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OD REDAKCJI

Jak w garncu

Drogie Kobiety, życzymy Wam, abyście w zgieł-
ku codzienności odnalazły swoje marzenia 
i  ukryte pragnienia, dostrzegły wewnętrzne 
piękno, poczuły zrozumienie i podziw bliskich. 
Poznawajcie świat wszystkimi zmysłami, po-
zwólcie o siebie zadbać, znajdźcie czas dla siebie, 
bądźcie otoczone miłością, bo ona sprawi, że 
rozkwitniecie...

8 marca Dzień Kobiet

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia 
serdecznie zaprasza na 60. Wieczór Histo-
ryczny w piątek, 12 kwietnia o godz. 18 do 
Urzędu Miasta Luboń przy placu Edmun-
da Bojanowskiego  2. Spotkanie będzie 
nawiązywało do setnej rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego i udziału w nim miesz-
kańców naszego miasta.
Gośćmi spotkania, w sali sesyjnej, bę-
dzie Piotr P. Ruszkowski oraz prof. 
Janusz Karwat, którzy zaprezentują 
przygotowaną pod ich redakcją, naj-
nowszą książkę „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim 1918-1919”. To 
drugie wydanie – poprawione, uzupeł-
nione i rozszerzone. Jej wydawcą jest 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

„Forum Lubońskie” przy współpracy 
z miesięcznikiem „Wieści Lubońskie”. 
Będzie można je nabyć w  cenie pro-
mocyjnej oraz otrzymać autograf re-
daktorów. Publikacja została wsparta 
finansowo przez Miasto Luboń. 
W trakcie spotkania nie zabraknie też 
rekonstruktorów z naszego Stowarzysze-
nia w  mundurach z  okresu Powstania 
Wielkopolskiego.
Impreza odbywa się przy wsparciu Mia-
sta Luboń.
Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapra-
szamy!

Przemysław Maćkowiak

Patrz też str. 4 i 18

Zaproszenie!   

O lubonianach  
w Powstaniu Wielkopolskim

W marcu nie podobna nie po-
wiedzieć czegoś o Kobietach. Ta 
„słaba płeć” zaczęła odgrywać 
dominującą rolę w lokalnej po-
lityce naszego miasteczka. Jesz-
cze w pierwszej kadencji samo-
rządu, w  latach 1990-1994 nie 
było żadnej Pani w Radzie Mia-
sta, teraz, tj. od 2018 r. już do-
minują. Statystycznie 12 kobiet w 21-oso-
bowym gremium (przestawienie cyfr 
w liczbie 21) stanowi ponad 57-procen-
tową przewagę nad mężczyznami. Do-
dając do tego Panią Burmistrz, która 
swoich zastępców i podwładnych sama 
sobie wybiera, oraz zważywszy na funk-
cje kierownicze we władzy stanowiącej 
(przewodnicząca RML oraz szefowe 4. 
komisji), zadać można pytanie, czy czu-
jemy, że żyjemy w naszej małej rzeczpo-
spolitej babskiej? Czy zważywszy na 
tendencję, uwzględniając ciąg matema-
tyczny, XIV kadencja władz samorządo-
wych będzie już rządami jedynie kobiet? 

Drogie Panie, nie gniewajcie się 
na taki ogląd rzeczywistości, i jak 
śpiewa mój idol – Bądźcie dla nas 
dobre na wiosnę! Inny wieszcz – 
Dziad romantyk w 4. części tak 
was opisywał – Kobieto! puchu 
marny! ty wietrzna istoto! Posta-
ci twojej zazdroszczą anieli … () 
Wystarczy tej „poezji”.

Prowokujemy i zapraszamy do czytania 
Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców, 
dzielenia się refleksjami, polemizowania 
z  myślami wypowiadanymi w  prasie 
lokalnej, cenzurowania rzeczywistości, 
konstruktywnej krytyki, odkrywania 
przeszłości, przewidywania przyszłości 
dla Lubonia.
To Wasze pismo, korzystajcie z tego do-
bra, którego zazdrości Luboniowi wielu 
mieszkańców innych gmin.
Do usług

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

Lepszej rozmówczyni z  okazji Dnia 
Kobiet, niż pani Beata, wymarzyć 

sobie nie mogłam. Nie dość, że soleni-
zantka z 8 marca, to jeszcze wyjątkowa 
kobieta. Lubonianka z urodzenia. Córka 
Bożeny i Edmunda Dehmel, żona Roma-
na i matka Wiktora. Absolwentka SP 2. 
Beata Wyszyńska opowiedziała nam 
o swoim życiu, o marzeniach, rodzinie 
i pracy w Specjalistycznym Zespole Opie-
ki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 
im. Bolesława Krysiewicza w Poznaniu.

Ukochany Luboń
To jej miejsce na ziemi. Urodziła się, 
wychowała i dorastała w domu przy ul. 
Pułaskiego 26. I mimo że teraz mieszka 
w bloku przy ul. Wschodniej, to jednak 
serce zostało w  tamtych murach. Za 
każdym razem, gdy przechodzi obok 
rodzinnego domu, emocje mieszają się 
z  wielką siłą. Z  jednej strony wracają 

wspomnienia z  lat dzieciństwa, ojca, 
który zmarł w wieku 35. lat, dziadków, 
siostrzanych zabaw z Marzenką. Z dru-
giej jednak smutek, że mama sprzedała 
dom. Na szczęście, zostali sąsiedzi z uli-
cy (państwo Jaśkowiakowie, Szczecho-
wiakowie, Kaczmarkowie, Denglerowie), 
którzy jak tylko ją widzą, to pozdrawia-
ją, zawsze życzliwie porozmawiają. Sta-
rzy znajomi... Idąc w kierunku ul. Żabi-
kowskiej na myśl przychodzą jeszcze 
wspomnienia dziadka Władysława Bal-
cerka, który stracił nogę w  bitwie nad 
Bzurą w 1939 r. Pełen werwy prowadził 
„Kiosk Równości” naprzeciw straży po-
żarnej (tam, gdzie teraz jest spa dla psów 
i sklep z odzieżą). Do dziś panowie pa-
miętają, jak chodzili do Balcerka na piwo 
czy na