach. Wówczas 
narodził się dla Boga tu 
na ziemi, dziś możemy 
być pewni, że Pan przy-
jął Go do swej chwały 
i świętuje swoje urodzi-
ny w niebie”.
Po Eucharystii nastąpi-
ło odprowadzenie zwłok 
na miejsce wiecznego 

spoczynku. Ks. kanonik Marian Miko-
łajczak spoczął w  kapłańskiej mogile 
na cmentarzu parafii św. J.M. Vianney 
przy ul. Lutyckiej. Podczas pogrzebu nad 
grobem Zmarłego pochylał się pracownik 
naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, prof. Stanisław Kozłowski. 
W poetyckim słowie, pt. „Wieczne trwa-
nie” – Pamięci Księdza Kanonika Maria-
na Mikołajczaka, uczcił pamięć Księdza 
Kanonika, przez wiele lat związanego 
nie tylko z parafią na Sołaczu, ale tak-
że ze społecznością akademicką Uni-
wersytetu Przyrodniczego.
Odszedł Człowiek wielkiego serca. 
Odszedł po wieczną nagrodę do Pana. 
Parafianie z Lasku uczestnicząc w ostat-
niej drodze ks. Kanonika, podczas 
Eucharystii dziękowali Bogu za każde 
wyświadczone przez Niego dobro, za 
każde Jego słowo, za zaangażowanie 
w  budowę laskowskiej wspólnoty, za 
serdeczność i nieustająca pamięć mo-

dlitewną. Wyrazem wdzięczności pa-
rafian z Lasku była także złożona przez 
delegację wiązanka kwiatów na grobie 
ks. M. Mikołajczaka i zapalony znicz, 
symbol pamięci modlitewnej.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu 
świeci. Niech odpoczywa w  pokoju 
wiecznym. Amen

Anna

Q
Jedno z ostatnich zdjęć zasłużonego 
dla laskowskiej parafii, pierwszego 
proboszcza, ks. Mariana Mikołajczaka 
podczas odpustu w 2015 r.   fot. 
Anna Kaźmierczak

Q
Ks. Marian Miko-
łajczak – pierw-
szy proboszcz 
parafii pw. św. 
Maksymiliana 
Marii Kolbego   
fot. z „Luboń 
i okolice…”, arch. 
S. Malepszak

Q
Wnętrze pierwszego budynku kościoła św. Maksymiliana M. 
Kolbego w Lasku przy ul. Sobieskiego (zwany kaplicą). Po wybu-
dowaniu za nim nowej świątyni, jest Domem Parafialnym pod 
nazwą „Zakątek Kolbiański”   fot. z „Luboń i okolice…”, arch. S. 
Malepszak

Q
Msza żałobna w kościele św. Jana Vianney’a. Przewodni-
czy ks. abp Stanisław Gądecki   fot. Anna Kaźmierczak

Q
Uroczystość pogrzebowa ks. Mariana Mikołajczaka na cmentarzu parafii św. 
J.M. Vianney przy ul. Lutyckiej. Nad grobem przemawia prof. Stanisław Kozłow-
ski (z lewej)   fot. Anna Kaźmierczak
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Podczas sesji RML 30 stycznia br. 
władza miasta uchwaliła przyznanie 

Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń”. 
W tym roku, podobnie jak w poprzed-
nim, wyróżnienia otrzymało 8 osób. Oto 
one, wg kolejności podejmowania uchwał, 
i krótkie ich charakterystyki.

Harcmistrz Eugeniusz Kubacki
Urodził  się 12.07.1928  r. Od trzeciego 
roku życia związany jest z naszym mia-
stem. W 1935 r. rozpoczął naukę w Szko-
le Powszechnej w Luboniu, a we wrze-

śniu 1937 r. został przyjęty do gromady 
zuchowej przy 7. Drużynie Harcerzy im. 
Jana Karola Chodkiewicza w Luboniu. 
W tamtym okresie zrodziła się w druhu 
Kubackim wielka fascynacja harcer-
stwem, która trwa do dziś. Pan Euge-
niusz swoim postępowaniem i zaanga-
żowaniem społecznym przez wiele dzie-
sięcioleci dowodzi wierności ideałom 
głoszonym przez ZHP.
Przez kilkadziesiąt lat swojej aktywności 
społecznej działał na rzecz dzieci i mło-
dzieży naszego miasta. Krzewił zasady 
i wartości najistotniejsze w życiu czło-
wieka, uczył patriotyzmu, organizował 
życie harcerskie wielu pokoleń lubonian.

Maria Nowakowska
Urodziła  się 02.09.1946  r. w  Luboniu. 
Całe życie mieszka i pracuje w Luboniu. 
Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Po-

znaniu, później studia na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, kieru-
nek matematyka. Z Uniwersytetem jest 
związana do dziś przez Stowarzyszenie 
Absolwentów UAM w Poznaniu. Przez 
pewien okres (lata 2003  – 2006) była 
przewodniczącą tego Stowarzyszenia. 
Mówi, że był to dla niej zaszczyt, gdyż 
jej poprzednik był profesorem UAM, 
a  później ministrem. Pracowała, jako 
nauczyciel matematyki, a później dyrek-
tor w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubo-
niu. Była również wicedyrektorem Szko-
ły Podstawowej nr 2 i wiceinspektorem 
Oświaty w Luboniu. Podczas jej dyrek-
torowania, Szkoła Podstawowa nr 3 zo-
stała przeprowadzona ze starego budyn-
ku do nowo wybudowanej siedziby. Było 
to wielkie przeżycie dla społeczności 
szkolnej, a urządzenie nowych pomiesz-
czeń wymagało dużego zaangażowania 
i wysiłku dyrekcji.
Pełniła wiele funkcji społecznych, m.in. 
była radną Rady Miasta Luboń prze dwie 
kadencje (1984-1988 i 1988-1992) oraz 
członkiem Zarządu Stowarzyszenia 
„Wspólnota Lubońska”. Pracując przez 
30 lat, jako nauczyciel i dyrektor w szko-
łach lubońskich (SP 2 i SP 3) wychowa-
ła wiele pokoleń uczniów. Wielu z nich 
pracuje dziś na rzecz naszego Miasta, 
jako dyrektorzy szkół, pracownicy sa-
morządowi, radni, redaktorzy i inni.

Maria Błaszczak
Jest mieszkanką i  rówieśniczką Miasta 
Luboń (urodziła się 04.09.1954 r.). Z wy-
kształcenia mgr inż. towaroznawca, po 
Akademii Ekonomicznej (obecnie Uni-

wersytet Ekonomiczny). Po ukończeniu 
studiów podjęła pracę w  Poznańskiej 
Spółdzielni Spożywców „Społem”, gdzie 
przepracowała 37  lat, w  tym 19  lat na 
stanowisku kierowniczym w dziale or-
ganizacyjno-prawnym. Za pracę zawo-
dową została wyróżniona odznaką Kra-
jowego Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Spożywców „Społem” – „Zasłużony 
dla Społem”. Jest wolontariuszką z zami-
łowania, cały wolny czas poświęca bez-
interesownie dla innych. Od wielu lat 
działa na rzecz środowiska lokalnego 
w różnych obszarach społecznych, peł-
niąc szereg funkcji społecznych: jest 
członkiem Zarządu i Rady Programowej 
Stowarzyszenia Uniwersytet Luboński 
Trzeciego Wieku. W ramach Uniwersy-
tetu prowadzi wraz z  mężem Sekcję 

Zasłużeni dla Miasta

Turystyki Pieszej i  Krajoznawczej. Od 
8 lat comiesięcznie organizuje i realizu-
je wycieczki dla słuchaczy, propagujące 
turystykę pieszą i krajoznawstwo, walo-
ry turystyczne naszego regionu, integru-
jące społeczność akademicką. Od 2014 r. 
jest członkiem Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w  Luboniu. 
W obecnej kadencji pełni funkcję prze-
wodniczącej Komisji Inwestycyjno-Tech-
nicznej. Jest także członkiem Lubońskiej 
Rady Seniorów. Pełni funkcję członka 
Zarządu Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”, działającej przy „Społem” 
PSS w Poznaniu. Przez wiele lat praco-
wała w  Komisji Socjalnej Spółdzielni 
rozpatrującej m. in. wnioski pracowni-
ków o pomoc materialną i rzeczową. Jej 
pasją jest turystyka i krajoznawstwo. Jest 
wieloletnim członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
(od 1988) oraz członkiem Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego i należy do 
kadry programowej PTTK. Posiada 
uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa 
Polski PTTK, Honorowego Instruktora 
Ochrony Przyrody i Przodownika Tury-
styki Pieszej. W Luboniu działa w Od-
dziale PTTK im. Cyryla Ratajskiego, 
pełniąc funkcję członka Zarządu Od-
działu. Jest sekretarzem Oddziałowej 
Komisji Ochrony Przyrody i  Koła 
nr 2 „Lubonianka” oraz prezesem Klubu 
Górskiego „Limba”, a  także członkiem 
Referatu Weryfikacyjnego ogólnopol-
skich Odznak Przyrodniczych PTTK.
Maria Błaszczak prowadzi szeroko za-
krojoną i wielowymiarową działalność 
turystyczną i krajoznawczą, ukierunko-
waną na aktywizację młodego pokolenia 
oraz seniorów. Propaguje ideę aktywne-
go spędzania wolnego czasu. Podejmuje 
działania na rzecz integracji środowiska 
seniorów oraz pomaga w rozwiązywaniu 
problemów pojawiających się w tej gru-
pie społecznej. Przekazuje wiedzę o hi-
storii, zabytkach i  przyrodzie naszego 
regionu i kraju. Uczy zachowań proeko-
logicznych i  chroniących środowisko 
naturalne oraz poszanowania wartości 
i  tradycji. Przebojowa, konsekwentnie 
realizuje zaplanowane działania i  nie 
zniechęca się trudnościami.

Czesław Szafczyk
Przyszedł na świat 10.06.1942  r. i  od 
urodzenia mieszka w  Luboniu. Pracę 
zawodową podjął w 1964 r. w Zakładach 
Nawozów Fosforowych w  Luboniu na 
stanowisku mechanika. Potem pracował 
w Zakładach Hipolita Cegielskiego w Po-
znaniu na stanowisku brygadzisty przy 
montażu silników agregatowych do lo-
komotyw, a  następnie w  Kombinacie 
Budowlanym „REMO-BUD” przy ul. 
Wieruszowskiej w Poznaniu na stano-
wisku głównego mechanika. Obecnie 

jest na emeryturze. Przez ponad 60 lat 
należy do Związku Harcerstwa Polskie-
go. Harcerstwo to jego wielka pasja, 
której poświęcił  się całkowicie. Wyko-
nuje swoje obowiązki zgodnie z Prawem 
i Przyrzeczeniem Harcerskim. Jest oso-
bą pogodną, ofiarną, bardzo skromną 
i  zaangażowaną w  sprawy społeczne. 

Poza tym jest dobrym organizatorem. 
Jest lubiany, ma wielu przyjaciół i zna-
jomych. Jego długoletnia działalność 
wpływa na aktywizację społeczności 
lokalnej i kształtowanie postaw obywa-
telskich. Widzi problemy osób starszych, 
ich oczekiwania i potrzeby, które w mia-
rę swoich możliwości stara się rozwią-
zywać.

Grażyna Kiercul
Urodziła się 22 stycznia 1961 r. w Buku. 
Mając 7 lat przeprowadziła się z rodzi-
cami do Lubonia, gdzie uczęszczała do 
szkoły podstawowej. Kontynuowała na-
ukę w VII LO w Poznaniu. Po maturze 
rozpoczęła studia na AWF w Poznaniu. 
Po zakończeniu studiów, w 1984 r., roz-
poczęła pracę nauczyciela wychowania 
fizycznego w Zespole Szkół Handlowych 
w Poznaniu. W tym samym roku wyszła 
za mąż i  wyjechała wraz z  mężem na 
Wyspę Wolin, gdzie przez 10 lat praco-
wała jako nauczyciel. W 1994 r. powró-
ciła z rodziną do Lubonia. Podjęła pracę 
w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie pra-
cuje już 25 lat. Jako nauczyciel wycho-
wania fizycznego wraz ze swoimi wy-
chowankami odnosi sukcesy sportowe 
na szczeblu miasta, gminy oraz powiatu. 
Jest sumiennym, lubianym i szanowanym 
nauczycielem. Oprócz pracy zawodowej, 
oddanego nauczyciela, zaangażowała się 
również w życie społeczne miasta. Była 

Q
Eugeniusz Kubacki    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Maria Nowakowska    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Maria Błaszczak    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Czesław Szafczyk    
fot. Mariusz Marszałkiewicz
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z  okazji Dnia Dziecka i  Dnia Matki, 
spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
wieczornica z okazji rocznic Odzyskania 
Niepodległości dla Kręgu Seniora 
18 LDH im. księcia Józefa Poniatowskie-
go, zabawy dla rodziców, akcje charyta-
tywne, wystawy i konkursy. Szkoła uży-

czała również swych pomieszczeń słu-
chaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pomimo odejścia na emeryturę w roku 
2014, nadal bliskie są jej sprawy szkol-
nictwa. Wykorzystując swoje ogromne 
doświadczenie służy radą i  pomocą. 
Cieszy się z osiągnięć szkoły i z podzi-
wem patrzy na zmieniające się warunki 
pracy w Czwórce oraz jej otoczeniu.

Janusz Karwat
Jest profesorem nauk humanistycznych 
w zakresie historii, aktualnie kierowni-
kiem Zakładu Studiów Gnieźnieńskich 
w Instytucie Kultury Europejskiej Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Od wielu lat jest niekwestiono-
wanym autorytetem, propagatorem 
wiedzy o udziale mieszkańców Lubonia 
w wydarzeniach historycznych, w  tym 
o  lubońskich organicznikach, lubonia-
nach w  powstaniu wielkopolskim. Po-
pularyzując udział lubonian w  historii 

Polski przyczynia  się do budowania 
tożsamości i etosu społeczności luboń-
skiej.
Przed dziesięcioma laty Janusz Karwat był 
współredaktorem monografii „Lubonianie 
w  Powstaniu Wielkopolskim”. Owocem 
dalszych pogłębionych badań jest drugie 
wydanie tej książki, znacznie rozszerzone 
o informacje o zasługach lubonian. Pro-
mując nasze miasto podkreśla zawsze, że 
jest dumny ze swej lubońskiej tożsamości, 
że może przyczynić się w jakimś stopniu 
to podtrzymywania lubońskiego etosu. 
Systematycznie i z powodzeniem prowadził 
wykłady o charakterze popularno-nauko-
wym dla mieszkańców Lubonia i regionu, 

głównie młodzieży szkolnej, m.in. od 
2012  r. poprzez organizację cyklicznych 
spotkań w ramach Lubońskich Konwer-
satoriów Historycznych. Należy do współ-
organizatorów Uniwersytetu Lubońskiego 
Trzeciego Wieku, od samego początku 
należy do jego Rady Programowej. Jest 
laureatem tytułu Siewca Roku 2013 w ka-
tegorii „Życie publiczne”.

Na podstawie uzasadnień do uchwał 
RML

oprac. JN
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w grupie założycielskiej Stowarzy-
szenia Centrum Współpracy z Za-
granicą „Luboń bez Granic”. Naj-
pierw pełniła obowiązki zastępcy 
prezesa, a od 2005 r. jest prezesem 
tego Stowarzyszenia, które od po-
czątku istnienia współpracuje 
z organizacją Europa Ponad Po-
działami, do której należą państwa 
Europy Zachodniej. Celem, jaki 
założyła sobie pani Grażyna jako 
prezes Stowarzyszenia jest: rozpo-
wszechnianie wiedzy o integracji 
europejskiej,·propagowanie zna-
jomości prawa i języka, pogłębia-
nie wiedzy o problemach globali-
zacji, wskazywanie na rozwój 
nowych zagrożeń ekologicznych, 
zdrowotnych i społecznych,·pro-
pagowanie tolerancji pomiędzy 
różnymi narodami, pogłębianie 
wiedzy o  kulturze, wartościach 
i tożsamości europejskiej,·wzrost 
zainteresowania mieszkańców 
imprezami kulturowymi, sporto-
wymi z udziałem zagranicznych 
gości,·popularyzacja regionu, pro-
mocja turystyczna. Dzięki pracy 

społecznej i osobistemu zaangażowaniu 
Grażyny Kiercul Stowarzyszenie działa 
prężnie, aktywnie, promując Luboń.

Siostra Renata Elżbieta Kluza
Urodziła się 31 stycznia 1951 r. w Ko-
szalinie. Ukończyła technikum z maturą 
i  szkołę muzyczną. W  Zgromadzeniu 
Sióstr Służebniczek NP. NMP otrzyma-
ła wykształcenie z zakresu katechetyki 
i wychowania przedszkolnego. Do zako-
nu wstąpiła 31  października 1973  r., 
śluby wieczyste przyjęła 16 lipca 1981 r. 
Od września 1991 r. siostra Renata wraz 
z  drugą siostrą rozpoczęły pracę 
w Ochronce. Początkowo w pomieszcze-
niu, które służyło dzieciom tylko na jakiś 
czas – do momentu oddania do użytku 
właściwych pomieszczeń, czyli do wrze-
śnia 1993 r. Była osobą odpowiedzialną 
za Ochronkę do 2002 r., czyli do roku, 
kiedy przedszkole zostało wpisane do 

ewidencji jako Przedszkole Niepublicz-
ne „Ochronka” im. Edmunda Bojanow-
skiego. Tworzyła zatem jej podwaliny 
organizacyjne i  merytoryczne. Począt-
kowo w  Ochronce były 2  grupy (ok. 
30 dzieci), od roku 2002 r. już ok. 70 ma-
luchów. Przedszkole systematycznie 
rozwijało się i powiększało bazę lokalo-
wą. Od 2016 r. jest w nim ok. 150 dzieci 
w  sześciu grupach. Każdego roku 
Ochronkę opuszcza najstarszy rocznik. 
Na przestrzeni ostatnich niemal 30  lat 
większość grup z najstarszego rocznika 
spędzało ostatni rok wychowania właśnie 
z siostrą Renatą, która rok rocznie jest 
wychowawczynią grupy. Trudno wskazać 
konkretną liczbę dzieci, jakie siostra 
wykształciła w przedszkolu, na pewno 
było ich ponad pół tysiąca.
Jest lubońską marką, jedyną i niepowta-
rzalną Siostrą Renatą z „Ochronki”. Wy-
chowując tak liczne pokolenia lubonian, 
zawsze robiła to z mądrością, otwartym 
sercem, matczyną wręcz czułością, przy-
czyniając się do utrwalenia w duchowym 
i kulturalnym krajobrazie Lubonia placów-
ki, jaką jest Przedszkole Niepubliczne 
„Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego.

Izabela Poprawka
Urodziła się 15 grudnia 1951 r. w Lubo-
niu. W 1983 r. rozpoczęła pracę w Szko-
le Podstawowej nr 4 jako wychowawca 
świetlicy. Swoją dalszą pracę zawodową 
poświęciła pracy z uczniami nauczania 
początkowego. Przez 4 lata uczyła rów-
nież religii. W  1994  r. objęła funkcję 
wicedyrektora szkoły, a w latach 1999-
2014 stanowisko dyrektora SP 4. Przez 
15 lat efektywnie i skutecznie zarządza-
ła powierzoną jej placówką. W trakcie 
swojej pracy dążyła do nieustannego 
podnoszenia kwalifikacji, uzyskując 
w 2002 r. stopień nauczyciela dyplomo-
wanego. Efektywnie współpracowała 
z Radą Rodziców i lokalną społecznością 
organizując imprezy środowiskowe, kon-
tynuowane do dziś. Dzięki temu w szko-
le odbywały  się udane spotkania inte-
grujące kilka pokoleń lokalnej społecz-
ności, m.in. 100-lecie szkoły oraz nada-
nie placówce imienia prof. Adama 
Wodziczki, festyn rodzinny, festyny 

Q
Grażyna Kiercul    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
S. Renata Kluza    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Izabela Poprawka    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Prof. dr hab. Janusz Karwat   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Podczas uroczystej gali 1 lutego medale z certyfikatami oraz gratulacje składały 
wyróżnionym przewodnicząca Rady Miasta, Teresa Zygmanowska i burmistrz Mał-
gorzata Machalska. Na zdjęciu symboliczną różę i medal odbiera prof. Janusz Kar-
wat   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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W środę, 16 stycznia, w świetlicy Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” 
przy ul. Żabikowskiej odbyło się uroczy-
ste spotkanie opłatkowe Harcerskiego 
Kręgu Seniorów (HKS) 7.  Lubońskiej 
Drużyny Harcerskiej. Na wstępie, prze-

Świąteczna zbiórka
Opłatkowe spotkanie harcerzy seniorów

Harcerze seniorzy, dzieląc się opłat-
kiem, składali sobie życzenia. Na pierw-
szym planie hm Eugeniusz Kubacki 
i komendantka Ośrodka ZHP Luboń 
– hm Aleksandra Lortenc   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Jak przystało na harcerzy, seniorzy stawili się na uroczystą zbiórkę   fot. Paweł Wolniewicz

Szawczyka z  delegacją. Po życzeniach 
złożonych obecnym przez Eugeniusza 
Kubackiego, uczestnicy spotkania po-
dzielili się opłatkiem, a następnie śpie-
wano piękne polskie kolędy, również 
harcerskie. Na gitarze akompaniował 
druh Tadeusz Bielawski. Z  kolei druh 

Bogdan Pniewski rozpalił symboliczne 
ognisko – świetlisko – i wyręczył gwiaz-
dora w  rozdawaniu upominków. Na 
zakończenie, zrobiono krąg przy świe-
tlisku, po czym planując następne spo-
tkanie, wszyscy się pożegnali.

PAW

wodniczący – Euge-
niusz Kubacki – przy-
witał zebranych druhów 
oraz gości: komendant-
kę Ośrodka ZHP w Lu-
boniu – hm. Aleksan-
drę Lorenc oraz prze-
wodniczącego HKS 17. 
i  18. LDH – Czesława 

Q

Dla powstańców
29 grudnia 2018 roku, w Wirach, odby-
ły  się uroczystości związane z  uczcze-
niem 100. rocznicy Powstania Wielko-
polskiego, w których wzięli udział miesz-
kańcy z gminy Komorniki i Wielkopol-
ski, delegacje władz samorządowych, 
księża z parafii w Wirach, Komornikach 
i Plewisk, poczty sztandarowe Związku 
Kombatantów, Kółek Rolniczych, Brac-
twa Kurkowego, kawalerzyści 17. Pułku 
Ułanów Wielkopolskich i inni.
Przed Domem Kultury w Wirach, połą-
czone chóry „Bard” z Lubonia i „Fran-
cesco” z Wir, pod batutą dyrygenta Ar-
kadiusza Klemczaka, wykonały „Marsy-
liankę Wielkopolską” – Marsz Powstań-
ców na pamiątkę 27 grudnia 1918 roku. 
Następnie odsłonięto tablice pamięci ks. 
Karola Seichtera i kpt. Antoniego Szy-
ftera. Odsłonięto również Orła Wolności. 
Po złożeniu kwiatów pod tablicami Po-
wstańców Wielkopolskich w  Wirach, 

delegacje, wszyscy zebrani oraz ułani na 
koniach przemaszerowali do kościoła 
św. Floriana w Wirach, gdzie odbył się 
koncert połączonych chórów „Bard” 
i  „Francesco”. Na wstępie męski chór 
zaśpiewał „Bogurodzicę”. Po trzech utwo-
rach wykonanych przez chóry: „Hymn 
Polski” w wersji 4-głosowej, „Polski Kró-
lowo”, „O polski kraju święty”, organista 
parafii wirowskiej, Paweł Bulek, wykonał 
na organach „Fugę na temat hymnu 
polskiego” autorstwa Piotra Tomasza 
Harasimiuka. Następnie wszyscy zebra-
ni, zachęceni przez dyrygenta, zaśpie-
wali wspólnie z chórami popularne pio-
senki wojskowe: „Białe róże”, „O mój 
rozmarynie”, „Ej dziewczyno, ej niebogo”. 
Paweł Bulek zagrał „Ostatni 
mazur” we własnym opraco-
waniu. Chóry wykonały pie-
śni: „Cześć polskiej ziemi” 
i „Modlitwę o pokój”. Kolej-
ne piosenki wykonane z pu-

Występy chóralne

Q
Chóry „Bard” i „Francesco” na tle świątecznej dekoracji w zabytkowym kościele św. 
Floriana w Wirach

cd.  
obok

Kiedyś miasto 
organizowało 
Koncerty No-
woroczne, na 
które władza 
samorządowa 
Lubonia zapraszała 
wybrane osoby – przedstawicieli 
różnych środowisk. Od 9 lat im-
preza została przekształcona 
w Galę Siewcy, która z roku na 
rok staje się coraz bardziej otwar-
tą imprezą dla wszystkich. Wystar-
czy w Urzędzie Miasta pobrać dar-
mową wejściówkę, by stać się świad-
kiem nagradzania lubonian oraz do-
znać artystycznych przeżyć z  gwiazdą 
wieczoru. Ciekawi byliśmy, czy sami 
mieszkańcy oceniają tę imprezę jako 
integrującą?

QQ Połowa – 50,4% –odpowiedziała twier-
dząco. Komentarze, które zanotowaliśmy 
to: „Bardzo dobre wydarzenie, lecz mało 
nagłośnione”, „Tak, mój syn brał w tym 
udział, ale coś nie tak było z wynikami”, 
„Super akcja – tylko mało się o tym mówi”, 
„Dobrze, że wyróżnia się aktywne oso-
bowości i instytucje, to mobilizujące”.

QQ Jedynie 7,1% pytanych twierdziła, 
że Gala nie integruje lubonian. Argu-
mentowali swoje wypowiedzi m.in. tak: 
„Służy skłócaniu ludzi”, „Przyznawane 
tytuły budzą niekiedy kontrowersje”, „Nie 
zawsze wyróżnia się ludzi, którzy na to 
zasługują”, „Kto uhonorował (tu padało 
nazwisko) tę osobę?”.

QQ Spora grupa osób – łącznie, statystycznie 
38,1% – nie miała zdania. Dodawali nie-
kiedy: „Nigdy w niej nie uczestniczyłem”, 

Odpowiedzi mieszkańców

50,4%

7,4%

Odmówiło 4,1%

Tak

Nie

Nie ma zdania 38,1%

Sondaż
Czy Gala Siewcy służy integracji mieszkańców Lubonia?

„Nie wiem, co to za wydarzenie?”, „Co 
to jest Gala Siewcy?”, „Nie miałam oka-
zji się przekonać”, „Pewnie i tak wszystko 
ustawione”, „Za mały jest udział miesz-
kańców w wyborach nagradzanych osób”, 
„To jakaś nowość?”.

QQ Rozkład w  typowaniu przez inter-
nautów był podobny, lecz z wynikami: 
„Tak” – 56%, „Nie mam zdania” – 29%, 
„Nie” – 15%.

QQ Wśród władzy samorządowej Lubo-
nia, wszyscy z  którymi udało nam  się 
skontaktować – 100% – odpowiedzia-
ło „Tak”, w tym troje burmistrzów. Nie 
udało się połączyć z czwórką radnych: 
P. Izydorskim, I. Kaczmarek, M. Nawrot 
i M. Samulczykiem.

Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród władz), Magda Wieczorek, Rafał 
Wojtyniak (Internet), Paweł Wolniewicz.

oprac. PPR
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blicznością to: „Wojenko, wojenko”, 
„Bywaj dziewczę zdrowe”, „Przybyli 
ułani pod okienko”. Wysłuchaliśmy tak-
że, w wersji organowej, poloneza „Poże-
gnanie Ojczyzny”, Michała Kleofasa 
Ogińskiego. Na zakończenie koncertu 
chóry zaśpiewały „Rotę”. Koncert pro-
wadził współorganizator obchodów 
rocznicowych, dyrygent obu chórów, 
Arkadiusz Klemczak. Po koncercie, 
uczestnicy udali  się do Domu Kultury 
w Wirach, by obejrzeć wystawę „Powsta-
nie Wielkopolskie” i uraczyć się pysznym 
ciastem przygotowanym przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Wirach.

Koncert kolęd w Wirach
13 stycznia 2019 roku, w kościele pw. św. 
Floriana odbył się koncert kolęd z udzia-
łem trzech chórów: Mosiński Chór Ko-
ścielny pw. św. Cecylii, z  dyrygentem 

Leszkiem Marciniakiem, chór „Bard” 
z Lubonia i gospodarz, chór „France-
sco” z Wir. Przez godzinę, zgromadzo-
na w  kościele publika słuchała pięk-
nych kolęd, włączając się we wspólny 
śpiew, pod dyrygenturą Arkadiusza 
Klemczaka. Na cztery głosy zabrzmia-
ły, między innymi kolędy: „O Gwiazdo 
betlejemska”, „Promiennym blaskiem”, 
„Oj, maluśki, maluśki”, „Zaśnij już”,” 
Kołysanka Matki Bożej”, „Kołysanka 
dla Jezusa”. Na zakończenie wszyscy 
zgromadzeni zaśpiewali wspólnie z to-
warzyszeniem organów, na których grał 
Krzysztof Bartkowiak – „Hej w  dzień 
narodzenia” i  „Bóg  się rodzi”. Ksiądz 
proboszcz, Kazimierz Szachowicz, po-
dziękował chórzystom, dyrygentom 
i  publiczności za piękny koncert i  du-
chowe przeżycie.

Zarząd chóru „Bard”

Lubońska Szkoła Tańca „New Dance 
School” (NDS) powstała we wrześniu 
2013 r. Jej założycielkami są miesz-
kająca od urodzenia w Luboniu Ka-
tarzyna Pawlicka i Dominika Szym-
kowiak – byłe uczennice Ogólno-
kształcącej Szkoły Baletowej w  Po-
znaniu im. Olgi Sławskiej-Lipczyń-
skiej – zawodowe tancerki, dyplomo-
wane instruktorki tańca, zarazem 
właścicielki szkoły. Od 5 lat formacje 
NDS biorą udział w Ogólnopolskich 
Turniejach Tańca oraz licznych po-
kazach, osiągając kolejne sukcesy 
(m.in. mają na swoim koncie tytuł 
Wicemistrza Europy).

5 lat New Dance School

Q
Podczas urodzinowej gali na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu   fot. zbiory NDS

Q
Zadowoleni tancerze i ich nauczycielki po zdobyciu Grand Prix Polski we Wrześni   
fot. zbiory NDS

Miniony rok był dla Szkoły Tańca NDS 
niezwykły. Swoje piąte urodziny uczciła 
uroczystą galą, która odbyła się na de-
skach Teatru Polskiego w  Poznaniu, 
gdzie rodzice oraz zaproszeni goście 
mogli oglądać tancerzy na zawodowej, 
profesjonalnej scenie. Ponadto w week-
end 8-9 grudnia, podczas jubileuszowej, 
dziesiątej edycji wielkiego turnieju ta-
necznego dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, w którym uczestniczyło kilkuset 
tancerzy z całej Polski, zdobyła presti-
żową nagrodę Grand Prix Polski.

Drzwi otwarte
Od 25 lutego do 1 marca NDS mająca 
siedzibę przy ul. Kościuszki 38 zaprasza 
na tydzień otwartych, bezpłatnych zajęć. 
W ofercie szkoły, oprócz zajęć dla grup 
formacyjnych (jazz, hip-hop), można 
znaleźć zajęcia dla dzieci i  młodzieży, 
które rozpoczynają swoją przygodę z tań-
cem, oraz dorosłych (pilates, fat killer, 
zumba). NDS prowadzi również zajęcia 
z  akrobatyki Air Track na ścieżce po-
wietrznej. Nowością w tym sezonie jest 
Shuffle Dance.  PAW

Właścicielki szkoły – Katarzyna Pawlicka 
i Dominika Szymkowiak (z prawej) – 
przed wejściem do Teatru Polskiego 
w Poznaniu, na deskach którego odby-
ła się urodzinowa gala   fot. zbiory NDS

Q

19 stycznia odbyła się za-
bawa karnawałowa pra-
cowników Przedsiębior-
stwa Transportowego 
„Translub” spółka z  o.o. 
Głównym jej organizato-
rem był Wiesław Hermu-
ła. W  sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej przy ul. 
Żabikowskiej bawiło się 60 
osób. Jak co roku o dobrą 
muzykę zatroszczył się DJ 
Tomasz Ławniczak. Przy 
smacznym menu goście 
bawili  się wspaniale do 
końca.

W.S.

Kierowcy tanecznie

Q
Karnawał pracowników Translubu w remizie OSP przy ul. Żabikowskiej   fot. Włady-
sław Szczepaniak

Q
Pozowanie do zdjęć   fot. Władysław Szczepaniak
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wojewódzkiego, w którym 
ostatecznie zajęły VI miej-
sce w Wielkopolsce.
We wtorkowe przedpołu-
dnie, 15  stycznia w  auli 
AWF w  Poznaniu odby-
ła  się II  Gala „Mistrzów 
Sportu”, kończąca plebi-
scyt „Głosu Wielkopol-
skiego” o tej samej nazwie, 
toczący się pod patrona-
tem Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. Wśród 
laureatów znalazła się AT 
„Bezuma”, która zdobyła 
I miejsce w kategorii Dru-
żyna Roku. Pamiątkowe: 
medal, dyplom i nagrodę 
odebrała w  jej imieniu 
trener i choreograf luboń-
skiej AT – Zuzanna Janic-
ka. – To był ogromny za-
szczyt móc reprezentować 
naszą Akademię i  grupę 
dziecięcą podczas Gali Mistrzów Sportu 
2018. Po raz kolejny mogę tylko podzię-
kować za zaufanie i oddanie nam w opie-
kę tak wspaniałych młodych ludzi – po-
wiedziała pani Zuzanna. Największą siłą 
tego plebiscytu jest to, że poświęcony 
jest sportowcom wszystkich dyscyplin, 
wszystkich szczebli. Należy podkreślić, 
iż sukces Bezumy jest tym większy, że 
po raz pierwszy w  historii plebiscytu, 

w kategorii zespołowej zwyciężyła dru-
żyna taneczna.
Przypomnijmy, że AT „Bezuma” jest też 
laureatem konkursu „Siewca Roku 2018” 
w kategorii „sport” (czytaj na str. 3.)

PAW

KULTURA

O nominacji Akademii Tańca (AT) „Bez-
uma” w prestiżowym plebiscycie „Głosu 
Wielkopolskiego”, w  kategorii Drużyna 
Roku 2018 informowaliśmy przed dwoma 

miesiącami (czytaj: „WL” 12-2018, s. 18). 
Otóż, w swojej kategorii tancerki Bezumy 
zdobyły I miejsce na etapie powiatowym, 
kwalifikując  się jednocześnie do finału 

Kolejny sukces Bezumy

Q
Gratulacje, dyplom, medal i nagrodę dla „Bezumy” 
odebrała Zuzanna Janicka    fot. zbiory AT „Bezuma”

Q
Podczas uroczystej gali Zuzannie Janickiej towarzyszyły tancerki AT „Bezuma”    
fot. zbiory AT „Bezuma”

AT „Bezuma” dziękuje za wszystkie 
głosy otrzymane w plebiscycie oraz za 
wsparcie – rodzicom tancerek, kibicom 
oraz sponsorom.

Rajd Po Morenie
W niedzielę, 20 stycznia grupa uczest-
ników z Lubońskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku (LUTW) udała się do Wir 
na Rajd pieszy „Po Morenie”, zorganizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Komornikach przy współpracy z Do-
mem Kultury i Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Wirach. Spotkaliśmy się przed 
Domem Kultury w Wirach, skąd wyru-
szyliśmy na szlak, sprzed obelisku po-
święconego Powstańcom Wielkopolskim 
1918-1919. Pogoda była słoneczna, z nie-
wielkim mrozem. Przybyło około 50 
osób. Doświadczeni przewodnicy pro-

wadzili nas „Szlakiem Jana Pawła  II”. 
Szliśmy przez Wiry i po przejściu ponad 
Wirynką na ul. Zespołowej, podążyliśmy 
jej brzegiem do ceglanego mostu kole-
jowego. Należy dodać, że „Ceglany most 
łukowy w Wirach” został uwieńczony na 
znaczku turystycznym, który w 2018 r. 
otrzymał I  nagrodę w  ogólnopolskim 
Plebiscycie Kolekcjonerów Znaczków 
Turystycznych, a Gmina Komorniki zo-
stała uhonorowana Certyfikatem na 
„Najładniejszy Znaczek Turystyczny 
w 2017 roku”. Po przejściu pod torami 
linii relacji Poznań – Wolsztyn zrobili-
śmy wspólne zdjęcie i skierowaliśmy się 

do Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Tu-
taj odbyliśmy przerwę 
na krótki odpoczynek 
i kawę. Trasa była trud-
na, oblodzona i  często 
musieliśmy iść brzegiem 
pól. Krajobraz zimowy, 
cisza w lesie, na śniegu 
między drzewami widać 
było ślady jeleni, saren 
i  dzików na ścieżkach 
uczęszczanych tylko 
przez zwierzęta. Dukta-
mi leśnymi ruszyliśmy 
częściowo żółtym szla-
kiem prowadzącym 
w  kierunku Jezior. Te-
ren parku jest tutaj 
urozmaicony, są różno-
rodne wzniesienia i wą-

wozy z powalonymi drze-
wami, tworzącymi nie-

Z Uniwersytetu III Wieku

zwykły tor przeszkód. Po zatoczeniu 
pętli poprzez Las Mieszany na Morenie 
i  po przekroczeniu torów kolejowych, 
wróciliśmy do świetlicy w  Wirach, po 
przejściu prawie 9 km. Tutaj czekała na 
nas ciepła kawa, herbata i placek droż-
dżowy przygotowane przez szefową klu-
bu w  Wirach, panią Aleksandrę. Pani 
Stefania z  Koła Gospodyń Wiejskich 
ugotowała przepyszną domową zupę 
fasolową, która rozgrzała zmarzniętych 
turystów i bardzo im smakowała, tak, że 
niektórzy brali dokładki. Pan Antoni 
Pawlik rozdał „Kalendarze Turysty” na 
rok 2019. Kolejne spotkanie na Rajdzie 
„Jarosławiec zimą” w niedzielę, 17 lutego, 
o godz. 10 przed świetlicą w Szreniawie 
(za Muzeum Rolnictwa). W  imieniu 
GOK Komorniki serdecznie zapraszamy.

Z wizytą w Muzeum
20 stycznia słuchacze LUTW w ramach 
Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej 
odwiedzili Muzeum Martyrologiczne 
w  Żabikowie. Najpierw obejrzeli film 

edukacyjno-historyczny pt. „Zniewolo-
ny Poznań 1939-1945”, nakręcony przez 
pracowników placówki, który opowiada 
o  tragicznych wydarzeniach na terenie 
Wielkopolski z okresu okupacji hitlerow-
skiej. Oparty na relacjach byłych więź-
niów Fortu VII i obozu karno-śledczego 
w Żabikowie jest „swoistym dowodem 
pamięci” tamtych dramatycznych wyda-
rzeń. Film pokazuje metody zniewolenia 
podbitej ludności i jej traktowanie przez 
okupanta oraz próby podejmowania 
walki podziemnej. Sceny z filmu są prze-
platane relacjami naocznych świadków, 
którzy przeżyli represje okupanta i ge-
hennę życia obozowego. Opowiadają oni, 
jak wyglądały aresztowania dokonywane 
przez gestapowców i tajniaków, przepeł-
nione grozą brutalne przesłuchania 
aresztowanych w siedzibie poznańskiego 
gestapo oraz transport i osa-
dzenia więźniów w kazama-
tach Fortu VII i obozu w Ża-
bikowie. Wstrząsające są 
fragmenty z życia obozowe-

cd.  
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Q
 Rajd po Morenie – uczestnicy przed mostem ceglanym 
w Wirach   fot. Jan Błaszczak

Q
Z wizytą w Muzeum w Żabikowie   fot. Piotr Kusy
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nym. Wybrzmiały najpiękniejsze kolędy, 
a  publiczność dopełniła wydarzenie, 
śpiewając razem z muzykami.

Wielka Scena
W styczniu po raz kolejny naszą małą 
scenę przejął redaktor Piotr Nędzyński 
z programem operowym „Wokół Wiel-
kiej Sceny”. 15 stycznia jego gośćmi byli: 
sopranistka Agnieszka Adamczak oraz 
pianista Dariusz Tarczewski. Bogaty 
program spotkania dał ogromne pole do 
popisu dla cudownego głosu pani 
Agnieszki, jak i dla muzyka, który w mi-
strzowski sposób dopełnił sztuki. Usły-
szeliśmy najpiękniejsze i  najbardziej 
znane operowe partie największych 

światowych kompozytorów, a  kolejna 
okazja do spotkania z wielką sceną już 
w marcu!

Poetycki dzień z Laurą Łącz
29 stycznia mieliśmy ogromną przy-
jemność gościć panią Laurę Łącz, ak-
torkę teatralną i  telewizyjną, a  także 
autorkę książek dla dzieci. Pełen wra-
żeń dzień rozpoczął  się spotkaniem 
z uczniami z lubońskich szkół podsta-
wowych. Pani Laura zdradziła sekrety 
pracy w teatrze, opowiedziała o teatral-
nych kulisach, a  także jak wygląda 
praca w  tym wyjątkowym miejscu. 
Następnie porwała młodych widzów 

KULTURA

go, ukazujące fizyczne i psy-
chiczne znęcanie  się nad 
więźniami. Pełne grozy są 
także kadry filmu z likwidacji 
obozu w styczniu 1945 roku 

pokazujące, jak załoga obozowa likwi-
duje grupę więźniów w jednym z bara-
ków. Więźniowie skupieni wokół ogni-
ska, w oczekiwaniu na śmierć, śpiewają 
religijną pieśń. Kiedy ostatni z  nich 
opuszcza krąg i znika za drzwiami ba-
raku, słychać morderczy strzał, a  po 
chwili barak zostaje podpalony. Po pro-
jekcji filmu, kustosz muzeum, Jacek 
Nawrocik, zaprosił nas do zwiedzenia 
wystawy czasowej pt. „Powstańcy wiel-
kopolscy w obozie w Żabikowie”, którą 
przygotowano w 100. rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 
Wystawa upamiętnia uczestników po-
wstania osadzonych podczas II  wojny 
światowej w obozie w Żabikowie. Z do-
tychczasowych badań wynika, że w obo-
zie było uwięzionych 50. powstańców. 
Na zakończenie kustosz zapoznał nas 
z ekspozycją stałą Muzeum, dokumen-
tującą historię obozu. W zbiorach mu-
zealnych znalazły się m.in. pozostałości 
z okresu funkcjonowania obozu, doku-
menty, zdjęcia, mundury, broń oraz 
przedmioty codziennego użytku, w tym 
wykonane przez więźniów. Informacje 
przekazane przez Jacka Nawrocika, do-
tyczące lat II wojny światowej i stosowa-
nych represji wobec ludności okupowa-
nej, były niezwykle interesujące, daleko 
wybiegały poza ogólnodostępną wiedzę 
książkową, i  tym samym wzbogaciły 
posiadane przez nas wiadomości o tam-
tym trudnym okresie. Dziękujemy Panu 
kustoszowi.

Maria i Jan Błaszczakowie

Styczniowo w „Promyku”
Nowy Rok rozpoczęliśmy od spotkania 
członków Klubu „Promyk” 8 stycznia, 
którzy tradycyjnie przy kawie spędzili 
miłe popołudnie. Tym razem wspomi-
nali minione święta, nie zabrakło też 
wspólnego śpiewania kolęd.

Kolędowanie z kwintetem blasza-
nym
Za nami wyjątkowy czas świąt Bożego 
Narodzenia, to chwile spędzane z rodzi-
ną, podczas których dzielimy się opłat-
kiem i  kolędami. Kiedy je śpiewamy, 
atmosfera wigilijnego wieczoru powraca 
do nas. Tak było w Bibliotece 9 stycznia, 
podczas koncertu z Kwintetem Blasza-

Z Biblioteki Miejskiej

w świat opowieści ze swoich książek, 
wspólnie recytowała znane i  lubiane 
wiersze, a  także zaśpiewała dla naj-
młodszych wybrane piosenki.
Wieczorem aktorka zaprezentowała pro-
gram dla nieco starszych widzów, recital 
„Przed zapaleniem choinki” porwał słu-

chaczy w lata 20. ubiegłego wieku. Wy-
brzmiały najpiękniejsze wiersze Leśmia-
na, Gałczyńskiego czy Tuwima. Koncert 
zakończył się owacjami na stojąco, a po-
ezja w wykonaniu pani Laury na długo 
oczarowała i pozostała wśród słuchaczy.

BM

Q
Kwintet Blaszany z kolędami w Bibliotece

Q
Sopranistka Agnieszka Adamczak podczas występu w Bibliotece Miejskiej

Q
Aktorka i autorka książek dla dzieci – Laura Łącz – wśród lubońskich dzieci
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W piątkowy wieczór 18 stycznia, trady-
cyjnie w Bibliotece Miejskiej, w atmos-
ferze świąteczno-noworocznej spotka-
li się członkowie Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego „Forum Lubońskie”. 
W niedużym gronie, przy kawie i słod-
kościach poruszano sprawy mniejszej 
i  większej wagi, a  także kolędowano. 
Biesiadę poprzedziło łamanie się opłat-
kiem i składanie indywidualnych życzeń.
Miłą niespodziankę sprawił obecnym pan 
Rajmund Krusinski, wieloletni chórzysta, 
intonujący przy takich okazjach wspólny 
śpiew. Tym razem przyniósł na spotkanie 
zestaw harmonijek ustnych, przy pomocy 
których rozpoczynał grupowe muzykowa-
nie. Każdy z instrumentów okazał się mieć 
swoją historię, których z zainteresowaniem 
wysłuchaliśmy. Dowiedzieliśmy  się też 
nieco o samych kolędach i ich śpiewaniu. 
O tym, że na świecie znanych jest aż 320 

Forum śpiewa

Q
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia 
„Forum Lubońskie” – Śpiewamy ze spe-
cjalnie przygotowanych śpiewników, 
„pod dyktando” dźwięków intonowa-
nych przez pana Rajmunda Krusinskie-
go (na drugim planie z prawej)   fot. 
Paweł Wolniewicz

bożonarodzeniowych utworów, z czego 
w Polsce 150. Jedynie ok. 60 z nich od-
twarzamy. Najbardziej popularną kolędą 
jest „Wśród nocnej ciszy”, a  najstarszą 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Za stolicę 
polskich kolęd uchodzi Będzin.

(HS)
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Władze miasteczka
Mieszkańcy, czyli członkowie oraz sym-
patycy Kowbojskiego Miasteczka w Lu-
boniu (ul. Kwiatowa) przeprowadzili jak 
co roku wybory władz funkcyjnych. 
Sheriffem ponownie został kowboj Cor-
dell, znany przez mieszkańców Lubonia 
i okolic. Człowiek lubiany, szanowany, 
cieszący się zaufaniem wśród osób, któ-
re z nim współpracują.

Jak przewiduje prawo Dzikiego Zachodu, 
Sheriff wybrał swoich zastępców, którzy 
będą mu służyć pomocą, dbać o  spra-
wiedliwość i bezpieczeństwo miasteczka. 
Przypinając im srebrną gwiazdę wyraził 
radość i dumę. U boku Sheriffa stanęli: 
obecny zastępca – Mały Joe – i  nowo 
wybrani: Robert Dziembowski oraz Pa-
weł Lucky Otto. Życząc im powodzenia 
w pełnieniu zaszczytnej funkcji Sheriff 
przypomniał, że jako stróże prawa muszą 
przestrzegać regulaminu, by pozytywna 
opinia na temat westernowego miastecz-
ka była tak dobra, jak dotychczas.
Dziękuję wszystkim, którzy na mnie 
głosowali.

Bal Country
Pasjonaci westernów, zwolennicy broni 
palnej i historycznej oraz miłośnicy mu-
zyki i tańców country zjechali 26 stycznia 
br. do Kowbojskiego Miasteczka w Lubo-
niu, aby jak przystało na Dziki Zachód, 
bawić się na popularnym, organizowanym 
co roku Balu Country. Wydarzenie pozwo-
liło przeżyć niesamowitą przygodę w tym 
nietypowym miejscu i miłej atmosferze, 
dołączyć do grona sympatycznych osób 
i zabawnych gospodarzy, a także poznać 
historię Ameryki Północnej, skolonizowa-
nej przez osadników przybyłych głównie 
z Europy. Imprezę prowadziły konferan-
sjerki – Magdalena Dziembowska z Kata-
rzyną Nowak, prezentujące się w pięk-
nych, stylowych sukniach balowych. 
Podczas pokazu mody zapowiadały 
uczestników, specyficznie ubranych kow-
bojów z  rekwizytami, przy dopasowa-

U kowboi

Q
Konferansjerki, Katarzyna Nowak 
z Magdaleną Dziembowską, w sukniach 
balowych – prowadzące popularny już 
Bal Country   fot. Natalia Kuśmirek

nych do sytuacji utworach muzycznych. 
Doskonale na wybiegu zaprezentowa-
ły się w kreacjach balowych (krynolinach) 
olśniewające damy w towarzystwie swoich 
dystyngowanych dżentelmenów w towa-
rzystwie żołnierzy Kawalerii Północ-Po-
łudnie dbających o bezpieczne przejście 
kobiet podczas występu. Następnie grupa 
Taneczno-Westernowa „Dallas Country” 
z Lubonia wykonała pokaz artystyczny 
połączony z nauką tańca dla publiczno-
ści. Zainteresowani mogli przyswoić 
wiedzę na temat kultywowanej przez nas 
tradycji oraz zdobyć informacje o stro-

jach wykonanych dzięki doświadczeniu 
krawieckiemu i zdolnościom manualnym 
tancerek z zespołu.
Była tez możliwość zwiedzenia miastecz-
ka, poznania jego historii i zajrzenia do 
westernowych, drewnianych budynków, 
na których temat krąży ciekawa legenda. 
Przez cały czas w saloonie funkcjonował 
bar z jedzeniem i trunkami. DJ dbał, by 
muzyka country porywała na parkiet 
przybyłych chcących spędzić ten wieczór 
w kowbojskim klimacie.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

Q
Zbigniew Henciel (Sheriff Cordell), w środku, oraz jego nowo wybrani zastępcy

27 stycznia 2019 r. w Auli UAM w Po-
znaniu odbyła się „Gala Wiedeńska”, 
w której uczestniczyłam dzięki biletom 
wygranym w konkursie internetowym 
„Wieści Lubońskich”. Koncert był pięk-
ną podróżą, która zaczęła się walcem 
„Nad pięknym, modrym Dunajem”, 
były wszystkim znane, cudowne arie 
operetkowe takie, jak „Zemsta nieto-
perza”, „Wesoła wdówka”, „Księżnicz-
ka Czardasza”, „Wielka sława to żart”. 

Koncert był przepla-
tany żartobliwą nar-
racją przez muzyków 
i solistów z Wrocła-
wia, którzy przenieśli 
nas w cudowny świat 
muzyki. Wspaniale spędzony wieczór 
w eleganckich wnętrzach Auli i przy 
pięknej muzyce.
Z pozdrowieniami

Renata Nowak

List do redakcji

Niezapomniane wrażenia
W ubiegłym roku siedziba Ośrodka 
Kultury (ul. Sobieskiego 97) obchodziła 
swoje 30. urodziny. Zalążkiem luboń-
skiego OK była świetlica Zakładów 
Ziemniaczanych funkcjonująca w latach 

60. ubiegłego stulecia przy ul. Armii 
Poznań, gdzie toczyło się życie kultural-
ne Lubonia. Tam też mieściło się kino 
„Wrzos”.

Pod koniec lat 80., 14  października 
1988 r., w budynku postawionym z ini-
cjatywy i staraniem lubońskich rolników, 
przy ul. Sobieskiego 97 zaczął funkcjo-
nować Dom Rolnika, w następnym roku 

wpisany w rejestr placówek kulturalnych 
pod nazwą „Dom Kultury Rolnika”. 
Przez pierwsze 4 lata był prowadzony 
przez luboński magistrat i działał rów-

Trzy dekady OK w Lasku

nolegle z Ośrodkiem przy ul. Armii Po-
znań („Pod Kominem”), który był cen-
trum lubońskiego OK. Kierownikiem 
początkowo była Barbara Sałata, a póź-
niej, w latach 1989-1992, Izabela Kozak. 
Działały w nim m.in.: Koło Gospodyń 
Wiejskich i kółko plastyczne, organizo-
wano różne kursy oraz zabawy taneczne.
W październiku 1992  r. Dom Kultury 
Rolnika wpisano do Rejestru Instytucji 
Kultury jako Ośrodek Kultury w Lubo-
niu. Kierownikiem został Tomasz Paw-
łowski, który pełnił tę funkcję przez 
ponad 6 kolejnych lat. Stopniowo zakres 
działalności systematycznie się zwiększał. 
Od momentu sprzedaży przez miasto 
zniszczonego budynku przy ul. Armii 

Poznań, dawny Dom Rolnika w Lasku 
jest jedyną siedzibą Ośrodka Kultury 
w Luboniu.
W wyniku ogłoszonego przez Miasto 
konkursu, 7 kwietnia 1999 r. dyrektorem 
Ośrodka została Regina Górniaczyk. Pod 
jej kierunkiem placówka z  roku, na 
rok się rozwija, nie tylko pod względem 
kultury. W ciągu dwóch minionych de-
kad była kilkakrotnie remontowana 
i  adaptowana do nowych potrzeb oraz 
wyzwań (przebudowa wnętrza, wymiana 
okien i  drzwi, termomo-
dernizacja, zmiana elewa-
cji, zagospodarowanie te-
renu wokół budynku. 
Systematycznie posze-

Q
Budynek Ośrodka Kultury, dawny Dom Rolnika. Przed parkingiem stoi stary pro-
jektor filmowy, pamietający czasy kina „Wrzos”, obecnie służący jako reflektor    
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
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rza  się oferta kulturalna dla 
lubonian, OK skupia coraz 
liczniejsze grono stowarzy-
szeń i organizacji, sprawując 
nad nimi patronat i  opiekę. 
Z  powodzeniem zorganizo-

wano koncerty m.in.: Macieja Zębatego, 
Stanisława Soyki, „Tercetu Egzotycznego”, 
Terrego Mana, Jose Torresa, „Boogie 
Boys”, „Audiofelles”, Andrzeja Rybiń-
skiego. Dzięki zatrudnionej kadrze: Mag-
dalenie Baranowskiej, Agacie Zielińskiej, 
Małgorzacie Kalinowskiej, Izabeli Kozak, 
Agnieszce Wasyniak, Annie Wegner, 
Sylwii Gawryszak i Dariuszowi Głowac-
kiemu kształtuje się tu osobowości dzie-
ci i młodzieży oraz integruje lubońską 

wspólnotę. Tygodniowo 
z  zajęć korzysta około 
500  osób. Obecnie 
z  Ośrodkiem Kultury 
współpracuje także 21 
instruktorów tematycz-
nie różnych zajęć. 
Osobnym rozdziałem 
w działalności OK jest 
wspieranie inicjatyw 
seniora lnych,  np. 
współpraca z  Luboń-
skim Uniwersytetem 
III  Wieku, działalność 
wydawnicza – „Infor-
mator Miasta Luboń” 
w  latach 2002-2018, 
humoreski 
Benona 
Mateckie-
go ps. Be-

nas z  Kocich Dołów „Na 
szage bez most” (obecnie 
przygotowywane jest jej 
wznowienie), a  ostatnio 
książka autorstwa Izabelli 
Szczepaniak pt. „Dzieje 
Ziemi Lubońskiej – Histo-
ria Lasku, Lubonia i Żabi-
kowa od czasów najdaw-
niejszych do utworzenia 
miasta”. Od 4. lat organizo-
wane są wycieczki „uboń-
skim Szlakiem Architektu-
ry Przemysłowej” (co mie-
siąc uczestniczy w nich ok. 
20 osób), poza tym cyklicz-
ne „Biby w Lasku”, Świato-

we Przeglądy Folkloru „Integracje” oraz 
cieszące  się powodzeniem półkolonie 
letnie i  zimowe dla dzieci i  młodzieży 
szkolnej. Ponadto w OK ma swoją siedzi-
bę sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, w którym pracuje od 50 do 70 
wolontariuszy rocznie. – Najważniejsi są 
ludzie, Ci, z którymi przychodzi nam pra-
cować i Ci, dla których pracujemy, i  jeśli 
o tym pamiętamy, to wszystko jest okej – 
mówi dyrektor, Regina Górniaczyk.
Ośrodkowi Kultury i jego kadrze życzy-
my powodzenia w  dalszej działalności 
na rzecz miasta i jego mieszkańców.

PAW

Q
Podczas ubiegłorocznej „Biby w Lasku” Ośrodek Kultury 
częstował uczestników jubileuszowym tortem    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Przy jubileuszowym torcie, od lewej: 
Regina Górniaczyk, Małgorzata Kali-
nowska, Magda Baranowska, Agnieszka 
Wasyniak, Agata Zielińska, Dariusz 
Głowacki   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Dyrektor Regina Górniaczyk z panamską grupą folklory-
styczną podczas ubiegłorocznego Światowego Przeglą-
du Folkloru „Integracje”   fot. Paweł Wolniewicz
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W pierwszym tygodniu ferii Ośrodek 
Kultury zorganizował dla dzieci półko-
lonie wyjazdowe. W tym czasie mieliśmy 
okazję popływać na basenie „Oaza” 

w Kórniku, obejrzeć film „Ralph Demol-
ka w Internecie”, poskakać na trampoli-
nach w  Jump Arenie, pograć w kręgle 
w Niku Bowling oraz odwiedzić plane-

tarium i wykonać 
własne perfumy 
w  Laboratorium 
Wyobraźni. Z ak-
tywnego wypo-

Ferie z Ośrodkiem Kultury

Q
Uczestnicy półkolonii Ośrodka Kultury w Jump Arenie

W ramach ferii 
z Ośrodkiem 
Kultury – w La-
boratorium 
Wyobraźni

Q
Trochę fizyki podczas ferii – w planetarium Relaks w Niku Bowling

czynku skorzystało 45 dzieci w wie-
ku od 7 do 12 lat.
W drugim tygodniu ferii dzieci mo-
gły skorzystać z  oferty poranków 
kinowych, podczas których 
w  Ośrodku Kultury wyświetlane 
były filmy dla najmłodszych.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Q

Q
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1 lutego w hali LOSiR odbyła się uroczy-
sta gala, podczas której władze miasta 
uhonorowały lokalnymi statuetkami 
„Siewca Roku 2018” czterech nagrodzo-
nych (czytaj na str.  3). Zanim jednak 
kapituła konkursu dokonała wyboru 
laureatów w  4. kategoriach (kultura, 
biznes, sport, życie publiczne), wcześniej 
spośród zgłoszonych do konkursu, wy-
łoniła 15. nominowanych. Przedstawia-
my ich poniżej (laureatów wyróżniliśmy 
podkreśleniem):

KULTURA

QQ Izabella Szczepaniak – doktor historii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
specjalizuje się w historii Lubonia. Od 
2015 r. jest przewodnikiem na Luboń-
skim Szlaku Architektury Przemysłowej, 
prowadzi spotkania dla uczniów szkół 
podstawowych, wykłady dla Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dla 
mieszkańców sąsiednich gmin. Zajmuje się 
również działalnością dziennikarską. Jest 
autorką książki „Dzieje Ziemi Lubońskiej, 
historia Lasku, Lubonia i Żabikowa”, która 
ukazała się pod koniec 2018 r.

QQ Zbigniew Czekała – od 30. lat jest na-
uczycielem w Szkole Podstawowej nr 1, 
obecnie pełni funkcję wicedyrektora tej 
placówki. Od 2003 r. jest członkiem PTTK. 
Od lat organizuje i uczestniczy w rajdach, 
obozach i wycieczkach, podczas których 
dzieci i młodzież mają okazję pogłębiać 
wiedzę o Wielkopolsce – jej historię i kul-
turę. Ukoronowaniem pracy z młodzieżą 
jest wyróżnienie Nauczyciel Kraju Oj-
czystego, które pan Zbigniew otrzymał 
w listopadzie 2018 r.

QQ „Semper Fidelis” Grupa Rekonstrukcji 
Cywilno-Militarnej – w styczniu 2016 r. 
Sergiusz Myszograj założył w Luboniu 
Grupę Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej 
„Semper Fidelis”. Współdziała z wieloma 
stowarzyszeniami dając oprawę rekon-
strukcyjną do uroczystości państwo-
wych i historycznych na terenie całej 
Polski. Aktywnie włącza się w obchody 
Poznańskiego Czerwca 1956. Członko-
wie „Semper Fidelis” mieli znaczący 
udział w lubońskim filmie stworzonym 
na stulecie Powstania Wielkopolskie-
go. Grupa propaguje pamięć polskich, 
często bezimiennych bohaterów oraz 
przyczynia się do wzrostu świadomo-
ści historycznej lubonian, angażując się 
szczególnie w projekty skierowane do 
dzieci i młodzieży.

BIZNES

QQ Błażej Kokornaczyk, Naprawa Obuwia 
– firma została założona w lipcu 1991 r. jako 
zakład szewski. Jej właściciel z wykształ-
cenia jest szewcem-cholewkarzem. Daje 
butom nowe życie. Szyje również obuwie 
w nietypowych rozmiarach, w tym dla 
poznańskich Teatrów: Nowego i Muzycz-
nego. Potrafi też naprawić walizki, torby, 
różnego typu uprzęże i paski, trampoliny, 

pokrowce i kapelusze. Niejednokrotnie 
pomagał lekarzom w konstruowaniu gor-
setów ortopedycznych.

QQ Anita Gielnik, „Salon od pokoleń” 
– od 50. lat świadczy usługi z zakresu 
fryzjerstwa, zgodnie z tradycyjnymi oraz 
współczesnymi trendami. Założycielka 
salonu, pani Bożena w 1995 r. przeka-
zała firmę córce Alicji, która godnie 
kontynuowała dzieło mamy, oddając 
salon w 2017 r. w ręce swojej córki Ani-
ty. Wszystkie trzy panie współpracu-
ją do dzisiaj, obsługując swoje wierne 
klientki z kilku pokoleń.

QQ „WodAn” Andrzej Szypura – w ciągu 
ponad 32. lat działalności firma wyko-
nała ponad 42 km instalacji wodnych 
w samym Luboniu. Obecnie długoletnie 
doświadczenie pozwala właścicielowi 
występować w roli podwykonawcy, jak 
i generalnego wykonawcy przy różne-
go typu skomplikowanych projektach. 
„WodAn” zatrudnia 4. pracowników 
oraz korzysta ze sprawdzonych pod-
wykonawców. Jako jeden z nielicznych 
właścicieli firm tego typu, pan Andrzej 
Szypura nie tylko nadzoruje, ale rów-
nież osobiście wykonuje zlecenia jako 
operator koparki.

SPORT

QQ Robert Zieliński – przygodę z bie-
ganiem rozpoczął w 2000 r. W 2018 r. 
przemierzył w zawodach ok. 600 km. We 
wszystkich startuje w koszulce z napisem 
„Luboń Biega”, czym przyczynia się do 
promocji naszego miasta w kraju. Do fla-
gowych i najważniejszych biegów pana 
Roberta możemy zaliczyć starty górskie. 
W roku 2017 został Prezesem Stowarzy-
szenie Luboński Klub Biegacza, poświę-
cił się organizacji imprez biegowych na 
terenie miasta – „Bieg na Powitanie Lata” 
oraz „Mały Patriota”.

QQ Zuzanna Janicka i Akademia Tańca 
„Bezuma” – rok 2018 był przełomowy 
dla Akademii Tańca (AT) obchodzą-
cej 5-lecie działalności. Dziewczyny 
wchodziły 73. razy na podium, zdo-
bywając wiele prestiżowych tytułów, 
m.in.: Mistrza Polski, Europy i Świata. 
Sztandarowym i największym w hi-
storii AT był sukces odniesiony na 
Mistrzostwach Świata WADF, które 
odbyły się 18-23 listopada w Liber-
cu. Do Lubonia tancerki przywiozły 
aż 7 tytułów Mistrza Świata (w tym 
obroniony sprzed roku), dwa tytuły 
Wicemistrza, jeden brązowy medal 
oraz sześciokrotnie otarły  się o po-
dium, zdobywając czwarte miejsca.

QQ Piotr Ciszak – jest trenerem w Luboń-
skim Klubie Tenisa Stołowego (LKTS) 
od blisko 10.  lat. W  tym czasie jego 
podopieczni 9 razy zdobywali medale 
Mistrzostw Polski. Dzięki jego działal-
ności LKTS został w 2018 r. najlepszym 
klubem w Wielkopolsce, w klasyfika-
cji ogólnej klubów Wielkopolskiego 

„Siewca Roku 2018”
Nominowani do tytułu

Związku Tenisa Stołowego, a zespoły 
kobiet i mężczyzn wywalczyły awans 
do wyższej ligi.

QQ Sebastian Maćkowski – trener piłki 
nożnej, związał się z Luboniem w 2011 r. 
Był pierwszym bramkarzem w czasach 
największych sukcesów Lubońskiego 
Klubu Sportowego. W 2012 r. rozpo-
czął trenowanie grupy 8- i 9-latków, 
którą prowadzi do dziś. Grupa rozra-
sta się i rozwija sportowo. Dziś liczy 
ponad 50. chłopców, którzy regularnie 
uczestniczą w treningach. Trampkarze 
zaliczyli w lidze w 2018 r. niesamo-
witą serię sukcesów – 18 zwycięstw, 
1 remis i tylko jedną porażkę.

QQ Maciej Kosmacz, Marcin Kosmal-
ski – trenerzy Lubońskiego Klubu Ka-
rate „Samuraj Wielkopolska”. W 2018 r. 
zarówno oni sami, jak i  ich uczniowie 
regularnie zdobywali medale na zawo-
dach międzywojewódzkich oraz na Mi-
strzostwach Polski Karate JKA. Dzięki 
sukcesom na turniejach rangi krajowej 
zawodnicy oraz trenerzy zakwalifikowali się 
do kadry narodowej JKA, dzięki czemu 
w 2019 r. będą reprezentować Luboń nie 
tylko na zawodach krajowych, ale też na 
międzynarodowych.

ŻYCIE PUBLICZNE

QQ Parafialny Zespół Caritas parafii 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
– to grupa ludzi o  wielkich sercach, 
aktywnie zaangażowanych w  dzieło 
Caritas. Każdego dnia docierają z po-
mocą do ubogich, chorych, starszych 
oraz dzieci. W 2018 r., podczas X Gali 
Banku Miłosierdzia otrzymali wyróż-
nienie jako najlepszy zespół parafialny 
w całej archidiecezji poznańskiej. Liczne 
akcje organizowane przez Caritas z La-
sku pomagają osobom potrzebującym 
wsparcia, zarówno na poziomie lokal-
nym, jak i międzynarodowym – zespół 
angażuje się również w pomoc dla Syrii 
i krajów Afryki.

QQ Robert Twardowski i Marcin Mro-
czyński – organizatorzy meczu chary-
tatywnego na rzecz kolegi z boiska, Łu-
kasza Krzyżaniaka. Spotkanie rozegrały 
zespoły oldbojów Stelli Luboń i Lecha 
Poznań. Impreza wywołała wielkie za-
interesowanie wśród mieszkańców Lu-
bonia oraz wielkopolskiego środowi-
ska sportowego. Zbiórka środków na 
potrzeby rehabilitacji Łukasza przeszła 
wszelkie oczekiwania, udało się zgro-
madzić kwotę ok. 20 tys. zł. Panowie są 
wychowankami Stelli Luboń, od wielu 
lat związani z klubem na dobre i na złe.

QQ Klub Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża „Lu-
bonianka” – założony w  1994  r., we 
wrześniu br. będzie obchodził jubileusz 
25-lecia działalności. Członkowie Klu-
bu i ich rodziny zajmują się organiza-
cją i propagowaniem idei honorowego 
krwiodawstwa, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży, zjednując tym samym dla 
ruchu krwiodawstwa nowych człon-
ków i sympatyków. Liczne akcje, w tym 
zbiórki krwi, przynoszą wymierne re-
zultaty – w 2018 r. pozyskano łącznie 
196 litrów i 322 mililitry krwi od 438 
honorowych dawców.

QQ Towarzystwo Miłośników Miasta 
Lubonia – jest pomysłodawcą organi-
zowanych w naszym mieście od 2007 r. 
inscenizacji historycznych upamiętniają-
cych kolejne rocznice wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, których główną 
atrakcją od kilku jest zabytkowy retro 
Pociąg „Powstaniec”. W 2018 r. lubonianie 
mieli okazję podziwiać go dwukrotnie 
– 11 listopada i 29 grudnia. Towarzy-
stwo zrzesza grupę pasjonatów, którzy 
pogłębiają swoją wiedzę oraz reprezen-
tują nasze miasto na licznych imprezach 
historycznych w kraju i zagranicą. Sto-
warzyszenie jest organizatorem Luboń-
skich Wieczorów Historycznych, które 
pozwalają odkrywać nieznane aspekty 
historii lokalnej i powszechnej.

Na podstawie materiału z UML
oprac. HS

Na Galę Siewcy gospodarze – Pani 
Burmistrz oraz Przewodnicząca Rady 
Miasta – w imieniu współgospodarzy 
– Mieszkańców Miasta – zaprosili 
przedstawicieli samorządów miast 
i gmin z Powiatu Poznańskiego, samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego 
oraz m.in. Posła do Parlamentu Euro-
pejskiego, Ryszarda Czarneckiego. 
Niestety, mieszkańcy Lubonia nie sta-
nęli na wysokości zadania jako gospo-
darze, bucząc po wymienieniu nazwi-
ska ostatniego z gości. Nie rozumiem 
takiej postawy. Spotkanie zostało po-
przedzone przepięknym, patriotycz-
nym w swej treści filmem, nawiązują-
cym do udziału naszego miasta w wal-
ce z  zaborcami. Ogrom wysiłku ze 
strony twórców, aktorów (mieszkań-

ców Lubonia) i innych, którzy ten film 
zrealizowali jako projekt z  okazji 
100-lecia niepodległości. Film nawią-
zywał do wspólnej walki Polaków 
w wyzwoleniu Wielkopolski, do jed-
ności i  ostatecznego zwycięstwa. Bo 
tylko w jedności jest siła i ona właśnie 
dała nam wolną Polskę. Co dzisiaj 
robimy z wówczas i w następnych la-
tach wywalczoną wolnością? Czy na 
pewno nie wykorzystujemy jej prze-
ciwko sobie. POLAK PRZECIWKO 
POLAKOWI.

Andrzej Pawłowski
mieszkaniec Lubonia

PS   Do redakcji dotarły też inne sy-
gnały oburzenia związane z opisanym 
wyżej zachowaniem. 

List do redakcji

Buczenie owiec
Łyżka dziegciu w beczce miodu
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Zarządzeniem nr 121 z  14 grudnia 
2018 r. Burmistrz ogłosiła otwarty kon-
kurs na wykonywanie zadań publicznych 
Miasta w 2019 r. Termin składania wnio-
sków upływał 7 stycznia. Rozstrzygnię-
cie ogłoszono 22 stycznia rozporządze-
niem 7-2019 Burmistrz Miasta Luboń. 
Z budżetu na ten cel przewidziano łącz-
nie kwotę 470 000 zł  (30 000 zł niższą 
niż przed rokiem). Rozdysponowano 
jednak 500 000 zł, czyli tyle, ile w roku 
2018. W  poszczególnych konkursach 
rozpisano środki tak:

QQ „Działania społeczne oraz działalność 
gospodarcza i techniczna” (konkurs nr 1), 
podobnie jak przed rokiem obejmuje 8 
punktów. Łącznie przeznaczono w tych 
zadaniach kwotę 100  000  zł, czyli tyle 
samo co przed rokiem. Wykorzystano 
kwotę 107 200 zł, czyli 107,2%, przekra-
czając wydatki o 7 200 zł od zaplanowa-
nych w budżecie.

QQ „Kultura i patriotyzm lokalny” (konkurs 
nr 2), w tym roku, podobnie jak w 2018, 
okrojony o zadanie „Podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej”.  Tak, jak uzasadnione to 
było przed rokiem, bowiem dla tego za-
dania ogłoszono dodatkowy 5. konkurs 
w związku z 100. rocznicą odzyskania 
niepodległości oraz Powstania Wiel-
kopolskiego, tak nie wiedzieć czemu, 
nie przywrócono go teraz? W tym kon-
kursie przewidziano kwotę 70 000 zł, 
czyli 20  000  zł więcej niż zakładano 
w 2018 r. Rozdysponowano natomiast 
87 500 zł, czyli o ¼ więcej, tj. 17 500 zł, 
niż zakładał budżet.

QQ „Edukacja, wypoczynek, turystyka 
i integracja europejska” (konkurs nr 3) 
otrzymał 60  000  zł, 10  000 więcej niż 
przed rokiem. Rozdysponowano 101,73% 
planu. Przekroczono o 1 000 zł.

QQ „Sport” (konkurs nr 4) – tu jak zwy-
kle przewidziano najwięcej pieniędzy pu-
blicznych. W tym roku 240 000 zł, czyli 
40 000 zł więcej niż w 2018 r. Tutaj też 
notujemy przekroczenie planowanego 
budżetu o 4 300 zł. Tym razem obydwa 
kluby piłkarskie „Stella” oraz LKS (Lu-
boński 1943) otrzymały pieniądze za-
równo na szkolenie młodzieży, jak i na 
zespoły seniorów.

W tym roku już w  styczniu rozdy-
sponowano wszystkie zaplanowane 
środki, przekraczając zakładany bu-
dżet w kwestii konkursów o 30 000 zł. 
To różnica pomiędzy rozporządze-
niem burmistrz z grudnia (rozpisanie 
konkursu) a  7 stycznia – rozstrzy-
gnięciem. Tak więc teoretycznie brak 
środków na tzw. „Małe granty”, czy-
li krótkie akcje według uproszczonej 
oferty realizacji zadania publicznego. 
Piszemy teoretycznie, bowiem prak-
tycznie budżet Lubonia przeszaco-
wywany jest prawie na każdej sesji 

RML, więc wszystko jest możliwe, 
dostosowanie przyznanych środków 
do planowanych, także.

Podsumowując, w tym roku na konkur-
sy wpłynęło 91 wniosków (przed rokiem 
106) na łączną kwotę wsparcia 982 760 zł 
(przed rokiem – 1 078 149 zł), z tego 13 
wniosków nie otrzymało pieniędzy bu-
dżetowych (przed rokiem 30). Jedna 
organizacja składająca wniosek nie otrzy-
mała wsparcia z budżetu (przed rokiem 
7). W  2018  r. z  przewidzianej planem 

Dotacje na 2019
Rozstrzygnięto konkurs na zadania, które w imieniu miasta w 2019 r. 
będą realizowały organizacje pozarządowe i instytucje wspierane 
finansowo z budżetu Lubonia
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1 Luboński Klub Tenisa Stołowego 80 384 zł 60 000 zł 1 1 74,6%

2
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

"Wspólna Droga" 49 400 zł 49 400 zł 2 2 100,0%

3 TMS Stella Luboń 87 615 zł 41 000 zł 2 2 46,8%
4 Luboński 1943 77 660 zł 38 000 zł 2 2 48,9%
5 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń 53 470 zł 35 000 zł 6 5 65,5%
6 Lubońskie Bractwo Kurkowe 95 385 zł 28 300 zł 10 7 29,7%
7 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń 60 690 zł 23 660 zł 4 4 39,0%
8 Klub Sportowy Akademia Judo 57 860 zł 22 000 zł 4 3 38,0%

9 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska
im. Powstańców Wielkopolskich 26 500 zł 21 500 zł 6 6 81,1%

10 Stowarzyszenie "Gloria in Musica" 15 998 zł 13 000 zł 1 1 81,3%
11 Szkoła Futbolu 26 000 zł 12 000 zł 3 3 46,2%
12 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 44 500 zł 10 000 zł 6 2 22,5%
13 Fundacja mydzieciom 23 660 zł 10 000 zł 1 1 42,3%
14 Luboński Klub Biegacza 16 000 zł 10 000 zł 2 2 62,5%
15 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 12 000 zł 9 500 zł 2 2 79,2%
16 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku 12 400 zł 9 100 zł 5 4 73,4%
17 Klub Sportowy Czerwony Smok 67 250 zł 9 000 zł 4 3 13,4%
18 Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego 11 000 zł 9 000 zł 2 2 81,8%
19 Parafia pw. św. Jana Bosko w Luboniu 8 200 zł 8 000 zł 1 1 97,6%
20 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego 10 500 zł 7 500 zł 6 6 71,4%
21 spółdzielnia socjalna Psarvard 12 100 zł 7 000 zł 1 1 57,9%

22
Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą

Luboń Bez Granic 8 400 zł 7 000 zł 1 1 83,3%

23 Stowarzyszenie Cor Ad Cor 
im. Kardynała J. H. Newmana 8 475 zł 7 000 zł 1 1 82,6%

24 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń 9 000 zł 7 000 zł 1 1 77,8%
25 Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości 10 834 zł 6 000 zł 1 1 55,4%
26 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli 7 160 zł 6 000 zł 2 2 83,8%
27 Lubońska Petanka 5 344 zł 5 340 zł 3 3 99,9%

28 Polski Związek Wędkarski Okręg W Poznaniu
Koło nr 21 Lubonianka 4 800 zł 4 800 zł 1 1 100,0%

29 Fundacja Lech Poznań Football Academy 10 000 zł 4 000 zł 1 1 40,0%
30 UKS Akademia Piłkarska Reissa Luboń 29 500 zł 4 000 zł 1 1 13,6%

31 Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 6 000 zł 4 000 zł 1 1 66,7%

32 Stowarzyszenie Galiarda 3 600 zł 3 000 zł 1 1 83,3%
33 Związek Strzelecki "Strzelec" 3 000 zł 3 000 zł 1 1 100,0%
34 Lubońskie Towarzystwo Kulturalne 2 460 zł 2 400 zł 1 1 97,6%

35 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 5 000 zł 2 000 zł 2 1 40,0%

36 Fundacja Edukacji Społecznej EKOS 1 500 zł 1 500 zł 1 1 100,0%
37 Stowarzyszenie Kohorta Poznań 19 115 zł 0 zł 1 0 0,0%

982 760 zł 500 000 zł 91 78 50,9%Razem

Instytucje korzystające z pieniędzy publicznych w 2019 r.

wg wielkości przyznanej dotacji w konkursie
Liczba 
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puli 500 000 zł ostatecznie w 4. konkur-
sach wydano z budżetu 430 707 zł. Dane 
te są niepełne, bowiem brak danych co 
do konkursu nr  5 związanego 
z 100. rocznicami odzyskania niepodle-
głości i Powstania Wielkopolskiego.

Poniżej w tabelach tradycyjnie przedsta-
wiamy wszystkie zadania, instytucje oraz 
wnioskowane i przyznane dotacje.

Tabela z  zadaniami, publikowana na 
następnych stronach, jest ustawiona we-
dług numeracji konkursów, a w nich wg 
wysokości otrzymanego z budżetu mia-
sta dofinansowania do zadań. Zwycza-
jowo na szarych paskach u dołu tabel, 
w poszczególnych konkursach zaznaczy-
liśmy zadania, które nie otrzymały żad-
nego wsparcia. W  ostatniej kolumnie 

pokazujemy procentowy stopień zaspo-
kojenia potrzeb oferentów z  budżetu 
w danym zadaniu.

W osobnej tabeli obok przedstawiamy 
wszystkie organizacje biorące udział 
w  konkursie w  2019  r., uszeregowane 
podobnie (wg wysokości otrzymanej 
z miasta dotacji). Spośród 37. instytucji 
(przed rokiem 38), 36 otrzymało wspar-
cie (przed rokiem 31).

Zauważa się tendencję dofinansowywa-
nia ogólnej działalności poszczególnych 
organizacji, bez wyszczególniania tytu-
łów – tematów konkretnych zadań, jak 
w przypadku np. LKTS-u, PCK, Stowa-
rzyszenia „Społeczny Fundusz Ludzi 
Dobrej Woli” itd.

PPR
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KONKURS  I / 2018 –  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I TECHNICZNA: 
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2. Ochrona i promocja zdrowia, 
w tym działalność lecznicza; 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 5. Działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka; 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 7. Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” „Aktywni razem” 44 000 44 000 100,0%

2 Fundacja mydzieciom „Mogę więcej” 23 660 10 000 42,3%

3 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń „Radosne Dzieciństwo” 
- Profilaktyka Onkologiczna Najmłodszych Lubonian 9 000 8 000  

4 Klub Sportowy Akademia Judo Judo Szansą Dla Każdego -zajęcia dla osób niepełnosprawnych 10 400 7 000 67,3%
5 Klub Sportowy Akademia Judo VII Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 7 000 6 000 85,7%

6 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga”

Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami do przedszkoli 
i innych ośrodków w roku 2019 5 400 5 400 100,0%

7 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Pomoc Społeczna 5 060 4 500 88,9%
8 Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego Wypoczynek Seniorów 6 000 4 000 66,7%

9 Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża

Zostań bohaterem oddaj krew - promocja idei honorowego 
krwiodawstwa 6 000 4 000 66,7%

10 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Festiwal „Kulturka” 8 500 4 000  
11 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku V Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora w Luboniu 3 500 3 500 100,0%
12 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Łódź wielokulturowy krajobraz miasta 2 500 2 000 80,0%
13 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Szlakiem Pomników Historii Polski do Kołobrzegu. 3 000 2 000 66,7%
14 Lubońska Petanka Majówka Integracyjna 2019 -turniej w bule 1 804 1 800  
15 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Wspomagamy mamy 1 420 1 000 70,4%
16 Lubońskie Bractwo Kurkowe Aplikacja internetowa grobów Powstańców Wlkp. 6 713 0 0,0%

  Złożono 16 ofert (przed rokiem 19), przyznano dofinansowanie 14 zadaniom (przed rokiem 15),  
w budżecie zaplanowano 100 000 zł (jak przed rokiem), przyznano 107,2% planowanej puli. 143 957 107 200 74,5%

KONKURS II / 2018 – KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY: 
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Koncert Świąteczny 21 300 18 000 84,5%

2 Stowarzyszenie „Gloria in Musica” Edmundowi Bojanowskiemu w 20. rocznicę beatyfikacji 
- widowisko teatralno-muzyczne 15 998 13 000 81,3%

3 Parafia pw. św. Jana Bosko w Luboniu Uroczyste otwarcie izby pamięci sługi Bożego ks. Stanisława 
Streicha 8 200 8 000 97,6%

4 Luboński Klub Biegacza Bieg Mały Patriota 8 000 7 000 87,5%
5 Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości Integracja poprzez wspólne granie w gry planszowe 10 834 6 000 55,4%
6 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Potyczki na smyczki” 5 500 5 000 90,9%
7 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Antonio Vivaldi - Książe Wenecji Cztery Pory Roku 8 000 5 000 62,5%

8 Polski Związek Wędkarski Okręg W Poznaniu  
- Koło Nr 21 Lubonianka Zawody Wędkarskie 4 800 4 800 100,0%

9 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Wokół Wielkiej Sceny w roku Stanisława Moniuszki 10 600 4 000 37,7%
10 Stowarzyszenie Galiarda III Ogólnopolski Konkurs „Piosenka dla każdego” 3 600 3 000 83,3%
11 Lubońskie Towarzystwo Kulturalne Instruktor muzyki i śpiewu 2 460 2 400 97,6%

12 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Z okazji 225 Rocznicy Bitwy Pod Racławicami Odwiedzamy 
Panoramę Racławicką we Wrocławiu. 2 000 2 000 100,0%

13 Lubońskie Bractwo Kurkowe Turniej strzelecki z okazji święta 3-go Maja 2 613 2 000 76,5%

14 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska  
im. Powstańców Wielkopolskich Harcerski Festiwal Artystyczny 2019 2 000 2 000 100,0%

15 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska  
im. Powstańców Wielkopolskich

RUN - Radość Uśmiech Niepodległość  
Rajd Dla Zuchów i Harcerzy 2019 2 000 2 000 100,0%

16 Lubońskie Bractwo Kurkowe Turniej strzelecki z okazji święta 11-go Listopada 2 613 1 500 57,4%
17 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Śladami Marcina Rożka do Wolsztyna 1 000 1 000 100,0%
18 Lubońskie Bractwo Kurkowe Turniej strzelecki z okazji 101 rocznicy Powstania Wlkp. 813 800 98,4%
19 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu 10 000 0 0,0%
20 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Światowy Dzień Muzyki W Luboniu 6 000 0 0,0%
21 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert Królewski z okazji obchodów Dni Lubonia 9 000 0 0,0%
22 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Boże Narodzenie w Luboniu 6 000 0 0,0%

23 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO 1 800 0 0,0%

24 Lubońskie Bractwo Kurkowe Śladami historii 2 000 0 0,0%
25 Lubońskie Bractwo Kurkowe Pomnik Powstańców Wielkopolskich z Lubonia 33 146 0 0,0%

  Złożono 25 ofert (przed rokiem 12), przyznano dofinansowanie 18 zadaniom (przed rokiem 7),  
w budżecie zaplanowano 70 000 zł (przed rokiem 50 000), przyznano 125,0% z  puli. 180 276 87 500 48,5%

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
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KONKURS  I / 2018 –  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I TECHNICZNA: 
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2. Ochrona i promocja zdrowia, 
w tym działalność lecznicza; 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 5. Działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka; 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 7. Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” „Aktywni razem” 44 000 44 000 100,0%

2 Fundacja mydzieciom „Mogę więcej” 23 660 10 000 42,3%

3 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń „Radosne Dzieciństwo” 
- Profilaktyka Onkologiczna Najmłodszych Lubonian 9 000 8 000  

4 Klub Sportowy Akademia Judo Judo Szansą Dla Każdego -zajęcia dla osób niepełnosprawnych 10 400 7 000 67,3%
5 Klub Sportowy Akademia Judo VII Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 7 000 6 000 85,7%

6 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga”

Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami do przedszkoli 
i innych ośrodków w roku 2019 5 400 5 400 100,0%

7 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Pomoc Społeczna 5 060 4 500 88,9%
8 Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego Wypoczynek Seniorów 6 000 4 000 66,7%

9 Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża

Zostań bohaterem oddaj krew - promocja idei honorowego 
krwiodawstwa 6 000 4 000 66,7%

10 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Festiwal „Kulturka” 8 500 4 000  
11 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku V Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora w Luboniu 3 500 3 500 100,0%
12 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Łódź wielokulturowy krajobraz miasta 2 500 2 000 80,0%
13 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Szlakiem Pomników Historii Polski do Kołobrzegu. 3 000 2 000 66,7%
14 Lubońska Petanka Majówka Integracyjna 2019 -turniej w bule 1 804 1 800  
15 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Wspomagamy mamy 1 420 1 000 70,4%
16 Lubońskie Bractwo Kurkowe Aplikacja internetowa grobów Powstańców Wlkp. 6 713 0 0,0%

  Złożono 16 ofert (przed rokiem 19), przyznano dofinansowanie 14 zadaniom (przed rokiem 15),  
w budżecie zaplanowano 100 000 zł (jak przed rokiem), przyznano 107,2% planowanej puli. 143 957 107 200 74,5%

KONKURS II / 2018 – KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY: 
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Koncert Świąteczny 21 300 18 000 84,5%

2 Stowarzyszenie „Gloria in Musica” Edmundowi Bojanowskiemu w 20. rocznicę beatyfikacji 
- widowisko teatralno-muzyczne 15 998 13 000 81,3%

3 Parafia pw. św. Jana Bosko w Luboniu Uroczyste otwarcie izby pamięci sługi Bożego ks. Stanisława 
Streicha 8 200 8 000 97,6%

4 Luboński Klub Biegacza Bieg Mały Patriota 8 000 7 000 87,5%
5 Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości Integracja poprzez wspólne granie w gry planszowe 10 834 6 000 55,4%
6 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Potyczki na smyczki” 5 500 5 000 90,9%
7 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Antonio Vivaldi - Książe Wenecji Cztery Pory Roku 8 000 5 000 62,5%

8 Polski Związek Wędkarski Okręg W Poznaniu  
- Koło Nr 21 Lubonianka Zawody Wędkarskie 4 800 4 800 100,0%

9 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Wokół Wielkiej Sceny w roku Stanisława Moniuszki 10 600 4 000 37,7%
10 Stowarzyszenie Galiarda III Ogólnopolski Konkurs „Piosenka dla każdego” 3 600 3 000 83,3%
11 Lubońskie Towarzystwo Kulturalne Instruktor muzyki i śpiewu 2 460 2 400 97,6%

12 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Z okazji 225 Rocznicy Bitwy Pod Racławicami Odwiedzamy 
Panoramę Racławicką we Wrocławiu. 2 000 2 000 100,0%

13 Lubońskie Bractwo Kurkowe Turniej strzelecki z okazji święta 3-go Maja 2 613 2 000 76,5%

14 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska  
im. Powstańców Wielkopolskich Harcerski Festiwal Artystyczny 2019 2 000 2 000 100,0%

15 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska  
im. Powstańców Wielkopolskich

RUN - Radość Uśmiech Niepodległość  
Rajd Dla Zuchów i Harcerzy 2019 2 000 2 000 100,0%

16 Lubońskie Bractwo Kurkowe Turniej strzelecki z okazji święta 11-go Listopada 2 613 1 500 57,4%
17 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Śladami Marcina Rożka do Wolsztyna 1 000 1 000 100,0%
18 Lubońskie Bractwo Kurkowe Turniej strzelecki z okazji 101 rocznicy Powstania Wlkp. 813 800 98,4%
19 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu 10 000 0 0,0%
20 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Światowy Dzień Muzyki W Luboniu 6 000 0 0,0%
21 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert Królewski z okazji obchodów Dni Lubonia 9 000 0 0,0%
22 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Boże Narodzenie w Luboniu 6 000 0 0,0%

23 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO 1 800 0 0,0%

24 Lubońskie Bractwo Kurkowe Śladami historii 2 000 0 0,0%
25 Lubońskie Bractwo Kurkowe Pomnik Powstańców Wielkopolskich z Lubonia 33 146 0 0,0%

  Złożono 25 ofert (przed rokiem 12), przyznano dofinansowanie 18 zadaniom (przed rokiem 7),  
w budżecie zaplanowano 70 000 zł (przed rokiem 50 000), przyznano 125,0% z  puli. 180 276 87 500 48,5%

KONKURS III / 2018 EDUKACJA, WYPOCZYNEK, TURYSTYKA I INTEGRACJA EUROPEJSKA 
1.Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 3. Ekologia 
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 4. Turystyka i krajoznawstwo; 5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społecznościami.

1 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska  
im. Powstańców Wielkopolskich Obóz Harcerski 1 Zuchowy Środowiska Zhp Luboń - Lato 2019 14 000 10 000 71,4%

2 spółdzielnia socjalna Psarvard Psarvardowe bezpieczne dziecko 12 100 7 000 57,9%
3 Stowarzyszenie Cor Ad Cor Im. Kardynała J. H. Newmana Cor Ad Cor Film Festival 8 475 7 000 82,6%

4 Stowarzyszenie Centrum Współpracy Z Zagranicą  
Luboń Bez Granic Międzynarodowa wymiana mieszkańców 8 400 7 000 83,3%

5 Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego Wycieczka turystyczno-krajoznawcza szklakiem historii Polski 
i kresów wschodnich 5 000 5 000 100,0%

6 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Wyjazd dzieci na międzynarodowy turniej piłki nożnej do kraju 
Unii Europejskiej 4 000 3 500 87,5%

7 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Integracja dzieci i młodzieży 9 140 3 000 32,8%
8 Klub Sportowy Czerwony Smok Obóz w Pogorzelicy z Czerwonym Smokiem 20 000 3 000 15,0%

9 Szkoła Futbolu Działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 5 000 2 000 40,0%

10 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska  
im. Powstańców Wielkopolskich

„Cudze chwalicie ...” - edycja II, wycieczka do jednego z 
największych miast Polski 3 000 2 000 66,7%

11 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska  
im. Powstańców Wielkopolskich Start roku harcerskiego i zuchowego 2019 2 000 2 000 100,0%

12 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Emeryt i rencista na pikniku 2 100 1 500 71,4%
13 Fundacja Edukacji Społecznej EKOS XXVI Konkurs „Złota Żaba” 1 500 1 500 100,0%
14 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Szlakiem Powstania Wielkopolskiego 1 500 1 500 100,0%

15 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego XXV Jubileuszowy Rajd Złota Jesień w Wielkopolskim Parku 
Narodowym „Po dobrach Hrabiego Władysława Zamoyskiego”. 3 000 1 500 50,0%

16 Klub Sportowy Czerwony Smok Obóz z Czerwonym Smokiem 2 050 1 000 48,8%

17 Szkoła Futbolu Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami 1 000 1 000 100,0%

18 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Szlakiem Kopernika i Piernika do Torunia 2 000 1 000 50,0%
19 Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego Na Szlaku Kani Rudej- 1 000 500 50,0%

20 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 4 Pory Roku w Kajaku 2 500 0 0,0%

21 Stowarzyszenie Pozytywny Luboń Lekcje mistrzowskie - zawód z pasją 2 650 0 0,0%
22 Klub Sportowy Czerwony Smok Obóz w Hiszpanii z Czerwonym Smokiem 20 000 0 0,0%

  Złożono 22 oferty (przed rokiem 21), przyznano dofinansowanie 19 zadaniom (przed rokiem 12),  
w budżecie zaplanowano 60 000 zł (przed rokiem 50 000), przyznano 101,7% z  puli. 130 415 61 000 zł 46,8%

KONKURS  IV / 2018 – SPORT 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1 Luboński Klub Tenisa Stołowego Prowadzenie zajęć tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 
z Lubonia w celu propagowania zdrowego stylu życia. 80 384 60 000 74,6%

2 Tms Stella Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży TMS Stella Luboń 60 000 32 000 53,3%

3 Luboński 1943 Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 
z Lubońskim 1943 47 800 30 000 62,8%

4 Lubońskie Bractwo Kurkowe Strzelnica i Strzelecki Klub Sportowy. 37 120 17 000 45,8%

5 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- prowadzenie 
treningów dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej 36 070 15 000 41,6%

6 Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2019 pod znakiem Judo w Luboniu 19 600 9 000 45,9%
7 Szkoła Futbolu Sport 20 000 9 000 45,0%

8 Tms Stella Luboń
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizowanie 
zawodów i zajęć sportowych z elementami współzawodnictwa 

sportowego (zespół seniorów)
27 615 9 000 32,6%

9 Luboński 1943 Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych z Lubońskim 
1943 29 860 8 000 26,8%

10 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki siatkowej 9 000 7 000 77,8%
11 Lubońskie Bractwo Kurkowe Szkolna Liga Strzelecka 8 743 6 000 68,6%

12 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej. 
Udział zespołów w turniejach klubowych oraz rozgrywkach WZPN 8 000 6 000 75,0%

13 Klub Sportowy Czerwony Smok Zajęcia sportowe z Czerwonym Smokiem 25 200 5 000 19,8%

14 UKS Akademia Piłkarska Reissa Luboń Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko 
Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Miasta Luboń 29 500 4 000 13,6%

15 Fundacja Lech Poznań Football Academy
Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci 

i młodzieży z Miasta Luboń oraz udział we współzawodnictwie 
sportowym i rozgrywkach ligowych WZPN

10 000 4 000 40,0%

16 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Prowadzenie 
treningów dla dzieci i młodzieży z unihokeja 13 800 4 000 29,0%

17 Związek Harcerstwa Polskiego -Chorągiew Wielkopolska  
Im. Powstańców Wielkopolskich IX Jamboree oraz VII Jambo Zuchowe 2019 3 500 3 500 100,0%

18 Luboński Klub Biegacza Bieg na Powitanie Lata 8 000 3 000 37,5%
19 Związek Strzelecki „Strzelec” Zawody sportowo-obronne 3 000 3 000 100,0%

20 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 18. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge” Grand Prix PZK 2 500 2 000 80,0%

21 Lubońska Petanka Mistrzostwa Lubonia dubletów w bule pod patronatem Polskiej 
Federacji Petanque 1 860 1 860 100,0%

22 Lubońska Petanka Grand Prix Lubonia - turniej dubletów w bule 1 680 1 680 100,0%
23 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Turniej Piłkarski z Okazji Dnia Dziecka 1 680 1 660 98,8%

24 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Udział lubońskich seniorów w X Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo 
Rekreacyjnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sierakowie. 1 600 1 600 100,0%

25 Lubońskie Bractwo Kurkowe Biba w Lasku 813 500 61,5%
26 Lubońskie Bractwo Kurkowe Dni Lubonia 813 500 61,5%
27 Klub Sportowy Akademia Judo Olympic Camp - Gwiazdy Igrzysk 20 860 0 0,0%
28 Stowarzyszenie Kohorta Poznań Młodzieżowa Euroliga sportów walki 19 115 0 0,0%

Złożono 28 ofert (przed rokiem 33), w konkursie przyznano dofinansowanie 26 zadaniom (przed rokiem 27), w budżecie 
zaplanowano 240 000 zł (przed rokiem 200 000), przyznano 101,8% z  puli. 528 112 244 300 46,3%

  Razem Luboń 982 760 500 000 zł
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Z PARAFII

Orszak Trzech Króli
W Polsce już po raz 11., a w naszym mie-
ście po raz czwarty wyruszył Orszak 
Trzech Króli, który z roku na rok zatacza 
coraz szersze kręgi. Tym razem wyruszył 
z kościoła św. Jana Bosko i przeszedł uli-
cami tejże parafii na plac przy ul. Wschod-
niej. Jak zwykle korowód był barwny, ra-
dosny i  rozbrzmiewający kolędami. Nie 
zabrakło w  organizacji orszaku naszych 
parafian. Po raz kolejny przygotowania 
koordynowała pani Dorota Franek, w świę-
tą rodzinę wcielili się Państwo Jastrząbek, 
o żywą „menażerię” zadbali panowie Mać-
kowiak, Nowacki i Kaźmierczak.

Pożegnanie śp. Stanisława Polaka
2 stycznia 2019 roku zmarł ojciec abp 
Wojciecha Polaka – Prymasa Polski oraz 

naszego rezydenta, ks. Mieczysława – śp. 
Stanisław Polak. W uroczystościach po-
grzebowych, które odbyły się 7 stycznia 
w Gniewkowie, wziął udział ks. kanonik 
Józef Majchrzak oraz delegacja z naszej 
parafii.

Duszpasterska wizyta zakończona
Przez cały styczeń trwała kolęda. Kapła-
ni wizytowali w  tym roku drugą część 
parafii, nawiedzając rodziny dolnego 
Lasku oraz część rodzin zamieszkujących 
przy ulicach przyległych do ul. Sobie-
skiego od strony wschodniej. Kapłani 
zanieśli do domów swoich parafian Boże 
błogosławieństwo, dziękując im za 
otwarte drzwi i serdeczne przyjęcie.

Anna

Z parafii św. Maksymiliana
Zakończenie kolędy
W trzecim tygodniu stycznia zakończo-
no tegoroczne odwiedziny kolędowe. 
W wieczornej mszy św. 18 stycznia wzię-
li udział kapłani, którzy wizytowali domy 
parafian.    (R.Woj.)

Peregrynacja w Luboniu
Przez sobotę, 26 stycznia, noc, aż do 
niedzielnej Mszy św. o godz. 7.30 w ko-
ściele trwała całodobowa adoracja Naj-
świętszego Sakramentu połączona z ró-
żańcem, w  intencji dobrego przeżycia 
peregrynacji obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Nawiedzenie Matki Bożej 
w  kopii Obrazu Jasnogórskiego pod 
hasłem: „Z Maryją w nowe czasy” w Ar-

chidiecezji Poznańskiej będzie 
trwało od 18 maja 2019 do 26 
września 2020  r. Luboń będzie 
gościł święty Obraz w listopadzie 
br., w  następujących terminach: 
12.11.2019 (wtorek) – parafia św. 
Maksymiliana Marii Kolbego; 
13.11 – parafia św. Jana Bosko; 14.11 – 
parafia św. Jana Pawła II; 15.11 (piątek) 
– parafia św. Barbary.    (HS)

Wizytacja biskupia
Na niedzielę, 17 lutego, zaplanowano 
wizytację ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. 
Zakładano spotkania z  grupami para-
fialnymi (m.in. Radami Ekonomiczną 

i Duszpasterską, katechetami) oraz po-
jedynczymi członkami wspólnoty; wy-
głoszenie przez Gościa homilii prawie 
na wszystkich Mszach św. oraz uroczystą 
Eucharystię z udziałem pocztów sztan-
darowych o godz. 12.30. W drugi dzień 
wizytacji – wtorek, 19 lutego – o godz. 9 
ks. Biskup wraz z ks. proboszczem mie-
li udzielić sakramentu Namaszczenia 
Chorych, a  potem odwiedzić szkołę, 
niektóre domy w parafii i siostry służeb-
niczki Maryi. O godz. 15 ks. Biskup miał 
wizytować cmentarz, a podczas wieczor-
nej Mszy św. o godz. 18 udzielć sakra-
mentu Bierzmowania 140. młodym 
parafianom.    (HS)

Z parafii św. Barbary

Q
Msza św. z udziałem księży, którzy w tym roku odwiedzali domy parafian w Żabiko-
wie   fot. Rafał Wojtyniak

Całodobowa 
adoracja Naj-
świętszego Sakra-
mentu w kościele 
św. Barbary   fot. 
Rafał Wojtyniak

Q

2 lutego obchodziliśmy kolejny, 23. Świato-
wy Dzień Życia Konsekrowanego. Ustano-
wił go w 1997 r. św. Jan Paweł II chcąc, by 
przypadał w święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Boskiej Gromnicznej). Wybierając 
ten dzień, Papież Polak zwrócił uwagę, że 
ofiarowanie Syna Bożego, którego symbolem 
jest przyniesienie Go do świątyni, to wzór 
dla tych, którzy poświęcają swe życie Bogu. 
To dzień, w którym modlimy się za tych, 
którzy takie życie prowadzą lub przygoto-
wują się do tej ofiary, również jako osoby 

świeckie (konsekrowanymi są bowiem za-
równo księża, siostry i bracia zakonni, jak 
i  członkowie instytutów świeckich, oraz 
osoby należące do stanu dziewic i  wdów 
konsekrowanych, a także pustelnicy).
Przypominamy, że w  1.  tomie „Rocznika 
Historycznego”, wydanego w  2012  r. przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Fo-
rum Lubońskie” przedstawiliśmy 25 osób 
konsekrowanych (w tym 6 kobiet) związa-
nych z Luboniem.

(S)

Konsekrowani z Lubonia
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Wizytacja biskupia
3 i 4 lutego naszą parafię wizytował bp 
Zdzisław Fortuniak. W niedzielę podczas 
Mszy św. o godz. 10 proboszcz, ks. prał. 
Roman Kubicki zdał sprawozdanie 
z funkcjonowania parafii, okolicznościo-
wą homilię wygłosił wizytator. Po połu-
dniu odbyły  się spotkania z  Radami 
Ekonomiczną i  Duszpasterską, przed-
stawicielami grup parafialnych oraz ka-
techetami. Pierwszy dzień wizytacji 
zakończyła wieczorna Msza św. 
o godz. 18. W poniedziałek o godz. 8 ks. 
Biskup wraz z ks. proboszczem odpra-
wili Mszę św. dla 
seniorów i  chorych. 
W homilii gość po-
dziękował im za to, 
że pomimo niesprzy-
jającej pogody, tak 
licznie przybyli do 
świątyni.  Mówił 
m.in. o  obrzędzie 
i  sakramencie na-
maszczenia chorych, 
higienie społecznej, 
technice medycznej, 
o tym, że wydłuża się 
nasz wiek i człowiek 
może dożywać sędzi-
wego wieku, ale sta-
rym nikt być nie 
chce.

W szkole i przedszkolu
W poniedziałkowe przedpołudnie ks. 
Biskup w asyście duszpasterzy spotkał się 
z dziećmi i ich nauczycielami, najpierw 
w  Zespole Szkół (ZS) przy ul. Armii 
Poznań, gdzie rozmawiał z uczniami kl. 
IV b o rozkładzie ich zajęć w ciągu dnia 
i o tym, jak ważna jest dla nich szkoła. 
Z towarzyszącą mu dyrektor Anitą Plu-
mińską-Mieloch zwiedził szkołę i  roz-
mawiał z dyrekcją oraz nauczycielami, 

po czym pospieszył do przedszkola „Tę-
czowa Kraina” przy ul. Okrzei, gdzie 
starsze grupy przygotowały przedstawie-
nie. Biskup zwiedził przedszkole i spo-
tkał się z pracującym w nim personelem. 
Tego dnia odwiedził również chorych 
oraz przeprowadził rozmowy z probosz-
czem i wikariuszem w biurze parafial-
nym. Wizytację zakończyła wspólna 
kolacja z księżmi dekanatu lubońskiego.

Bierzmowanie
W drugim dniu wizytacji o  godz.  17 
odbyła się Msza św., podczas której ks. 

bp Zdzisław Fortuniak udzielił sakra-
mentu bierzmowania 125. osobom. Ce-
lebransowi asystowali rektor Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego w Po-
znaniu ks. Szymon Sułkowski oraz nasi 
duszpasterze – ks. Roman Kubicki i ks. 
Krzysztof Twardowski. Homilię wygło-
sił główny celebrans. Podkreślił m.in., 
że namaszczenie krzyżmem św., poprze-
dzone wyznaniem wiary jest wielce zna-
mienne. – Jesteście w  takim momencie 
życia – powiedział do młodzieży – że 
trzeba projektować swoją przyszłość, jest 
to bardzo ważny moment. Wspomniał 
również o Słudze Bożym, ks. Stanisławie 
Streichu, który posłuchał głosu Pana 
Boga i został posłany do Lubonia.

PAW

Z PARAFII

Ks. Proboszcz Roman
Nie wszystkim tak się zdarza
Mieć dobrego gospodarza
Jak w parafii Jana Bosko
Bo naprawdę jest tu bosko.
Ks. Proboszcz wszystkich zaprasza
Bo parafia też jest nasza.
Drzwi się same otwierają
Do środka nas zapraszają.
Nasz Kościół taki kochany
I był strasznie zaniedbany.
Lecz ks. Proboszcz dwoi się, troi
I niczego się nie boi.
Jak byś spojrzał z każdej strony
Ołtarz pięknie odnowiony
W oknach nowe są witraże
Przyjdź, zobacz, ks. Proboszcz pokaże.
Nawet święci się uśmiechają
Bo nowiutkie szaty mają
Wszystkie ściany wybielały
Będzie piękny kościół cały.
Jak się wszyscy złożymy
Razem kościół odnowimy.
Niech każdy dobrze się czuje.
Ks. Proboszcz za pieniądze dziękuje
Za nas Świętą Mszę odprawi
I nas wszystkich pobłogosławi.

Genowefa Jeziorna

Postulator procesu beatyfikacyjnego ks. 
dr Wojciech Mueller i proboszcz Parafii 
pw. św. Jana Bosko ks. Roman Kubicki 
zapraszają na uroczyste zakończenie 
Procesu Beatyfikacyjnego Sługi Bożego

ks. Stanisława Streicha
pierwszego proboszcza i budowniczego 
parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu 
w latach 1935-1938.
Celebracja Najświętszej Eucharystii 
odbędzie  się w  Kościele pw. św. Jana 
Bosko, ul. Jagiełły 11

2 marca 2019 roku o godz. 17.30

pod przewodnictwem Jego Ekscelencji 
ks. abpa Stanisława Gądeckiego Metro-
polity Poznańskiego.
Sługa Boży ks. Stanisław Streich został 
zamordowany 27 lutego 1938 r. podczas 
odprawiania niedzielnej mszy św. dla dzieci.

Q
Chcę być święty dla chwały Bożej 
i zbawienia swej duszy, żebym mógł 
chwalić Boga przez całą wieczność, 
choćby w ostatnim kąciku nieba. – ks. 
Stanisław Streich

Zaproszenie  

Zakończenie procesu 
beatyfikacyjnego

Z parafii św. Jana Bosko

Q
W Zespole Szkół przy ul. Armii Poznań ks. bp. Zdzisław Fortuniak  spotkał się z uczniami kl. IV b i pracującym tam personelem   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Podczas uroczystej liturgii świątynia wypełniła się bierzmo-
wanymi, ich rodzinami i przyjaciółmi   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Sakramentu Bierzmowania udzielał ks. bp. Zdzisław Fortuniak w asyście 
ks. rektora Szymona Sułkowskiego   fot. Paweł Wolniewicz
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Laureatki
Styczeń wielu osobom upłynął pod zna-
kiem kolędowania. Ledwie przywitaliśmy 
nowy rok 2019, a już 4 stycznia laureat-
ki pierwszych miejsc w konkursie szkol-

nym „Moja kolęda” wystąpiły w Miej-
skim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pio-
senek Świątecznych. SP 2 reprezentowa-
ły tym razem: Wiktoria Bartkowiak, 
Katarzyna Hajdyła, Joanna Olsztyńska 
i  Emilia Myssak. Nasze laureatki bar-
dzo się starały i wszystkie pięknie zapre-
zentowały się przed jury oraz publicz-
nością zgromadzoną w tym dniu w Ze-
spole Szkół w Luboniu. Najwięcej szczę-
ścia tym razem miała Kasia Hajdyła, 
która wyśpiewała pierwsze miejsce 
w kategorii klas 1-3. Katarzyna Hajdyła 
zdobyła również wyróżnienie w  Ogól-
nopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek 
o  Złotą Nutkę, organizowanym przez 
Stowarzyszenie „Galliarda” i „Klubu Ra-
szyn”. Wszystkim naszym reprezentant-
kom gratulujemy występów oraz cennych 
doświadczeń. Życzymy powodzenia 
w kolejnych konkursach, a uczniów bar-
dziej do tej pory nieśmiałych zachęcamy 

do próbowania swoich sił w szkolnych 
konkursach.    (Radosław Jastak)

Szpikofanki w Posnanii
W sobotnie popołudnie, 12 stycznia, 

kiedy większość uczniów na-
szej szkoły rozpoczynała zi-
mowe lenistwo zwane feriami, 
trzy Szpikofanki, ze Szkolnej 
Drużyny Szpiku, charytatyw-
nie pracowały w  Galerii Po-
snania podczas akcji „Posna-
nia Shopping Cardio Challen-
ge”. Jej celem było propagowa-
nie idei dawstwa szpiku oraz 
zachęcanie gości galerii do 
spalania kalorii poprzez ćwi-
czenia na dostępnej dla 
wszystkich minisiłowni. 10 
spalonych kalorii zasilało kon-

to onkodzieciaczków będących pod 
opieką Drużyny Szpiku kwotą 1  zł. 
Starałyśmy się ich spalić jak najwięcej. 
Wspierał nas w tym i wspólnie z nami 

Z Cieszkowianki

Q
Uczennice Cieszkowianki w Galerii 
Posnania podczas akcji propagującej 
dawstwo szpiku w towarzystwie mistrza 
Polski w boksie – Damiana Wrzesińskie-
go (przed kilkoma laty mieszkaniec 
Lubonia, nagrodzony statuetką „Siewca 
Roku 2013”)

ćwiczył mistrz Polski w boksie zawo-
dowym, Damian Wrzesiński. To było 
niezapomniane popołudnie.   

(Szkolna Drużyna Szpiku „Szpikofanki”)

Półkolonie
Ferie w SP 2 były pełne wra-
żeń. Podczas pierwszego ty-
godnia dzieci uczestniczyły 
w  warsztatach chemicznych, 
gdzie niezwykłym doświadcze-
niem dla nich było gaszenie 
ognia na własnych rękach oraz 
przeprowadzanie różnych eks-
perymentów chemicznych. 
Odwiedziliśmy Muzeum Na-
rodowe w  Szreniawie, gdzie 
piekliśmy ciasteczka i wyrabia-
liśmy masło, w Niku graliśmy 
w kręgle. W kinie byliśmy na 
filmach: „Asterix i Obeliks”, 
„Ralf Demolka” oraz „Sekret-
ne życie kotów”. Dla dzieci 
szczególną atrakcją był udział 
w przedstawieniu: „Ulf i ba-

lon” oraz „Calineczka” w Teatrze Ani-
macji w  Centrum Kultury Zamek 
w Poznaniu.   

(wychowawcy)

Q
Uczestnicy zimowych półkolonii z SP 2 w muzeum w Szreniawie

Q
Laureatki Miejskiego Konkur-
su Kolęd, Pastorałek i Piose-
nek Świątecznych z SP 2, 
z opiekunem Radosławem 
Jastakiem

Pod tym hasłem Burmistrz Miasta Luboń 
oraz Stowarzyszenie Metropolia, w ra-
mach Kampanii „Luboń Anty Smog” 
zorganizowali spotkanie dla miesz-
kańców, które odbyło się we wtorko-
we popołudnie, 12  lutego, w Szkole 
Podstawowej nr 1. Spotkanie w for-
mie warsztatów dotyczyło zanieczysz-
czenia powietrza oraz walki ze smo-
giem. Wzięli w  nim udział: ponad 
20 mieszkańców, burmistrzowie Mał-
gorzata Machalska i Michał Popław-
ski, pracownik Wydziału Planowania, 
Rozwoju i Ochrony Środowiska UML 
– Joanna Cichoń, Paweł Głogowski z Po-
znańskiego Alarmu Smogowego oraz 
radni RML (w tym wszyscy z  Komisji 
Ochrony Środowiska). Na wstępie pre-
lekcję wspartą pokazem multimedialnym 
wygłosił Paweł Głogowski. Ze względu 

na formę spotkania, odpowiadał jedno-
cześnie na zadawane przez mieszkańców 
pytania. W trakcie dyskusji poruszano 
m.in. zagadnienia: Co to jest smog 
i skąd się bierze?; Polska jako kraj o naj-
bardziej zanieczyszczonym powietrzu 
w  Europie; Jakie są główne przyczyny 
zanieczyszczenia powietrza?; Jak oddy-
chanie zanieczyszczonym powietrzem 
wpływa na nasze zdrowie?; Jak chro-
nić się przed smogiem i co sami możemy 
zrobić, aby ograniczyć jego negatywne 
skutki?; Jak rozwiązać problem smogu 
w Polsce?; W jaki sposób dowiedzieć się 
o  stanie powietrza w  naszej okolicy?; 
Gdzie szukać informacji na temat jako-
ści powietrza i możliwych sposobów jego 
poprawy?; Jak można skorzystać z dota-
cji w ramach Programu „Czyste Powie-
trze”? Zainteresowanym odpowiadali 

„Weź nie truj”

burmistrzowie, prelegent i  Joanna Ci-
choń, która zreferowała również budzą-
cy duże zainteresowanie temat dotacji 

z  budżetu Miasta do wymiany pieców 
w roku 2019.

PAW

Q
Paweł Głogowski podczas prelekcji   fot. Paweł Wolniewicz



2/2019

45

OŚWIATA

sz
ko

ła

Lp. Imię i nazwisko klasa

n
au

ko
w

e 
(n

)

sp
o

rt
o

w
e 

(s
)

śr
ed

n
ia

 /

d
ys

cy
p

lin
a

sp
o

rt
o

w
a

kwota

1 bd 6 n 5,92 100 zł
2 bd 6 n 5,92 100 zł
3 Olga Usak 6 n 5,88 100 zł
4 Martyna Gomuła  7 s  - 100 zł
5 Natalia Leśniak  7 s  - 100 zł
6 Maciej Mazurkiewicz  7 s  - 100 zł

600 zł
1 Dawid Zieliński 6b n 6,00 200 zł
2 Franciszek Bartochowski 5a n 5,85 100 zł
3 Igor Januszewski 5d n 5,77 100 zł
4 Szymon Hanus 6b n 5,75 100 zł
5 Zuzanna Bogna Majewska 6c n 5,75 100 zł
6 Antoni Piętka 5d n 5,69 100 zł
7 Anna Schmidtke 5d n 5,69 100 zł
8 Kamil Marek 5e n 5,69 100 zł
9 Bartosz Pawlicki 5f n 5,69 100 zł
10 Emil Kawicki  5c s  - 100 zł
11 Julia Adamczyk 5e s  - 100 zł
12 Aleksandra Wasinkiewicz 6c s  - 100 zł

1 300 zł
1 Zuzanna Legenza 4d n 6,00 100 zł
2 Łucja Łobejko 5a n 6,00 100 zł
3 Szymon Nowakowski 5b n 6,00 100 zł
4 Zofia Ciesielczak 8a n 6,00 100 zł
5 Tomasz Brauza  8c n 6,00 100 zł
6 Filip Lesiuk  4c n 5,92 100 zł
7 Wiktor Wiza 4c n 5,92 100 zł
8 Adam Piotrowski 5a n 5,92 100 zł
9 Anna Pawłowska 6b n 5,92 100 zł
10 Wojciech Rembalski  8c n 5,86 100 zł
11 Natalia Janukowicz  3a Gim n 5,86 100 zł
12 Aleksandra Adamczak  8a n 5,79 100 zł
13 Michał Ejankowski  8a n 5,79 100 zł
14 Weronika Wojciechowska  3d Gim n 5,73 100 zł

1 400 zł
1 Karolina Pawlicka 5 a n 6,00 100 zł
2 Rozalia Chmielewska 6 a n 5,92 100 zł
3 Wiktoria Kwiatkowska   5 a n 5,85 100 zł
4 Oliwia Wiśniewska 5 a n 5,85 100 zł
5 Marta Adamska 5 b n 5,85 100 zł
6 Aleksandra Kulińska 5 b n 5,85 100 zł
7 Emilia Staśczak 5 d n 5,85 100 zł
8 Maja Siwek 6 b n 5,67 100 zł
9 Amelia Charkiewicz 7 c n 5,64 100 zł
10 Mateusz Szortyka 7 c n 5,57 100 zł
11 Piotr Bartkowiak 8 c n 5,57 100 zł
12 Marta Zamelska 5 a n 5,54 100 zł
13 Zofia Cieszyńska 5 c n 5,54 100 zł
14 Adrianna Gronek 5 c n 5,54 100 zł

1 400 zł
1 Wojciech  Dudziński 8a n 5,93 150 zł
2 Dobrochna Stachecka 3g n 5,93 150 zł
3 Martyna  Malinowska 3g n 5,87 100 zł
4 Martyna Anna Janiszewska 6a n 5,83 100 zł
5 Oliwier Jan Stróżyński 3g n 5,80 100 zł
6 Beata Anna Siwek 8c n 5,79 100 zł
7 Natalia Dominika Woźniak 8c n 5,79 100 zł
8 Zuzanna  Kowalewska 5a n 5,77 100 zł
9 Zofia Wiktoria Kaczmarek 3g n 5,73 100 zł
10 Monika  Traczyk 8c n 5,71 100 zł
11 Julia  Ziemkowska 8c n 5,71 100 zł
12 Oliwia  Kowalczyk 5c n 5,69 100 zł
13 Zuzanna Maria Sajnaj 8e n 5,64 100 zł
14 Małgorzata  Sroka 8e n 5,64 100 zł
15 Magdalena  Paradowska 3g n 5,60 100 zł
16 Małgorzata  Wojsz 3g n 5,60 100 zł
17 Jagoda  Stando 5a n 5,58 100 zł
18 Martyna  Kajca 8d n 5,57 100 zł
19 Kaja Marta Łukomska 8e n 5,57 100 zł
20 Alicja Julia Nowicka 3d n 5,57 100 zł
21 Emilia Teresa Włoszyńska 8a n 5,57 100 zł
22 Szymon Jaruga 3a s 4,53 80 zł
23 Oskar Kaczorowski 3a s 4,33 80 zł
24 Kacper Wilczyński 3a s 4,60 80 zł
25 Jakub Biernacki 3a s 3,40 80 zł
26 Mateusz  Ogrodzki 3a s 4,13 80 zł
27 Wiktoria Frelich 3a s 4,53 80 zł
28 Natalia Piechota 3a s 4,93 80 zł
29 Zuzanna Sułek 3a s 5,00 80 zł
30 Adam Malujda 3a s 4,60 80 zł
31 Patryk Nowinka 3d s 5,20 80 zł
32 Kacper Nowinka 3d s 4,47 80 zł
33 Jakub Pilarski 3f s 4,93 80 zł

3 160 zł
7 860 zł

bd - brak danych

Razem  SP 4

Razem Szkoły w Luboniu
Razem  SP 5

SP4

SP5

Stypendia szkolne przyznane po pierwszym semestrze 

roku szkolnego 2018-2019

Razem  SP 1

Razem  SP 2

Razem  SP 3 + Gim
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SP2
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Po pierwszym semestrze roku szkolnego 
2018-2019 wyróżniający  się uczniowie 
lubońskich szkół otrzymali tradycyj-
nie jednorazowe stypendium naukowe 
lub sportowe za wyniki w I  semestrze. 
Przypominamy, że nagrody przydziela-
ją specjalne komisje powoływane przez 
dyrektorów szkół, a środki na ten cel po-
chodzą głównie z budżetu miasta (W SP4 
i SP 5 także od Rady Rodziców). Przypo-
minamy też, że pula pieniędzy przezna-
czonych na stypendia w poszczególnych 
placówkach zależy od zapotrzebowania, 
jakie co roku składają do budżetu miasta 
dyrektorzy w preliminarzu budżetowym. 
Sposób przyznawania stypendiów regu-
lują wewnętrzne regulaminy poszczegól-
nych szkół.
Wysokości tych jednorazowych stypen-
diów określa się każdorazowo na semestr 
w poszczególnych placówkach i wynoszą 
za I semestr: od 200 zł (1 osoba w SP2) 
przez 150 zł (2. uczniów w SP5) do 100 zł 
za wyniki w nauce i sporcie w większości 
placówek (wyjątek SP5, gdzie sportowcy 
otrzymali po 80 zł).
Z opracowanych przez nas tabel wynika, 
że łącznie w I semestrze roku szkolnego 
2018-2019, w pięciu placówkach przy-
znano 79 stypendiów w  tym 18 (tylko 
w 3 placówkach) za osiągnięcia sporto-
we. Łącznie w I semestrze na stypendia 
uczniowskie przekazano 7 860 zł. Naj-
więcej – 3 160 zł – w SP 5, a najmniej 
– 600 zł – w SP 1.
W tabeli szczegółowej, podobnie jak po-
przednio, przy SP 1 nie podano imion 

i  nazwisk dwóch najlepszych uczniów 
lub uczennic – rodzice nie zgodzili  się 
na ujawnianie tych „danych osobowych”.
QQ Średnia ocen, do której przyznawano 

stypendium naukowe była różna w róż-
nych placówkach od najwyższej 6,00 do 
5,54 w SP 4 (szczegóły w tabeli). Dodat-
kowym warunkiem otrzymania stypen-
dium jest uzyskanie wzorowej lub bardzo 
dobrej oceny za zachowanie.
QQ Żadna szkoła tym razem nie wymie-

niła dyscypliny sportowej swoich na-
gradzanych uczniów (przy SP 5 podano 
ich wyniki naukowe – średnią z ocen).
QQ Klasy trzecie podane przy SP  5 to 

ostatni rocznik wygaszanych reformą 
oświaty gimnazjów.
QQ W występującym po raz pierwszy 

Zespole Szkół przy ul. Armii Poznań 27 
nie znajdujemy żadnego ucznia Liceum 
Ogólnokształcącego z tej dwujęzycznej 
placówki.
Wyróżniającym się lubońskim uczniom 
gratulujemy wyników naukowych oraz 
sportowych i życzymy dalszych sukcesów!

PPR

Stypendia szkolne

W tabeli – imiona i nazwiska uczniów 
z lubońskich szkół, którzy zostali wyróż-
nieni jednorazowymi nagrodami sty-
pendialnymi za I semestr roku szkolne-
go 2018-2019. Dane ustawiliśmy kolej-
no szkołami, a w nich uczniów wg wy-
sokości średniej oceny (dotyczy stypen-
diów naukowych oznaczonych „n”)   
oprac. Piotr P. Ruszkowski

Q
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QQ Wróciłem z zimowego urlopu z dzieć-
mi, przeczytałem artykuł o strajkach 
w szkołach w „Wieściach Lubońskich” 
i chciałbym zapytać władze miasta od-
powiedzialne za organizację oświaty 
w  Luboniu, jakie jest ich stanowisko 
w tej sprawie? Czy wobec szkół zostaną 
wyciągnięte jakieś konsekwencje z po-
wodu przerwy w pracy nauczycieli przed 
feriami?   (ojciec)

Odp.: Władze miasta z pewnym nie-
pokojem odniosły  się do sytuacji 

w  niektórych lubońskich szkołach, 
która miała miejsce w  tygodniu po-
przedzającym zimowe ferie. Z powodu 
dużej absencji nauczycieli (głównie 
zwolnienia lekarskie) musiały zostać 
zorganizowane zajęcia wychowawczo-
-opiekuńcze. Kontrole pracowników 
Kuratorium Oświaty w  szkołach nie 
wykazały nieprawidłowości, które by-
łyby powodem do wyciągnięcia kon-
sekwencji.

oprac. Mateusz Mikołajczak
Z-ca Burmistrza Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Strajki w szkołach

QQ W Publicznym Przedszkolu nr 1 podczas 
ferii dzieci z różnych grup miały okazję 
do wspólnych zabaw, często chodziły na 
długie spacery i spędzały dużo czasu na 

przygotowaniach do uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka.
QQ 31 stycznia, już po okresie feryjnym, 

przedszkolaki wybrały  się do Ośrodka 
Kultury na przedstawienie teatralne pod 

tytułem „12 miesięcy”. Spektakl był nie-
zwykle barwny i pomysłowy, dzięki cze-
mu dzieci uczestniczyły w nim aktyw-
nie i radośnie. Ciekawa scenografia oraz 

oryginalne kostiumy aktorów sprawiły, 
że baśniowy świat poruszał wyobraźnię 
widzów. Wszystko razem, w połączeniu 
z muzyką, wzbudziło wręcz zachwyt dzieci.

Iwona Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Grupa Słoneczek z Pogodnego Przedszkola po spektaklu w Ośrodku Kultury

Q
W Ośrodku Kultury, w scenografii przedstawienia „12 miesięcy” sfotografowały się 
Wietrzyki z przedszkola przy ul. Sobieskiego

QQ W pierwszym tygodniu powitaliśmy 
Nowy Rok. Dzieci z publicznego przed-
szkola przy ul. Kopernika 10a zapozna-
ły się ze sposobem odmierzania czasu na 
różnych rodzajach zegarów. Przedszko-
laki zobaczyły, jak wygląda klepsydra, 
zegar słoneczny, zegarek na rękę i zegar 
elektroniczny. Omawialiśmy także cztery 
pory roku i ważne święta w kalendarzu. 
Utrwalaliśmy nazwy dni tygodnia. Kolej-
ny tydzień poświeciliśmy eksperymen-
tom. Wykonywaliśmy „sztuczny śnieg”, 
obserwowaliśmy i opisywaliśmy płatki 

śniegu. Dzieci zobaczyły, jak lód topnieje 
i zamienia się w wodę.
QQ Babcia i Dziadek to ważne osoby dla 

każdego dziecka. Wszystkie grupy za-
prezentowały swój program artystyczny. 
Dziadkowie chętnie uczestniczyli w za-
bawach, przypominających ich dzieciń-
stwo. Po występach nastąpił poczęstunek 
i wręczenie upominków.
- Ostatni tydzień miesiąca poświęcony 
został bezpiecznym zabawom na śniegu 
i lodzie. Poznaliśmy słowo „olimpiada” 
i wymienialiśmy dyscypliny sportowe.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

QQ Luty przywitał się z przedszkolakami 
z Publicznego Przedszkola nr 5 przy ul. 
Osiedlowej 19 balem karnawałowym. Każde 
dziecko mogło w ten dzień stać się, kim 

tylko zechciało: policjantem, strażakiem, 
smokiem, księżniczką czy wróżką. Im-
prezę prowadził wodzirej, który zapewnił 
dzieciom, ale i nie tylko, przednią zaba-
wę. Dodatkowo każdy przedszkolak mógł 
poczuć się jak gwiazda na czerwonym 
dywanie, w blasku fleszy.

QQ Przez cały luty z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka „Weseli Sportowcy” przygoto-
wywali występy i coś na ząb dla swoich 
ukochanych osób.

QQ Luty pożegnamy koncertem mu-
zycznym pt. „Magiczny świat lalek” 
w wykonaniu grupy artystycznej „Ar-
tandmusic”. Urokliwa muzyka prze-
niesie wszystkich w  bajkowy świat 
dzieciństwa i zabawy.

Lidwina Tasiemska

U Wesołych Sportowców

Q
Karnawał u Wesołych Sportowców

Q
Zabawy z babciami i dziadkami w przedszkolu przy ul. Osiedlowej
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Jak co roku w publicznym i niepublicz-
nym przedszkolu przy ul. Poniatowskie-
go w  styczniu obchodziliśmy Dzień 
Babci i Dziadka. Specjalnie dla naszych 
miłych gości przygotowaliśmy piękne 
przedstawienia we wszystkich grupach 
wiekowych. Dzięki nim mogli prze-
nieść się do czasów, kiedy byli mali albo 
wyruszyć w egzotyczną podróż w poszu-
kiwaniu czekolady. Mogli też po prostu 
dowiedzieć się tego, jak bardzo kochają 
ich wnuczęta. Na koniec zapraszaliśmy 
wszystkich do szalonej i energetycznej 

zabawy przy muzyce i trzeba przyznać, 
że Dziadkowie i Babcie zawstydzić mo-
gli niejednego nastolatka. Nie zabrakło 
przytulasków i całusów, kiedy to obda-
rowywaliśmy ich wykonanymi przez 
dzieci upominkami. No i  oczywiście 
poczęstowaliśmy wszystkich smakowi-
tymi wypiekami prosto z naszej przed-
szkolnej kuchni. Dziadkowie i  Babcie 
wykazali się też wielką hojnością, wspie-
rając prowadzoną przez nasze przed-
szkole akcję „Serduszko Helenki”, która 
ma na celu pomoc malutkiej siostrzycz-

ce jednego z  na-
szych wychowan-
ków. Dziewczynka, 
która musi zostać 
poddana kilku bo-
lesnym i  bardzo 
kosztownym opera-
cjom wzruszyła ser-
ca naszych gości, 
którzy tłumnie „wy-
kupywali” prace 
wykonane przez ich 
wnuczęta, tym sa-
mym zapełniając 
naszą skarbonkę. 
Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy.

Olga Różak

W Calineczce

Q
Dzień Babci i Dziadka w Calineczce

Q
Mali marynarze z Calineczki

QQ Styczeń w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Szkolnej rozpoczął się zimowym 
przedstawieniem pt. „Zima i bałwanek 
Franek”. Dzieci mogły przypomnieć so-
bie bożonarodzeniowe tradycje, takie jak 
ubieranie choinki, poznać zimowe zaba-
wy i porzucać się śnieżkami, a także za-
tańczyć walczyka oraz sambę. Wspólne 
śpiewy i  tańce, a  także ciekawa fabuła 
wywołały wśród przedszkolaków wiele 
pozytywnych wrażeń.
QQ Jak co miesiąc i tym razem odwiedziła 

nas pani Ania z niesamowitymi zajęciami 
naukowymi. Tym razem tematem, który 
zgłębiały dzieci był dźwięk. Skrzaty mia-
ły okazję m.in. posłuchać bicia swojego 
serca przez prawdziwy stetoskop oraz 
poeksperymentować z  balonem. Cho-
chliki wykonały samodzielnie telefony 
z kubeczków. Wszyscy uwielbiamy być 
małymi naukowcami.
QQ Najważniejszym wydarzeniem tego mie-

siąca był jednak Dzień Babci i Dziadka. 
Przedszkolaki zaprosiły swoich ukocha-
nych dziadków do wspólnego świętowa-
nia. Każda grupa przygotowała krótką 

część artystyczną, w której dzieci mogły 
wykazać się zdolnościami recytatorskimi 
i tanecznymi. Po przepięknych występach 
nastąpiła wspólna zabawa. Nasi goście 
musieli zmierzyć się z wieloma ciekawymi 
zadaniami i konkursami. Otrzymali oni 
również od swoich wnuków własnoręcz-
nie wykonane prezenty.

Natalia Kaczmarek

W Chatce Skrzatka

Q
Doświadczenia z dźwiękiem – przed-
szkolaki z Chatki Skrzatka słuchają 
bicia swoich serc 

Q
Dziadkowie i babcie w Chatce Skrzatka

QQ Na początku stycznia w publicz-
nym przedszkolu przy ul. Klono-
wej odbyły się uroczystości związa-
ne z Dniem Babci i Dziadka. Każda 
grupa przygotowała specjalne wy-
stępy, w których dzieci recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, grały na 
instrumentach, a nawet tańczyły. Po 
występach wręczyły swoim babciom 
i dziadkom własnoręcznie wykonane 
upominki. Spotkania zakończyły się 
poczęstunkiem.
QQ Miesiąc zakończyliśmy balikiem 

karnawałowym. Przenieśliśmy  się 

dzięki niemu do świata bajek, po-
nieważ każdy miał  się przebrać za 
dowolną postać z bajki. Nie zabrakło 
księżniczek, piratów, wróżek, królów, 
a także superbohaterów. Nie obyło się 
bez profesjonalnej sesji zdjęciowej, 
dzięki której wszyscy będziemy mogli 
przywoływać te chwile.

Aleksandra Kurek

U Małych Talentów

 Balik karnawałowy w przedszko-
lu „Małe Talenty”

Q
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Nowy rok przedszkolaki z niepubliczne-
go przedszkola przy ul. Kopernika 4 
rozpoczęły od przeżywania wspaniałych 
emocji podczas przedstawień teatralnych 
w wykonaniu artystów z Krakowa oraz 
zaprzyjaźnionej Filharmonii Pomysłów 
z  Poznania. W  tym miesiącu podczas 
zajęć sensoplastycznych rozwijaliśmy 

percepcję słuchową przedszkolaków, 
wykorzystując przedmioty z najbliższe-
go otoczenia. Dzieci wydobywały prze-
różne dźwięki, tworząc muzykę. Nauka 
przez zabawę jak zwykle była kreatywna 
i dająca poczucie sprawstwa.
QQ Jak co miesiąc podczas Dnia Sportu 

w naszym przedszkolu, dzieci roz-

Z Tajemniczej Wyspy

Q
Przedstawienie teatralne w wykonaniu artystów z Krakowa w przedszkolu „Tajem-
nicza Wyspa”

wijały w swoich grupach wiekowych 
umiejętności z  różnych dyscyplin 
sportowych oraz uczyły  się rywa-
lizacji wg zasad fair play.
QQ Podczas comiesięcznych warsz-

tatów kulinarnych dzieci wraz z ro-
dzicami tworzyły zdrowe i smaczne 
posiłki.  Powstały owocowe gofry 
i  przepyszne koktajle owocowe.
QQ Styczeń to także czas, w którym 

przedszkolaki zaprosiły swoich 

ukochanych dziadków z okazji ich 
święta. Występ artystyczny, w  tak 
ważnym dla gości dniu, z pewnością 
na długo pozostanie w  ich pamię-
ci, a śpiew, taniec i przedstawienie 
w wykonaniu wnucząt to najlepszy 
prezent dla babci i dziadka. Oczy-
wiście przedszkolaki własnoręcznie 
przygotowały upominki.

Katarzyna StępieńQ
Dla babć i dziadków w Tajemniczej Wyspie

Grupa dzieci sześcioletnich z publiczne-
go przedszkola przy ul. Konarzewskiego 
przygotowała bożonarodzeniowy koncert 
pt. „Hej kolęda, kolęda…”. Dzieci wraz 
z  wychowawczyniami przygotowały 
mniej popularne kolędy i pastorałki. Nasi 
artyści świetnie poradzili sobie z profe-
sjonalnym sprzętem nagłaśniającym. 

Przedszkolaki zaprezentowały się w ta-
kich utworach jak: „Do stajenki”, „Ko-
łysanka dla dzieciątka”, „Wody Cedronu” 
oraz wielu innych. Koncertów było kilka, 
m.in. dla koleżanek i kolegów z innych 
grup przedszkolnych, dla naszych rodzi-
ców; był też osobny koncert dla seniorów 
z LUTW. Wszystkie koncerty były nie-

zwykłe, dzieci 
bardzo się stara-
ły, udało nam się 
stworzyć wspa-
niałą, świąteczną 
atmosferę. Mamy 
nadzieję, że nasze 
występy wszyst-
kim się podobały 
i dostarczyły wie-
lu miłych wzru-
szeń.

Beata Lubkowska

U Tip-Topka Odkrywcy

Q
Koncert przedszkolaków z Tip-Topka dla seniorów z Uniwersytetu III Wieku

Q
Kolędy w wykonaniu maluchów z Tip-Topka

Ferie minęły. Zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Dwójka” (SP 2) spę-
dzili je na obozie piłkarsko-narciarskim 
w Karpaczu, w typowo zimowej aurze. 
Piłkarki i piłkarze (35 uczniów) spożyt-
kowali ten czas bardzo aktywnie. Przed 
południem szlifowali swoje umiejętności 
na stoku pod czujnym okiem trenerów-
-instruktorów narciarstwa – Kingi Chy-
lińskiej, Andrzeja Chylińskiego i Rober-
ta Tomkowiaka. Godziny popołudniowe 
spędzali na sali gimnastycznej, dosko-

naląc umiejętności z piłki nożnej. Pra-
cowali nad elementami techniki i takty-
ki. Wieczorami mogli odreagować wy-
czerpujące dni. Młodzi sportowcy mie-
li okazję wykazania się umiejętnościami 
tanecznymi, smażyli kiełbaski. Był rów-
nież czas na zwiedzenie Karpacza i zakup 
pamiątek. Wrażenia po obozie pozosta-
ną na długo w  pamięci. Za pół roku 
spotykamy się ponownie na obozie pił-
karskim.

UKS2

Szlify formy w Karpaczu

Jest absolwentem Szkoły 
Podstawowej nr  2 oraz 
Gimnazjum nr 2 w Lubo-
niu. Teraz uczy się w Tech-
nikum Budowlanym nr 1 
im. gen. Władysława An-
dersa w Poznaniu. Brazy-
lijskie Jiu Jitsu trenuje od 
3 lat, a już zajmuje czołowe 
lokaty w tej dyscyplinie.
Szkolenie rozpoczął w Lu-
boniu. Potem przez rok 
trenował w  poznańskim 
klubie „Ankos” MMA. Po 
rocznej przerwie wrócił do 
uprawiania tej dyscypliny w klubie „In-
victus BJJ” Mosina, gdzie pod okiem 
Maksymiliana Wiśniewskiego trenuje 
do dziś.
8 grudnia 2018 r. zdobył brązowy medal 
na II Ogólnopolskim Turnieju Brazylij-
skiego Jiu Jitsu „Invictus Cup” w Mosinie 

(Ośrodek Sportu i Rekreacji), 
a 9 grudnia 2018 r. złoto i trzy 
srebrne medale na „Invictus 
Cup Kids” II (Mosina).
Trenuje 2 do 3 razy w  tygo-
dniu, skupiając się, jak mówi, 
na technikach BJJ i ucząc się 
dyscypliny, konsekwencji oraz 
pokory. Sport pomaga mu się 
rozwijać. Dzięki niemu Jan 
przełamuje bariery, co kształ-
tuje jego kondycję i charakter. 

Przyszłość wiąże z BJJ. Nie wie jeszcze, 
jaki osiągnie poziom, ale jest zmotywo-
wany, by ciężko nad sobą 
pracować.
Sport nie przeszkadza mu 
w nauce. Mówi, że dla chcą-
cego nic trudnego. – 

cd.  
obok

Praca nad sobą daje efekty
16-letni Jan Siczyński z Lubonia odnosi sukcesy w Brazylijskim Jiu Jitsu

Q
Jan Siczyński – 16-let-
ni zawodnik sportu 
walki z Lubonia
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Uczyć  się można praktycznie zawsze, 
nawet w drodze na trening. Osoba zor-
ganizowana jest w stanie ze spokojem 
pogodzić te rzeczy. Dojeżdżam komu-
nikacją miejską do Mosiny, co zajmuje 
mi 40 minut w jedną stronę, i daję radę. 
Nie można jednak stawiać treningu 
ponad naukę, trening można nadrobić, 
a z nauką różnie bywa. W moim wy-
padku nauka nie wymaga poświęcenia 
wiele czasu, ponieważ jestem w stanie 

zapamiętać dużo ze szkoły, przez co nie 
mam problemu w domu.
Jest wdzięczny wszystkim, którzy go 
wspierają, uczą, krytykują i motywują.

(S)

Q
Jan Siczyński z brązowym medalem na II Ogólnopolskim Turnieju Brazylijskiego Jiu 
Jitsu „Invictus Cup”

Brazylijskie Ju Jitsu – sport walki wy-
wodzący się z ju-jitsu, zapasów i judo, 
który wyróżnia się naciskiem na walkę 
w parterze.

Zawodnicy UKS Śrem, rocznik 2010, 
osiągnęli duży sukces, po raz drugi 
w tym sezonie zwyciężyli w rywalizacji, 
w swojej kategorii wiekowej. Podopiecz-
ni Adama Galasa w grupie eliminacyjnej 
ulegli 0:1 Arkonii Szczecin prowadzonej 
przez Rafała Sinkowskiego, natomiast 
w fazie finałowej zrewanżowali się szcze-
cinianom, zwyciężając 4:0. Ten wynik 
miał kluczowe znaczenie dla rywalizacji 

o  złote medale. Arkonia zajęła drugie 
miejsce, natomiast trzecia lokata przy-
padła zespołowi MUKS 11 Zielona Góra. 
Podopieczni Mateusza Pobola pozosta-
wili po sobie bardzo pozytywne wraże-
nie. Wyróżniał  się bramkarz MUKS, 
Kajtek Kociołkowski, który wielokrotnie 
ratował swoją drużynę przed utratą 
bramki. Czwarte miejsce zajął zespół 
Mieszka Gniezno (trener Filip Huebner).
W sumie padło 118 bramek, a  każdy 
zespół rozegrał łącznie 90 minut.
Do najlepszej szóstki Turnieju Luboń 
Cup, rocznik 2010 wybrano: bramkarza 

Szymona Migasa (Arkonia), Jana Janko-
wiaka (UKS Śrem), Krzysztofa Kotlar-
skiego (MUKS 11 Zielona Góra), Bory-
sa Grzeszczaka (Mieszko), Szymona 
Obremskiego (Arkonia) i Wojtka Bro-
niarza (UKS Śrem). Najlepszym strzel-
cem okazał  się Szymon Przyborski 
(Mieszko), bramkarzem – wspomniany 
Kajtek Kociołkowski (MUKS), natomiast 
najlepszym graczem Luboń Cup, rocznik 

2010, został Jan Cholewa (Arkonia). 
Wyróżniono też dwie zawodniczki: Ha-
nię Petelę (MUKS  11 Zielona Góra) 
i Agatę Zakens (Błękitni Owińska).
Końcowa kolejność:
1. UKS Śrem
2. Arkonia Szczecin
3. MUKS 11 Zielona Góra
4. Mieszko I Gniezno
5. Mieszko II Gniezno
6. Stella Luboń
7. Las Puszczykowo
8. Błękitni Owińska

LOSiR Promocja

Dublet UKS Śrem
Rozgrywki w ramach cyklu: Luboń Cup

Q
Mecz rocznika 2010 w ramach Luboń Cup

Od 20 do 26 stycznia młodzież trenu-
jąca w klubie TMS Stella Luboń uczest-
niczyła w obozie zimowym. Jako bazę 
zarząd klubu wybrał Hotel „Aqua 
Zdrój” w  Wałbrzychu. Ośrodek ten 
spełnia wszelkie wymogi, nawet dla 
klubów ekstraklasy, o czym świadczą 
choćby wizyty takich zespołów, jak 
Piast Gliwice, Cracovia Kraków czy 
Żalgiris Kovno (ekstraklasa litewska). 
Nasi zawodnicy mieli do dyspozycji 

boiska ze sztuczną na-
wierzchnią, hale widowi-
skowo-sportową, siłow-
nię, salę fitness oraz ba-
sen.  Ośrodek zrobił 
ogromne wrażenie zarów-
no na zawodnikach, jak 
również na trenerach. 
Kadra Stelli na obozie li-
czyła 28. zawodników 
z  czego 18. to juniorzy 

starsi pod opieką Sebastiana Kleibera, 
a  pozostała „10” – chłopcy z  grupy 
Orlik oraz Żak z Rafałem Dockalem. 

Wałbrzych 2019
Obóz zimowy Stelli Luboń

Lubońska 
grupa na 

obozie 
w Wałbrzy-
chu przed 

hotelem 
„Aqua Zdrój”

Q
Juniorzy ze Stelli w me-
czu sparingowym pod-
czas obozu

Nasz zespół nie tylko świetnie  się 
prezentował pod kątem sportowym 
(obie drużyny rozegrały po 1. meczu 
sparingowym i  oba mecze zostały 
przez nie wygrane), jak również 
pod względem zachowania i kultu-
ry osobistej.  Tydzień po obozie 
prezes Szymon Dorna otrzymał te-
lefoniczne podziękowania od kadry 
„Aqua Zdrój” z  zapewnieniem, że 
tak fajnej, dobrze zorganizowanej, 
grzecznej i kulturalnej grupy w ho-

telu nie było. Jesteśmy dumni z  na-
szych zawodników, że potrafią godnie 
reprezentować nasz klub nie tylko na 
boisku, ale również poza nim.
Pragniemy bardzo serdecznie po-
dziękować hotelowi „Aqua Zdrój” 
Wałbrzych za przyjęcie naszej dru-
żyny oraz za zapewnienie wspania-
łych warunków do trenowania. Za 
rok na pewno wrócimy do Wałbrzy-
cha.

TMS Stella Luboń

Q
Młodsi zawodnicy podczas treningu w Wałbrzychu

Q
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Zwycięstwo
W finale Pucharu Polski Kobiet na szcze-
blu województwa wielkopolskiego w Nie-
chanowie zawodniczki z Lubonia wygrały 
4:0 z KS Stella Niechan Gniezno. Zawod-
niczki z Gniezna zwyciężyły w rozgryw-
kach pucharowych od 15 lat. Skład druży-
ny z Lubonia: Anita Chudy, Maja Zielińska, 
Zuzanna Sułek i Zuzanna Woźniak.

Brąz dla panów
Zawodnicy LKTS-u zajęli 
drugie miejsce w  półfinale 
Pucharu Polski, który od-
był  się w  Złotowie. Po zwy-
cięstwie z Łobzonką Wyrzysk, 
ulegli w finale 4:1 KS Polonii 
Śmigiel. To kolejny duży suk-
ces w rozgrywkach pucharo-

wych po ubiegło-
rocznym srebr-
nym medalu. To 
najlepsze wyniki 
w historii startów w Pu-
charze Polski. Skład dru-
żyny: Maciej Wiśniewski, 
Daniel Welke i  Marcin 
Pawlak. Drugi półfinał 
Pucharu Polski odbył się 
w  Ostrorogu gdzie star-
towały: UKS „Nałęcz” I, 
Ostroróg, „Stella Nie-
chan” Gniezno, MKTS 
Opalenica  II i   MKTS 
Opalenica I. W Złotowie 
grali także gospodarze 
– Sparta. W  półfinale 
startowało 7 przedstawi-
cieli 2. ligi i jeden zespół 
3-ligowy.

Z LKTS-u
Rozgrywki Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego Luvena Luboń

Q
Żeńska drużyna LKTS (z lewej) – najlepsza w Pucharze Polski na szczeblu województwa

Mecze ligowe
5 stycznie zawodnicy LKTS Luvena Lu-
boń rozegrali pierwsze mecze drugoli-
gowe w  2019  r. Tym razem wystąpili 
gościnnie w  Gnieźnie. W  pierwszym 
meczu wyraźnie przegrali z KS Polonią 
Śmigiel 9:1, a w drugim ulegli KS Wamet 
Dąbcze 7:3. Kolejne mecze zagrają 9 
lutego w Ostrorogu i Opalenicy, z dru-
żynami, z którymi walczą o utrzymanie 
w  2 lidze. Przypominamy, że ostatni 
zespół spada bezpośrednio do 3. ligi, 
a zespoły z miejsc 6. i 7. rywalizują w ba-
rażach z grupą północną (zachodniopo-
morskie).
Mecz LKTS Luvena Luboń - KS Wamet 
Dąbcze (3:7): 1 Maciej Wiśniewski, 1 

Marcin Pawlak, 1 Damian Pyśk, 0 Daniel 
Welke, 0 Michał Deigsler
LKTS Luvena Luboń - KS Polonia Śmi-
giel (1:9): 1 Maciej Wiśniewski, 0 Marcin 
Pawlak, 0 Damian Pyśk, 0 Daniel Welke, 
0 Michał Deigsler

Tabela II ligi, Grupa Południe:
1. RLKTS Ochman Raszków 16 pkt.
2. LKS Tajfun Ostrów 15 pkt.
3. KS Polonia Śmigiel 13 pkt.
4. Stella Niechan Gniezno 10 pkt.
5. KS Wamet Dąbcze 10 pkt.
6. UKS Nałęcz Majster Ostroróg 6 pkt.
7. LKTS Luvena Luboń 4 pkt.
8. MKTS Opalenica 4 pkt.

Piotr CiszakQ
Mężczyźni w Pucharze Polski zajęli 3. miejsce w woje-
wództwie wielkopolskim

Pogrom 
sparingowo

Pani trener
Anna Jankowska po-
chodzi z miejscowości 
Orzechówko w woje-
wództwie kujawsko-
-pomorskim położo-
nej niedaleko Torunia. 
Swoją przygodę z pił-
ką rozpoczęła w szko-
l e  p o d s t a w o w e j , 
w  której pracował jej 
p i e r w s z y  t re n e r. 
W taki sposób trafiła 
do kobiecego, nieist-
niejącego już klubu 
„Tęcza Osiek” nad 
Wisłą oraz do repre-
zentacji kujawsko-pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej (ZPN) U-16. Aby da-
lej rozwijać swoją największą pasję, 
jaką była i jest piłka nożna, zdecydo-
wała się na wyjazd do Konina i połą-
czenie dalszej nauki w szkole średniej 
z treningami w klubie KKPK „Medyk” 
Konin. W Koninie spędziła 8 lat, gra-
jąc w kadrze Wielkopolski U-16, I lidze 
oraz Ekstralidze. Na swoim koncie ma 
również powołania do reprezentacji 
Polski U-17 oraz U-19. Największym 
osiągnięciem w  młodzieżowej piłce 
było zdobycie Mistrzostwa Polski U-19 
oraz tytuł najlepszej zawodniczki tego 
turnieju. Z drużyną Medyka zdobyła 
również Mistrzostwo Polski seniorek 
oraz dwukrotnie Puchar Polski. Po 
rozpoczęciu studiów w  Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodo-
wej w Koninie zdecydo-
wała  się na kurs trener-
ski. Pierwsze kwalifikacje 
t renerskie  UEFA  C 
(Union of European Fo-
otball Associations) zdo-
była w  2014  r. Wówczas 
łączyła studia z  pracą 
jako trener z młodzieżo-
wymi drużynami Medyka 
Konin oraz, spełniając 
swoje marzenia, jako pił-
karka w klubie GOSiRKi 
Piaseczno. Od tego roku 
zaczęła również pracę 
przy reprezentacji Wiel-

kopolskiego ZPN U-13 jako drugi tre-
ner. W 2015 r. doznała poważnej kon-
tuzji, co spowodowało przerwę w grze 
oraz dało możliwość podniesienia 
kwalifikacji trenerskich na UEFA  B. 
Co prawda, w 2016 r. wróciła do gry 
w  piłkę, ale ponowny uraz więzadeł 
krzyżowych spowodował, że zdecydo-
wała się na zakończenie swojej przy-
gody z piłką jako zawodniczka. W tym 
roku objęła również funkcję pierwszej 
trenerki w reprezentacji Wielkopolski, 
którą sprawuje do dziś. W 2017 r., po 
ukończeniu studiów magisterskich na 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu zdecydowała się na prze-
prowadzkę do stolicy Wielkopolski. 
Wówczas rozpoczęła pracę jako na-
uczyciel wychowania fizycznego i obec-

„Rodzice” sukcesu
Anna Jankowska – trener i Maciej Owczarczak – koordynator Szkoły 
Futbolu „Lejdis”, która zwyciężyła m.in. w Halowych Mistrzostwach 
Wielkopolski U-16 (czytaj na str. 51)

Pogrom Luboń rozpoczął przygotowa-
nia do rundy wiosennej. Na początek 
biegi dwa razy w  tygodniu oraz roz-
grywki halowe w weekendy. Z począt-
kiem lutego rozpoczęły  się pierwsze 
sparingi, których drużyna z  Lubonia 
zaplanowała siedem. Spotkania kontro-
lne pozwolą na zgranie  się zespołu 
i przygotowanie do rozgrywek ligowych.

-  9 lutego, godz. 16, Śródka – Błękitni Owińska
-  16 lutego – Suchy Las
-  24 lutego – Golęczewo
-  2 marca – NKS Niepruszewo
-  10 marca, godz. 10, Cytadela – Odlew 

Poznań
-  16 marca, Poznań Głuszyna 232 – Lotnik 

Poznań
-  24 marca, godz. 18, Swarzędz – Antares 

Zalasevo

- Mamy świadomość, że runda wiosen-
na będzie dla nas bardzo trudna, ale 
zrobimy wszystko, co w naszej mocy, 
żeby utrzymać się w klasie A. Zdajemy 
sobie sprawę, że to trudne zadanie, ale 
wiemy, że jest ono do wykonania – 
powiedziała Izabella Chodorowska, 
wiceprezes klubu.
Pogrom Luboń cały czas poszukuje 
wzmocnień, zatem jeśli masz potencjał, 
jesteś chętny do gry, to jest to odpowied-
ni moment, by dołączyć do zespołu. 
Telefon kontaktowy: 517  341  101 lub 
bezpośrednio do trenera: 668 486 882.

Szymon Owsianny

nie łączy obowiązki nauczycielskie 
z funkcją trenera.
Od sierpnia ub. roku prowadzi żeńską 
drużynę Szkoły Futbolu Luboń, która 
rozgrywa swoje mecze w Lidze Tramp-
karza, a najmłodsze piłkarki biorą udział 
w turniejach oraz rywalizują z chłopca-
mi w lidze Orlika i Młodzika.

Ojciec piłkarzy
Maciej Owczarczak urodził  się 
25.01.1981 r. w Poznaniu. Mieszka w Lu-
boniu, gdzie uczęszczał do Szkoły Pod-

stawowej nr 1. Później ukończył Tech-
nikum Budowlane w  Zespole Szkół 
Budowlano-Drzewnych w Po-
znaniu, uzyskując zawód 
technika budownictwa ogól-
nego. Tam też poznał swoją 
żonę Magdalenę, z którą ma 

cd.  
obok

Q
Anna Jankowska – trener 
dziewczęcej drużyny Szkoły 
Futbolu Luboń

Q
Maciej Owczarczak – koordynator Szko-
ły Futbolu „Lejdis” z córką i synem 
 fot. Władysław Szczepaniak



2/2019

51

SPORT / POLICJA-STRAŻ

troje dzieci: Angelikę lat 18, 
Oliwię lat 14 i Pawła, 10-lat-
ka. Obecnie pracuje w  fir-
mie „Poz Inwest”. Najwcze-
śniejsze kroki piłkarskie 

stawiał w  Stelli Luboń pod okiem 
pierwszego trenera, Leszka Pawlaka, 
jednocześnie reprezentując Szkołę 
Podstawową nr 1, gdzie swoją przy-
godę z  piłką w  Luboniu rozpoczął 
trener, Lech Bartkowiak (spotkali się 
później w  Lubońskim Klubie Spor-
towym, ale najpierw trafił pod skrzy-
dła znanego w Luboniu śp. Bogdana 
Jędrzejewskiego). Po kilku sezonach 
z IV-ligowego LKS-u wrócił do Stel-
li, która wywalczyła awans do okrę-
gówki, gdzie grał przez kilka sezo-
nów, do zakończenia czynnej kariery 
zawodniczej. Na co dzień uśmiechnię-
ty ojciec dwójki piłkarzy, lubiący dobry 
film i muzykę taneczną. Po pracy za-
wodowej udziela się w Szkole Futbolu 

jako kierownik drużyny Mikołaja Kło-
dzińskiego, gdzie gra syn Paweł.
Teraz jest koordynatorem Szkoły Futbo-
lu Lejdis, w  której kapitanem drużyny 
jest córka Oliwia. To dla niej zresztą i jej 
koleżanek z  kadry Wielkopolski i  nie 
tylko, został stworzony ten projekt. Po-
mysł narodził się za sprawą właściciela 
Szkoły Futbolu, Leszka Balcerka i  tre-
nerki Anny Jankowskiej, a został wcie-
lony w życie przez grupę ludzi i rodziców 
wspaniałych dziewczyn, które dojeżdża-
ją nawet z  odległych miejscowości, by 
ćwiczyć pod okiem profesjonalnej tre-
nerki.
Doprowadzenie żeńskiej drużyny 
Szkoły Futbolu do poziomu repre-
zentacji Wielkopolski, mistrzostwa 
i  wicemistrzostwa Polski do lat 13, 
sprawienie, że jej zawodniczki zna-
lazły  się w  kręgu zainteresowania 
reprezentacji Polski do lat 15, to 
wszystko udało się zrobić za sprawą 

wspaniałych ludzi z firmą „Faktoria” 
z Lubonia na czele, która wspiera nas 
od samego początku, a  także osób, 
dzięki którym drużyna mogła zaist-
nieć właśnie w  Luboniu: UNIKAD 
Pożar Stop, TADEX, Optyk Antoniak, 
Chwirot, Trag, NaturalNails&SPA, 
Szafoniera, LOSiR, Art and Fun.
Lejdis jest ofertą dla dziewczynek, 
które chcą grać w piłkę nożną lub na-
uczyć  się tej gry. Wraz z  rozwojem 
piłki kobiecej w Polsce chcemy stwo-
rzyć wyjątkowy zespół pod nazwą SF 
„Lejdis”, pod herbem Lubonia, skupia-
jąc najlepsze zawodniczki z  Wielko-
polski trenujące pod okiem najlepszych 
trenerów, ale patrząc w  przyszłość, 
nauczyć gry również młodsze zawod-
niczki, które za parę lat będą aspirować 
do gry w drużynie pionierskiej. Dlate-
go zapraszamy wszystkie chętne dziew-
częta na treningi do Lejdis Luboń.

W.S.

10 lutego w  Krzywiniu odby-
ły się Halowe Mistrzostwa Wiel-
kopolski U-16, w których po raz 
pierwszy w swojej historii wzię-
ły udział piłkarki Szkoły Futbo-
lu „Lejdis” Luboń. Debiutancki 
występ dumy naszego miasta 
był niezwykle udany, gdyż mło-
de piłkarki wywalczyły złoty 
medal pokonując w  wielkim 
finale faworyta i zeszłorocznego 
złotego medalistę KKPK Medyk 
Konin. W trzymającym w na-
pięciu do ostatniego gwizdka 
meczu o złoto lubonianki wy-
grały 1:0. Mecz finałowy jak 
i  cały turniej stały na bardzo 
wysokim poziomie sportowym. 
Były to jedne z najlepszych za-

wodów tego typu w historii wielkopolskie-
go piłkarstwa kobiecego, które na pewno 
przejdą do historii, gdyż pokonanie tak 
utytułowanej drużyny, jak Medyk Konin, 
to bardzo duże osiągnięcie.
Ponadto jedna z naszych zawodniczek, 
Faustyna Owoc, znalazła się w najlepszej 
piątce turnieju i odebrała nagrodę z rąk 
samego prezesa Wielkopolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, Pawła Wojtali.

W turnieju udział wzięły: Aleksan-
dra Paluszak, Oliwia Owczarczak, 
Aleksandra Urbaniak, Aleksandra 
Betka, Natalia Pawlak, Faustyna 
Owoc, Magdalena Filipiak, Julia 
Rusinek, Kinga Połatyńska oraz 
Kinga Nowińska.

Szkoła Futbolu Luboń Lejdis

Czytaj też na str. 50

Złote dziewczyny

Q
Złota drużyna SF „Lejdis”

Q
Faustyna Owoc (z lewej) wśród 5. najlepszych 
zawodniczek turnieju

Kobieta jadąca pod prąd jest sprawcą 
wypadku do jakiego doszło  na po-
znańskim odcinku autostrady A2 
w okolicach Lubonia. Według wstęp-
nych ustaleń jechała pod prąd około 
5 km, od Komornik do węzła Poznań 
Luboń. Nie wiadomo, jak znalazła się 
na niewłaściwym pasie drogi. Na wy-
sokości Lubonia uderzyła w  dwa sa-
mochody i  wjechała do rowu. Jedna 
osoba ucierpiała.
Kobieta mogła być pod wpływem środ-
ków odurzających – przypuszczają po-
licjanci. Jej volkswagen passat zarejestro-
wany w  województwie łódzkim poko-

nałby jeszcze dłuższy odcinek, gdyby na 
węźle Luboń nie zderzył  się z  dwoma 
pojazdami. – Jej stan psychofizyczny jest 
jeszcze do ustalenia. Będziemy sprawdzać, 
czy nie zażywała żadnych środków odu-
rzających. W tej chwili nie ma z nią kon-
taktu. Może być w szoku, ale może to być 
spowodowane innymi czynnikami – po-

wiedział naczelnik poznańskiej drogów-
ki, Przemysław Kusik.
Jadąc nieprawidłowo, samochód ko-
biety uderzył w dwa pojazdy, a następ-
nie zatrzymał się kilkaset metrów da-
lej. Kobieta trafiła do szpitala na ob-
serwację. Świadkowie twierdzą, że tuż 
po wypadku nie była w pełni świado-
ma. – Osobie, która do niej dobiegła, 
podobno powiedziała, że paliła mari-
huanę – usłyszał nasz reporter na miej-
scu wypadku.
To nie jedyny wypadek na autostradzie. 
Kilkadziesiąt minut wcześniej na prze-
ciwnej nitce pomiędzy węzłami Luboń 

a Krzesiny zderzyło się siedem samo-
chodów. Jedna osoba została ranna. 
W obu przypadkach droga była zablo-
kowana, co spowodowało gigantyczne 
korki w obie strony, a także na ulicach 
w Poznaniu.

Adam Sołtysiak
Radio Poznań   

Jechała autostradą pod 
prąd, nie dojechała
Na autostradzie A2 doszło 7 lutego do dwóch wypadków. Są ranni.

(przedruk za Radiem Poznań)

Q
Na poboczu – samochód kobiety jadącej pod prąd   fot. Wojciech Sikorski Radio 
Poznań

cd.  
ze str. 
50

najskuteczniejszą  

prasą  

w 30-tysięcznym

mieście Luboniu!



2/2019

52

POLICJA-STRAŻ 

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00
QQ Pomiędzy 1 a  2 stycznia nieznany 

sprawca uszkodził renaulta zaparkowa-
nego przy ul. Wschodniej. Straty: 1 200 zł.
QQ 2 stycznia skradziono dwuosiową przy-

czepę zaparkowaną przy ul. Żabikowskiej. 
Straty: 10 000 zł.
QQ 4 stycznia przy ul. Ogrodowej za-

trzymanego mężczyznę posiadającego 
narkotyki.
QQ 5 stycznia o godz. 21, przy ul. Kiliń-

skiego, podczas kłótni dwaj napastnicy 
pobili 18-letniego lubonianina. Pokrzyw-
dzony doznał złamania żuchwy i został 
skierowany na leczenie szpitalne.
QQ Pomiędzy 5 a 6 stycznia skradziono 

citroena zaparkowanego przy ul. Aka-
cjowej. Straty: 55 000 zł.
QQ Pomiędzy 7 a 8 stycznia uszkodzono 

okna tarasowe stawianego tam budynku. 
Straty: 4 000 zł.

QQ 8 stycznia przy ul. Żabikowskiej za-
trzymano nietrzeźwego kierowcę (2,2 
promila).
QQ Pomiędzy 10 a 11 stycznia przy ul. Szkol-

nej skradziono lexusa. Straty: 150 000 zł.
QQ 11  stycznia na lubońskim odcinku 

autostrady doszło do karambolu pięciu 
samochodów osobowych, które kolejno 
najeżdżały na siebie. Jeden z kierowców 
doznał obrażeń.
QQ Pomiędzy 11 a 12 stycznia uszkodzono 

forda zaparkowanego przy ul. Żabikow-
skiej. Straty: 1 000 zł.
QQ 12 stycznia o godz. 16.20 w jednym 

ze sklepów CH Factory przy ul. Dę-
bieckiej zatrzymano sprawcę kradzieży 
butów o wartości 580 zł. Jak się okaza-
ło, mężczyzna był poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w celu doprowadzenia 
do Aresztu Śledczego oraz przez Pro-

kuraturę Rejonową w  celu ustalenia 
miejsca pobytu.
QQ 12 stycznia uszkodzono futrynę i drzwi 

wejściowe do jednego z mieszkań w blo-
ku przy al. Jana Pawła II.
QQ 15 stycznia na jednej z posesji przy ul. 

Akacjowej zatrzymano dwóch mężczyzn, 
którzy rozmontowywali skradziony sa-
mochód (czytaj obok).
QQ 17 stycznia, po wyważeniu okien, wła-

mano się do jednej z firm i mieszkania 
przy ul. 3  Maja i  skradziono gotówkę 
w kwocie 19 000 zł oraz biżuterię i mo-
nety okolicznościowe. Na miejscu za-
bezpieczono stosowne ślady.
QQ 19 stycznia przy ul. 11 listopada za-

trzymano nietrzeźwego kierowcę (2,2 
promila).
QQ 24 stycznia przy ul. Jachtowej zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego narkotyki.
QQ 24  stycznia przy ul. Granicznej po-

licjanci odnaleźli poszukiwanego, skra-
dzionego uprzednio citroena. Na miej-
scu stosowne czynności przeprowadził 
technik kryminalistyki.

QQ 26 stycznia przy ul. Platanowej zatrzy-
mano mężczyznę posiadającego narkotyki.
QQ 28  stycznia kasjerka banku „Alior 

Bank” przy ul. Żabikowskiej przyjęła 
od wpłacającej kwotę 10  000  zł i  nie 
odnotowała przyjęcia wpłaty w syste-
mach bankowych.
QQ 29 stycznia o godz. 15 wła-

mano się do mieszkania przy ul. 
Konarzewskiego i skradziono 
630 zł. Dzięki zamontowanemu 
w mieszkaniu monitoringowi 

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

Policyjny telefon zaufania
W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu dla mieszkańców Wielko-
polski funkcjonuje bezpłatny „Policyj-
ny telefon zaufania i  10 minut”: 
800 130 334. Infolinia jest czynna przez 
całą dobę, dyżurujący policjanci przyj-
mują sprawy dotyczące szczególnie: 
braku reakcji lub przewlekłego ocze-
kiwania na policję po zgłoszeniu prze-
stępstwa lub wykroczenia; informacji 
o ich sprawcach, gdy zgłaszający chce 
zachować anonimowość; o ukrywają-
cych się osobach podejrzanych, a tak-
że działaniach lub powiązaniach prze-
stępczych policjantów.

Moja Komenda
Dla ułatwienia kontaktu z Policją i dzielnicowymi zachęcamy do korzystania 
z aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, za pomocą której można wyszukać po-
licjanta dbającego o Twój rejon. Wystarczy jedynie wpisać: Luboń, nazwę ulicy 
i numer domu. Aplikacja zapewnia szybki dostęp do adresów i numerów tele-
fonów jednostek policyjnych w całej Polsce. Pozwala także na połączenie  się 
z nimi jednym kliknięciem. Po włączeniu w telefonie geolokalizacji, aplikacja 
„Moja Komenda” odnajdzie komendy i  komisariaty, a  także wskaże, jak naj-
szybciej do nich dotrzeć.

cd.  
obok

We wtorek, 15 stycznia, policjanci z Wy-
działu do Walki z  Przestępczością Sa-
mochodową z Komendy Miejskiej Poli-
cji w  Poznaniu pojawili  się na jednej 
z posesji przy ul. Akacjowej. Tam w po-
mieszczeniach gospodarczych zatrzyma-
li dwóch mężczyzn, którzy rozbierali 
skradziony dzień wcześniej w  Lesznie 
samochód marki Audi S6 (jeden z nich 
jest pracownikiem lubońskiej firmy han-
dlującej częściami samochodowymi). 
Policjanci znaleźli tam również części 
od skradzionego w Szczecinie volkswa-
gena golfa. Mężczyźni usłyszeli zarzuty 

związane z przestępczością samochodo-
wą i  zostali zatrzymani. Jeden z  nich 
trafił do aresztu, gdzie spędzi 2 miesiące.
Dzień później (16.01.) policjanci zdecy-
dowali  się na przeszukania kolejnych 
miejsc, które według nich mogły być 
„dziuplami samochodowymi”. Ich typo-
wania okazały się trafne. Na terenie wy-
branej posesji zabezpieczono kilkaset 
części samochodowych. Kryminalni, 

Nalot na „dziuple”
Przed dwoma laty informowaliśmy o akcji poznańskich i lubońskich 
policjantów, w wyniku której na terenie naszego miasta ujawniono 
„dziuple samochodowe” (czytaj: „WL” 02-2017, s. 16). Znaleziono w nich 
części od skradzionych uprzednio pojazdów. Przed miesiącem sprawa 
znalazła swój ciąg dalszy

Q
Podczas akcji w szklarni – dziupli samochodowej    
fot. Archiwum Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Q
Jeden z zatrzymanych mężczyzn pod-
czas nalotu na dziuplę samochód   fot. 
Archiwum Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu

wspólnie ze specjalistami – mechanoskopami – z Labo-
ratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu odnaleźli części od pięciu samocho-
dów. Jeden z pojazdów został skradziony w Poznaniu, 
zaś cztery inne na terenie Niemiec.
Okazało się, że działania policjantów miały związek 
z akcją przeprowadzoną w Luboniu przed dwoma laty. 
Sprawa jest rozwojowa i policja nie wyklucza kolejnych 
zatrzymań. Jak zapewnia, kradzieży samochodów w Po-
znaniu i na terenie naszego powiatu jest coraz mniej. 
W 2000 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu odno-
towała ich blisko 4 500.

PAW

Q
Policjanci ujawnili w dziupli części skradzionego dzień wcześniej 
w Lesznie samochodu Audi S6   fot. Archiwum Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu

Mapa zagrożeń
W serwisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „GeoportalMobile” jest do-
stępna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, przy pomocy której można po-
informować Policję oraz współmieszkańców o zagrożeniach w okolicy, a  także 
o potencjalnym niebezpieczeństwie.
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Kronika strażacka
W styczniu Ochotnicza Straż Pożarna 
w Luboniu odnotowała 30 interwencji 
w przypadkach 9. pożarów, 16. miejsco-
wych zagrożeń oraz 5. fałszywych wezwań. 
Działania miały miejsca w  Luboniu, 
Poznaniu, ma autostradzie A-2 oraz na 
terenie gminy Komorniki.

QQ 01.01 – Luboń, skrzyżowanie ul. Ko-
ściuszki i Unijnej – pożar drzewa (alarm 
fałszywy),
QQ 01.02 – Luboń, ul. Sobieskiego – ze-

rwana linia energetyczna,
QQ 02.01 – Poznań, ul. Kowalewicka – 

wypadek samochodowy,
QQ 03.01 – Wiry, ul. Słoneczna – pożar 

sadzy w kominie,
QQ 03.01 – Luboń, ul. Topolowa – pożar 

choinek,
QQ 04.01 – Luboń, ul. Wschodnia – spraw-

dzenie przyczyny załączenia się czujnika 
tlenku węgla,
QQ 06.01 – Luboń, ul. Dworcowa – po-

żar śmieci,
QQ 07.01 – Luboń, ul. Armii Poznań – 

wypadek samochodowy,
QQ 08.01 – Luboń, ul. Boczna – zady-

mienie w mieszkaniu (alarm fałszywy),
QQ 09.01 – Luboń, ul. Sikorskiego – po-

moc pogotowiu,
QQ 10.01 – Luboń, ul. Dąbrowskiego 

– sprawdzenie zagrożenia po pożarze 
kuchni (pożar ugaszony przed przyby-
ciem służb),
QQ 11.01 – autostrada A-2 – wypadek 

samochodowy,
QQ 11.01 – autostrada A-2 – kolejny wy-

padek samochodowy,
QQ 12.01 – Wiry, ul. Łęczycka – drzewo 

na linii energetycznej,

QQ 12.01 – Luboń, ul. Armii Poznań – 
otwarcie mieszkania,
QQ 12.01 – Luboń, ul. Kościuszki-Unijna 

– wypadek samochodowy,
QQ 15.01 – Wiry, ul. Graniczna – pożar 

sadzy w kominie,
QQ 16.01 – Komorniki, ul. Kościelna – 

kolizja samochodowa,
QQ 16.01 – Luboń, plac Edmunda Boja-

nowskiego – pożar budynku,
QQ 17.01 – Luboń, ul. Poznańska – po-

moc policji w oświetleniu terenu akcji,
QQ 22.01 – Poznań, ul. Świerczewska – 

ratowanie przymarzniętego łabędzia,
QQ 22.01 – Komorniki, ul. Żabikowska 

– kolizja dwóch pojazdów dostawczych,
QQ 23.01 – Poznań, ul. Głuchowska – 

pożar sadzy w kominie,
QQ 23.01 – Luboń, ul. Żabikowska – 

otwarcie mieszkania,
QQ 24.01 – Luboń, ul. Pomorska – pożar 

śmietnika,
QQ 25.01 – Luboń, ul. Drzymały – pożar 

śmietnika na cmentarzu,
QQ 25.01 – Komorniki, ul. Kolejowa – 

sprawdzenie przyczyny załączenia  się 
systemu monitoringu przeciwpożaro-
wego (alarm fałszywy),
QQ 25.01 – Poznań, ul. Głogowska – 

sprawdzenie przyczyny załączenia  się 
systemu monitoringu przeciwpożaro-
wego (alarm fałszywy),
QQ 26.01 – Luboń, ul. Armii Poznań – 

pożar sadzy w kominie,
QQ 31.01 – Poznań, ul. Głogowska – 

sprawdzenie przyczyny załączenia  się 
systemu monitoringu przeciwpożaro-
wego (alarm fałszywy).

Norbert Kaźmierczak
OSP

Lubońska Ochotnicza Straż Pożarna 
wyjeżdżała w ub. roku na akcje aż 396 
razy: w 131. przypadkach – do pożarów, 
224 razy – do miejscowych zagrożeń 
(czytaj też obok), aż 41-krotnie – w od-
powiedzi na alarmy, które okazały się 
fałszywe. W wydarzeniach tych ucier-
piały 62 osoby, a  7 poniosło śmierć. 
Poniżej przedstawiamy statystykę wy-
jazdów OSP z podziałem na lokalizację.

Luboń
pożary – 69
miejscowe zagrożenia – 136
fałszywe alarmy – 20
poszkodowani – 18
przypadki śmiertelne – 2

Poznań
pożary – 20
miejscowe zagrożenia – 22
fałszywe alarmy – 7
poszkodowani – 28
przypadki śmiertelne – 5

Puszczykowo
pożary – 3
miejscowe zagrożenia – 3

Gmina Komorniki
pożary – 35
miejscowe zagrożenia – 46
fałszywe alarmy – 14
poszkodowani – 11

Gmina Mosina
pożary – 2

Autostrada A2
pożary – 1
miejscowe zagrożenia – 18
poszkodowani – 5

Gmina Stęszew
pożary – 1

oprac. Norbert Kaźmierczak

Wyjazdy OSP w 2018 r.
Statystyka

Witam wszystkich lubiących łamigłówki. Dziś proponuję, mam nadzieję, proste 
zadanie. Poniżej możecie przeczytać trzy przysłowia związane z najkrótszym mie-
siącem w roku. Niestety zabrakło w nich samogłosek; wpiszcie je więc we właściwe 
miejsca. Powodzenia!
Gd-   w   l-t-m   mr-z   m-cn-   trz-m-,   b-dz--   kr-tk-   z-m-.
Cz-s-m   l-t-   s--   zl-t-j-,   ż-  czł-k   n-b-   w--sn-   cz-j-,  -l-   cz-s-m   t-k   s--    
zż-m-,   ż-   czł-k   pr-w--   n--   w-trz-m-.
S-ln-   w--tr-   prz-   k-ńc-   l-t-g-,   sp-dz--w-j   s--   z-t-m   l-t-  ż-zn-g-.
Oczywiście nie zapomniałam o  rozwiązaniu z  poprzedniego numeru; wszyscy, 
którzy prawidłowo wykreślili wszystkie 22 wyrazy, mogli odczytać hasło – życzenia: 
FANTASTYCZNYCH  FERII  ZIMOWYCH. Mam nadzieję, że takie były. Niespo-
dziankę wylosował Adam Grabowski. Zapraszam do redakcji w godzinach dyżurów.
Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na trzy prawidłowo zapisane przysłowia.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

sprawczynię rozpoznano i za-
trzymano.
QQ Pomiędzy 30 a 31 stycznia 

skradziono volkswagena za-
parkowanego przy ul. 11 Li-
stopada. Straty 15 000 zł.

QQ 30 stycznia w garażu przy ul. Sikor-
skiego poznańscy i lubońscy policjanci 
ujawnili i zabezpieczyli części od pojazdów 
pochodzących z kradzieży. Na miejscu 
oględzin dokonał technik kryminalistyki.
QQ 31 stycznia na parkingu przy ul. Sikor-

skiego policjanci ujawnili i zabezpieczyli 
części samochodowe od aut skradzionych 
na terenie Polski i Niemiec.

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w bezpośrednim pościgu 
13 sprawców.

Oszustwa – 9, wykryto 2
Zabójstwa – 0
Zgwałcenia – 0
Rozboje – 0
Kradzieże z włamaniem – 2, wykryto – 1
Kradzieże pojazdów – 4, wykryto – 0
Kradzieże – 5, wykryto – 1
Samobójstwa – 0
Przestępstwa gospodarcze – 0
Przestępstwa narkotykowe – 3,
Fałszerstwa – 0
Wypadki drogowe – 5
Nietrzeźwi kierowcy – 2
Zatrzymania osób poszukiwanych – 5, 
w tym 1 listem gończym
Legitymowania – 503

Na podstawie danych z Policji
oprac. PAW

W pierwszym miesiącu 2019 roku straż-
nicy miejscy w Luboniu wykonali łącznie 
662. różne interwencje.
Trwający sezon grzewczy sprawia, że 
jednym z podstawowych naszych zadań 
jest podejmowanie działań związanych 
z  termicznym przetwarzaniem nieczy-
stości stałych w piecach do tego nieprze-
znaczonych. Na podstawie art. 71 Usta-
wy o odpadach podjęliśmy 60 interwen-
cji. W  dwóch przypadkach zakończy-
ły się one nałożeniem grzywien manda-
towych.
Ponadto, zgodnie z zapowiedziami roz-
poczęliśmy planowe kontrole przydo-
mowych kotłowni według ogłoszonej 
rejonizacji. I tak na przestrzeni stycznia 
„odwiedziliśmy” 221 posesji, sprawdza-
jąc jakim rodzajem paliwa ogrzewane są 
domy, a  przede wszystkim czy nie są 
spalane nieczystości stałe. Działania te 
będą kontynuowane w  kolejnych mie-
siącach.
Na prośbę Wydziału Komunalnego Urzę-
du Miasta Luboń dokonaliśmy także 38 
kontroli umów na wywóz nieczystości 
płynnych i stałych z lubońskich nieru-
chomości.
Zimowe miesiące to także czas, kiedy 
nie wszyscy właściciele nieruchomości 
w naszym mieście pamiętają o obowiąz-
ku odśnieżania chodników. W związku 

z zaleganiem śniegu lub ich oblodzeniem 
interweniowaliśmy 33-krotnie.
W minionym miesiącu trzy nasze inter-
wencje były związane z  nielegalnym 
odprowadzaniem wód deszczowych na 
chodnik lub ulicę. Pragnę przypomnieć 
w tym miejscu, iż do obowiązków wła-
ściciela nieruchomości należy zagospo-
darowanie wód opadowych we własnym 
zakresie.
Interwencji związanych z niezachowa-
niem nakazanych i  zwykłych środków 
ostrożności przy trzymaniu psów odno-
towaliśmy 10. W trzech przypadkach na 
właścicieli czworonogów zostały nało-
żone mandaty karne, kredytowane.
Za nieprawidłowy postój lub zatrzyma-
nie ukaraliśmy 3. kierujących. W  41. 
przypadkach strażnicy poprzestali na 
pouczeniu.
6 stycznia zabezpieczaliśmy przemarsz 
orszaku „Trzech Króli” z kościoła pw. św. 
Jana Bosko do żłóbka znajdującego się 
u zbiegu al. Jana Pawła II i Wschodniej.
13 stycznia strażnicy miejscy patrolowa-
li teren miasta, zapewniając bezpieczeń-
stwo wolontariuszom Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dokonaliśmy rów-
nież konwoju zebranych pieniędzy do 
wojewódzkiego sztabu WOŚP w Pozna-
niu.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

cd.  
ze str. 
52
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Baw się z nami - II 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 19 20 2118

POZIOMO:
 3.  syn z poprzedniego małżeństwa
 7.  zielona papuga z Nowej Zelandii
 8.  tytuł szlachecki w Anglii
 9.  jednostka liczności materii
 10.  nakaz, rozkaz
 11.  najwyższy szczyt na Krecie
 12.  nygus, próżniak, wałkoń
 14.  człowiek cierpiący na cho-

robę nerwową
 16.  rzadka zupa, słaba kawa
 18.  pasek krótkich wło-

sów nad oczodołem
 19.  wstrząs
 20.  stałe stanowisko pracy
 22.  drużyna na ostat-

nim miejscu w tabeli
 27.  egzekutor, oprawca
 29.  protestacyjne przerwanie pracy
 30.  jednostronna tkanina jed-

nobarwna, rodzaj pluszu
 31.  silny, duży pies
 32.  wynik mnożenia
 33.  autor książki „Przygo-

dy Piotrusia Pana”

PIONOWO:
 1.  w łowiectwie nogi ło-

sia, jelenia lub kozicy
 2.  punkt wymiany walut
 3.  wprowadzenie nowocze-

snej metody produkcji
 4.  bieg krótkodystansowy
 5.  nazwa żeglarskiej doby
 6.  drapieżna ryba z rodzi-

ny karpiowatych
 13.  kraina zmarłych, któ-

rą władał Ozyrys
 14.  napastnik, agresor
 15.  odmiana gipsu
 17.  obrońca sądowy
 21.  postać z powieści „Chata za wsią”
 23.  wada
 24.  sędzia dający sygnał do roz-

poczęcia zawodów
 25.  zaburzenie mowy
 26.  aparat projekcyjny służący do wy-

świetlania nieruchomych obrazów
 27.  śmieszność, zabawność
 28.  synowie Uranosa i Gai

oprac. Bernard Stachowiak

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca lutego dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, 
patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło wylosujemy nagro-
dę, którą ufundowała firma „Malibu” z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Święto Trzech Króli”. Nagrodę wylosowała: Krystyna Winczak. Gratulujemy! Po 
odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Zabawa polega na 
odgadywaniu cieka-
wych i  charaktery-
stycznych miejsc 
w Luboniu. Prosimy 
określić, co przedsta-
wia opublikowana 
fotografia i  gdzie 
obiekt  się znajduje. 
Odpowiedzi można 
przesyłać (również 
pocztą elektronicz-
ną), dostarczać do 
r e d a k c j i  ( u l . 
Wschodnia 23 a lok. 
62) albo wrzucać do 
niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. 
Kartki z  dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” mu-
szą być podpisane 
imieniem i  nazwi-
skiem uczestnika 
konkursu. Wśród 
tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o  nadsyłanie 
swoich propozycji (fotografii).
Zdjęcie opublikowane w grudniu przed-
stawiało sztucznego, drapieżnego pta-
ka pełniącego rolę odstraszacza, na 
dachu hotelu „Max” od ul. Unijnej. 

Spośród poprawnych odpowiedzi wy-
losowaliśmy tę, którą nadesłała Kata-
rzyna Hoffmann. Po odbiór niespo-
dzianki zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w godzinach dy-
żurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Budynek hotelu „Max” ze sztucznym ptakiem przytwierdzo-
nym do neonu na dachu – widok od strony parkingu, ul. 
Unijna   fot. Hanna Siatka

Zgadnij, po-
między jakimi 
dużymi ulica-
mi w Luboniu 
znajduje się 
droga, której 
nazwę zazna-
czyliśmy owa-
lem?   fot. 
Hanna Siatka

Q
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QQ Pawłowi Wolniewiczowi z okazji 60. 
urodzin życzymy pogody ducha, lekkie-
go pióra, sprawnej migawki aparatu fo-
tograficznego, wielu okazji do pieszych 
wędrówek i prędkiej możliwości porusza-
nia się ulubionym jednośladem, a nadto 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego oraz 
wszystkiego, co z niego wypływać może 

– koleżanki i koledzy z redakcji „Wieści 
Lubońskich”.
QQ Pani Danusi Fligier – radości rodzin-

nych, uśmiechów wnucząt, zdrowia i bło-
gosławieństwa Bożego z okazji imienin 
życzą wdzięczni uczniowie.
QQ Kasi Frąckowiak z okazji imienin naj-

lepsze życzenia składa kolega, były radny.

Z serca

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)

QQ Kochanym Rodzicom – Zofii i Mar-
kowi Borowiczom – z  okazji rocz-
nicy ślubu, kolejnych lat w zdrowiu, 
pomyślności i miłości życzą: Kamila, 
Robert z Ewą i Maciusiem.
QQ Kochanym Pradziadkom, Krystynie 

i Bronisławowi Marciniakom, z okazji 
pięknej 54. rocznicy ślubu, kolejnych 
lat razem w  zdrowiu i  miłości oraz 
spełnienia marzeń życzy prawnuk 
Kamil z rodzicami.
QQ Przesyłając gratulacje z okazji 45. 

rocznicy Ślubu Elżbiecie i Tadeuszo-
wi Banaszakom, życzymy Wam, aby-
ście dalej szli przez życie, trzymając się 
mocno za ręce – zawsze uśmiechnięci, 
zawsze razem, z Bożym błogosławień-

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

Kolacja we dwoje

stwem – córki i syn z babcią Łucją 
Poklękowską.
QQ Z okazji 45. rocznicy ślubu Elżbiety 

i Tadeusza Banaszaków, serdeczne 
życzenia, błogosławieństwa Bożego, 
długich lat życia w zdrowiu, pogody 
ducha i doczekania kolejnych jubile-
uszy, życzą Wojtysiakowie i Vladescu.

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

QQ 13 lutego, godz. 17 – otwarte obrady 
Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (pok. 
nr 208)
QQ 15 lutego, godz.  10 – otwarte, po-

łączone posiedzenie Komisji: Komu-
nalnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji; 
temat: sprawy dotyczące aktów prawa 
miejscowego, tj. planów zagospodaro-
wania przestrzennego, podważanych 
przez Włodzimierza Kościaka – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala se-
syjna (pok. nr 208)
QQ 17 lutego, godz.  10 – rajd pieszy 

„Jarosławiec zimą” – trasa: Szreniawa 
(świetlica)-Jarosławiec
QQ 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
QQ 18 lutego, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje filmowych nowości (reper-
tuar dostępny w bibliotece) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 20 lutego, godz.  17 – Wspomaga-

my mamy! Pokaz chustowania Marty 
Czajki dla młodych i  przyszłych mam 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
QQ 21 lutego, godz. 18-21 – gry planszo-

we w Klubie „Kości” – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97 – patrz str. 19
QQ 23 lutego, godz. 12 – Rodzinne so-

boty – BajOla opowiada skandynawskie 
opowieści – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 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
QQ 24 lutego, godz. 15 – aktywne spotka-

nie pt. „Luboń szyje dobro” – wsparcie 
dla grupy Tęczowy Kocyk – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97 – czytaj na str. 9
QQ 25 lutego, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje filmowych nowości (reper-
tuar dostępny w bibliotece) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 27 lutego, godz. 12 – Wykład inau-

guracyjny dla słuchaczy sekcji literacko-
-bibliotecznej Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku (LUTW) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 27 lutego, godz. 17 – „Magiczna kra-

ina Czarnoksiężnika Ozona” – spektakl 
Studia Teatralnego Krak-Art o ekologii 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
QQ 2 marca, godz. 12 – Rodzinne sobo-

ty – Koncert Wujka Ogórka – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 2 marca, godz. 17.30 – uroczyste 

zakończenie Procesu Beatyfikacyjnego 
Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha – 
kościół św. Jana Bosko, ul. Jagiełły 11 – 
więcej na str. 43

QQ 3 marca – 3. edycja Biegu Tropem 
Wilczym – „Lasek Majoński” (tereny 
Nadleśnictwa Babki w  Luboniu w  po-
bliżu Luveny SA) – patrz str. 57
QQ 4 marca, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Paweł Krzyżosta-
niak – Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskie-
go 2; Małgorzata Nyćkowiak – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42; Magdalena 
Kleczewska – Zespół Szkół, ul. Armii 
Poznań 27; Monika Nawrot – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 4 marca, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje filmowych nowości (reper-
tuar dostępny w bibliotece) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 5 marca, godz. 19 – „Mój stary mąż, 

moja nowa żona” – spektakl komediowy 
Mojego Teatru – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 6 marca, godz. 12 – wykład s. Regi-

ny dla LUTW – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 7 marca, godz. 18-21 – gry planszowe 

w Klubie „Kości” – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97 – patrz str. 19
QQ 9 marca, godz. 12 – Rodzinne soboty 

– spektakl dla dzieci Studia Teatralnego 
Krak-Art – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 9 marca, godz.  18 – koncert „Bal 

w  Operze” – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97 – bilety (15 zł) w Ośrodku 
Kultury i na www.bilety24.pl
QQ 9 marca, godz. 18 – „Bal w Operze” 

w wykonaniu artystów z „Fabryki Sztuki” 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97 – 
więcej na str. 42
QQ 11 marca, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje filmowych nowości (reper-
tuar dostępny w bibliotece) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 12 marca, godz. 10-13 – znakowa-

nie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wielkopolskich 42
QQ 16 marca, godz. 12 – Rodzinne so-

boty – urodziny Słonia Elmera, czyli 
zabawy z Bajanką – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 17 marca, godz.  10 – rajd pieszy 

„Odgłosy wiosny” trasą: WDK „Koź-
lak Chomęcice-Wypalanki-Konarzewo-
-Chomęcice
QQ 18 marca, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Elżbieta Za-
płata-Szwedziak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; Łukasz Budzyński – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
Marek Samulczyk – Zespół Szkół, ul. 
Armii Poznań 27; Teresa Zygmanowska 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 18 marca, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje filmowych nowości (reper-
tuar dostępny w bibliotece) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 7-8 kwietnia – festyn „Radosne dzie-

ciństwo – profilaktyka onkologiczna naj-
młodszych lubonian” – ambulans przy 
OSP, teren wokół Biblioteki Miejskiej 
i w Bibliotece – czytaj na str. 56

oprac. HS

Policja w Luboniu, re-
alizując program pre-
wencyjny pn. „Poznań-
ski Rower – Bezpiecz-
ny Rower”, informuje 
o  nowych terminach 
znakowań rowerów 
w tutejszym komisaria-
cie (ul. Powstańców 
Wielkopolskich 42).
marzec: 12.03.2019 r., 
godz.  10-13 oraz 
26.03.2019 r. godz. 15-
18
kwiecień: 
10.04.2019  r., godz. 
15-18; 24.04.2019  r., 
g o d z .  1 5 - 1 8 ; 
30.04.2019 r., godz. 10-13.
Pamiętajmy, że rowery powinny być 
wyposażone w jedno światło pozycyjne 
białe lub żółte, element odblaskowy, co 
najmniej jeden działający hamulec oraz 
dzwonek. Osoba, która chce przystąpić 
do programu, powinna mieć ze sobą 

dowód osobisty i  ew. dowód zakupu 
roweru. Konieczne jest też uczestnictwo 
osoby pełnoletniej w przypadku znako-
wania rowerów dzieci.

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń 

Komisariatu Policji w Luboniu

Znakowanie rowerów
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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

Według Medonet.pl w Polsce nowotwory 
wykrywane są u ok. 1300 dzieci rocznie. 
Znaczna ich część jest odkryta zbyt późno, 
kiedy choroba jest już zaawansowana. 
Niestety, nowotwory nie dotyczą tylko 
dorosłych, zwłaszcza starszych i  schoro-
wanych. Dzieci najczęściej walczą z bia-
łaczką, guzami mózgu, nerczakami, chło-
niakami. Wczesna profilaktyka i  rozpo-
znanie, znacznie zwiększają szanse na 
wyzdrowienie. Badania przesiewowe po-
zwalają na wczesne wykrycie zaburzeń.
Zdając sobie sprawę z  tych niepokoją-
cych trendów Stowarzyszanie „Pozytyw-
ny Luboń”, Miasto Luboń oraz Bibliote-
ka Miejska wraz z  Fundacją Ronalda 
McDonalda zapraszają mieszkańców do 
wzięcia udziału w  festynie „Radosne 
dzieciństwo – profilaktyka onkologiczna 
najmłodszych lubonian”.
7-8 kwietnia przyjedzie do naszego mia-
sta mobilny ambulans Fundacji Ronalda 
McDonalda. Ambulans mieści w sobie 
dwa gabinety lekarskie służące do ultra-
sonograficznych badań przesiewowych 
małych dzieci. To właśnie tam będą 
przeprowadzane badania najmłodszych 
mieszkańców pod kątem profilaktyki 
nowotworowej.
Atrakcji i  porcji solidnej wiedzy nie za-
braknie również dla starszych. Przez dwa 
kwietniowe dni, w sąsiedztwie ambulansu 
(przy OSP) oraz na terenie wokół Biblio-
teki Miejskiej i w samej Bibliotece odbę-
dą się pokazy, warsztaty i wykłady. Zapro-
siliśmy zarówno specjalistów z  zakresu 
onkologii dziecięcej, którzy wytłumaczą, 
jakie objawy u dzieci powinny wzbudzić 

naszą czujność, jak i  psychoonkologów, 
którzy opowiedzą, jak radzić sobie w sy-
tuacji, gdy kogoś z bliskich lub znajomych 
dotyka choroba. Dietetycy podejdą do 
tematu „od kuchni” – zaprezentują rolę 
właściwego odżywania się w chorobie, 
ale także zwrócą uwagę na elementy 
diety, które pomogą nam się przed nią 
chronić. Wspólnie z  Fundacją DKMS 
(Dawstwo Komórek Macierzystych 
i Szpiku) będziemy zachęcać Państwa do 
dołączenia do bazy dawców szpiku. Prze-
widujemy także szereg atrakcji dla dzie-
ci – książkowe upominki dla każdego 
bohatera, który podda  się badaniom, 
małe niespodzianki dla tych, którzy 
przyjdą mu towarzyszyć lub będą chcieli 
dowiedzieć się czegoś nowego z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej. Zaprezentujemy 
też alternatywne metody wspomagające 
radzenie sobie z chorobą i towarzyszenie 
osobom chorym, w  postaci warsztatów 
i  pokazów dogoterapii, arteterapii czy 
hortiterapii. Już choćby dlatego, żeby do-
wiedzieć się, co kryją te oryginalne nazwy 
– warto nas odwiedzić.
Szczegółowy program wydarzenia oraz 
zasady udziału w badaniach przesiewo-
wych będą pojawiać się na bieżąco w me-
diach społecznościowych, na stronie 
internetowej Miasta: www.lubon.pl, 
Biblioteki Miejskiej, Stowarzyszenia „Po-
zytywny Luboń” oraz w  kolejnym nu-
merze „Wieści Lubońskich”. Już dziś 
zachęcamy do zarezerwowania czasu 
w  kwietniowy weekend. Może być to 
czas, który uratuje Waszym bliskim życie.

Anna Bernaciak

Radosne dzieciństwo
Profilaktyka onkologiczna najmłodszych lubonian

Stowarzyszenie Miłośników Gier Plan-
szowych „Kości” z  Puszczykowa reali-
zuje projekt dofinansowany przez Miasto 
Luboń, promujący spędzanie czasu przy 
grach planszowych. Prowadzi w Luboń-

skim Ośrodku Kultury klub planszów-
kowy. Spotkania są bezpłatne.

Tomasz Skoracki
fb.me/smgpkosci

tel. 509 415 662 lub 668 476 523

Nie irytuj się, graj!

Sąsiadom, Przyjaciołom, Kolegom i Znajomym
oraz wszystkim uczestniczącym w pogrzebie mojego męża

śp. Ryszarda Piaseckiego

serdeczne podziękowania składa
żona z rodziną

Pani Justynie Szczodrak oraz Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Męża

śp. Janusza Szczodraka

Dyrekcja, Pracownicy  
i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

„Nikt nas nie pyta, czy to nam się podoba,
czy kochamy życie, czy go nienawidzimy.

Przychodzimy niepytani na ten świat
i niepytani musimy go opuścić”

Mascha Kaléko

31 stycznia 2019 roku w wieku 65 lat zmarł  
po długiej chorobie ukochany mąż i tata

Janusz Szczodrak
Pogrążone w smutku i żałobie żona i córka
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Ogłoszenia drobne

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F168)

Korepetycje
QQ Matematyka, fizyka – korepetycje, do-

świadczeni nauczyciele, skutecznie, możli-
wy dojazd; tel. 602 887 743   (h-200 IX-II)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (r-003 I-IV)
QQ Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(r-003 I-IV)
QQ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (r-003 I-IV)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (r-003 I-IV)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-211 IX-V)

Praca
QQ Praca chałupnicza, wiązanie kokard – „De-

korownia”, tel. 507 624 828   (h-II)
QQ Zatrudnimy pracownika ochrony. Służby 

24-godzinne. Stawka od 12 zł netto/godz. 
Kontakt 605 998 151   (h-II)
QQ Przyjmę do pracy krawcową i  pomoc 

krawiecką. Krawiectwo Lekkie; Luboń, ul. 
Wschodnia 2a; tel. 601 634 134   (h-II)
QQ Agencja 

Ochrony poszukuje osób na stanowisko: 
Pracownik ochrony-dozoru w Komornikach/
Plewiskach. Służby 12-godzinne. Mile wi-
dziane osoby posiadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności; tel. 517 574 235   (h-II)

QQ Agencja Ochrony poszukuje osób na sta-
nowisko: Pracownik ochrony-dozoru w Łę-
czycy – plac budowy. Służby 14-godzinne. 
Mile widziane osoby posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności; tel. 531 533 200   (h-II)
QQ Poszukuję pracy biurowej, znajomość kadr, 

płac, urządzeń biurowych. Sumienna dys-
pozycyjna; tel. 695 193 601   (r-II)
QQ Zatrudnię rencistę instalatora lub pomoc-

nika; tel. 602 705 119  (h-II)
QQ Zatrudnimy do pracy na stanowisko: pra-

cownika ochrony dozoru w Mosinie. Służ-
by 12h, mile widziane osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności; tel. 531 533 200   (h-II)
QQ Agencja Ochrony zatrudni: pracownika 

ochrony-dozoru w Komornikach/Plewiskach. 
Służby 12h, mile widziane osoby posiada-
jące orzeczenie o niepełnosprawności; tel. 
500 307 402   (h-II)
QQ Przyjmę do pracy krawcową i prasowaczkę. 

Krawiectwo Lekkie, Luboń ul. Wschodnia 
2a; tel. 601 634 134   (h-II)
QQ - Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą star-

szą, tel. 510 439 104   (h-II)

Usługi
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wy-
stawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-
331 I-III)

QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 
malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne 
– złota rączka – tel. 503 712 456   (r-321 I-II)
QQ Naprawa, montaż junkersów, kotłów, kuche-

nek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-001 I-VI)

Inne
QQ Odstąpię roczniki „Wieści Lubońskich”; 

tel. 511 696 896  (h-II)

W niedzielę, 3 marca, odbędzie się trze-
cia edycja Biegu Tropem Wilczym w Lu-
boniu. Tego dnia w całej Polsce, w pa-
miątkowym biegu wystartuje ponad 
75 000 osób z 360. miast

Tegoroczna impreza odbędzie  się po-
nownie na terenach Nadleśnictwa Bab-
ki w Luboniu, w tzw. „Lasku Majońskim” 
zlokalizowanym w pobliżu firmy Luvena 
SA. To trochę zapomniane miejsce ide-
alne nadaje się do biegania i wypoczyn-
ku. Warto wystartować, aby poznać 
uroki tych okolic.
Baza imprezy będzie się znajdować na 
ul. Magazynowej. Na biegaczy czekają 
dwa dystanse (do wyboru): symbolicz-
ny 1963  m (odnoszący  się do roku 
śmierci ostatniego żołnierza niezłom-
nego, Józefa Franczaka) oraz 5-kilo-
metrowy (dwie pętle). Taki wybór 
dystansów sprawia, że impreza jest 
adresowana do wszystkich: tych, którzy 
dopiero zaczynają przygodę z  biega-
niem, oraz do bardziej doświadczo-

nych, którzy mogą sprawdzić formę na 
początku biegowego sezonu.
Wszystkie osoby, które ukończą bieg, 
otrzymają odlewany medal, posiłek re-
generacyjny oraz bogaty pakiet startowy 
(m.in. koszulkę bawełnianą z podobizną 
Żołnierza Niezłomnego).
Wpisowe wynosi 40  zł. Organizatorzy 
nie zapomnieli także o  najmłodszych. 
Dla dzieci zorganizowano biegi na dy-
stansach 200 m (1-6 lat), 400 m (7-9 lat) 
i 1000 m (10-14 lat). Wpisowe dla dzie-
ci wynosi 20  zł i  otrzymają taki sam 
pakiet, jak dorośli. Po miesiącu od roz-
poczęcia zapisów na liście znajdowało się 
już ponad 200 osób, co zwiastuje nowy 
rekord frekwencji w tej imprezie.
Zgłoszeń na bieg można dokonywać pod 
linkiem: https://www.zapisy.maraton-
czykpomiarczasu.pl/pl/tropem-lu-
bon2019#
Szczegółowe informacje na www.tro-
pemwilczym.wixsite.com/lubon

Adam Chudzicki
Dyrektor Lubońskiego Bieg Niepodległości

Bieg Tropem Wilczym

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

Strony z  ogłoszeniami reklamowymi opublikowanymi w  papierowej wersji 
„Wieści Lubońskich” można przeglądać także na www.wiescilubonskie.pl. To 
dodatkowa, bezpłatna reklama ogłaszających się w danym wydaniu Niezależ-
nego Miesięcznika Mieszkańców.
Należy kliknąć w AKTUALNE  OFERTY  FIRM (w bloku z prawej) i, jak w cza-
sopiśmie, płynnie przeglądać strony z reklamami, wyszukując potrzebne usługi, 
sklepy, firmy itp. Reklamy znajdujące się na stronach redakcyjnych tradycyjnego 
wydania są wyświetlane w górnym okienku po prawej. Zmieniają się automa-
tycznie lub po odświeżeniu stron.

Redakcja

Uwaga, dodatkowa reklama!
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, na-
głe zacho rowania – tel. 112 lub 999
QQ POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 601 986 986
QQ STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

QQ ENEA –POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 884 57 77 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
QQ PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓR-
KI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
QQ  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
QQ  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

QQ  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
QQ STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
QQ POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
QQ LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ 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
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
QQ 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

QQ Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 8-16 

QQ OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  

kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu
QQ PRZEDSZKOLA

- 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
QQ 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
QQ GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
QQ  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F167)

ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253
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Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl

(Y
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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



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

(P
1
6
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Paweł Dobrowolski LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

1
4
6
)

PRALKI
(P

1
5
3
)

(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

(Y058)

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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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

(Y
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2
4
)
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pn. i pt. 9-15
wt. śr. czw. 11-17
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0
0
7
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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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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
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KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 
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(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 z piórem 95 mm (120)

16
 m

m
 

(2
0 

m
m

)

szerokoœæ krycia 85 mm (112)
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967
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SZAFY WNÊKOWE

Luboń, ul. Długa 6 
61 8105 520, 601 719 742

www.goryniak.pl

Ekspozycja
czynna:

 pn-pt 14.30-18
 sob. po ustaleniu

telefonicznym

ZABUDOWY, GARDEROBYZABUDOWY, GARDEROBY

(K041)

(F
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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

64

Luboń, ul. Armii Poznań 23B
tel. 61 8131-734, 8139-333, www.beraf.poznan.pl

(P045)



REGENERACJA FILTRÓW DPS

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y022)

785 100 335

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981

(P
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W009)
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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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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
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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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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

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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Niepubliczny Specjalistyczny

Zespół Opieki Zdrowotnej “ART-MED”
Luboń, ul. Ks. Streicha 27, tel. 618 139 923, fax 618 139 257

umowa z NFZ
Chirurg                       Laryngolog                        Neurolog
                                                                    

Poradnie czynne od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Rejestracja w godzinach działalności przychodni!

(F
0

3
5

)

-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG

GABINET 
LEKARZA 

RODZINNEGO

lek. med. JAN BANASIUK
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

Luboñ, ul. R. Maya 1A
rejestracja 618 900 485

gabinet 618 994 861
(F073)

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
lek. med. JAN BANASIUK

GABINET CZYNNY pn-pt: 8.00-12.00, dodatkowo w pn, wt, czw: 16.00-18.00

ul. dr. Romana Maya 1a (przy Zak³adach Chemicznych), tel. 618 900 485, tel. 618 994 861

- porady internistyczne
- EKG

- badania profilaktyczne 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

- badania kierowców
- możliwe przejęcie opieki 

lekarskiej (profilaktycznej) nad 
pracownikami zakładów pracy

Posiadamy LABORATORIUM ANALITYCZNE czynne od 7.30-9.30

(F
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PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031

(P
0
5
2
)

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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korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

(F
1
6
3
)
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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 

(Y
11

0
)

STOMATOLOG
ANNA MILANOWSKAANNA MILANOWSKA

Milmed

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989

ul. Romana Maya 1a 
(przy Zakładach Chemicznych) 

tel. 618 900 485

(F036)

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

- EKG
- badania laboratoryjne

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 61 8 900 485

ul. Streicha 25/29 
siedziba ART-MED

tel. 618 139 923   

pon. 15:00 - 18:00
czw. 15:00 - 18:00
pt. 8:30 - 13:00

pon. 8:30 - 13:00
wt. 13:00 - 18:00
śr. 8:30 - 13:00
czw. 8:30 - 13:00
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GINEKOLOGIA-PO£O¯NICTWO

(B028)

Prof. Jacek KoŸlik
Diagnostyka i leczenie

G³owica brzuszna i dopochwowa

USG
Rejestracja telefoniczna

61 813 00 04
602-312-392
LUMEDICA

Luboń, ul. ŻABIKOWSKA 63

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)
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Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr J. Struszyński
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
PSYCHOLOG     mgr H. Lenartowicz
CHIRURG            dr L. Lenartowicz

(skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego)
czynne: pon.-pt.: 8-18  sob.: nieczynnetel. 61 8 303 318

dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740
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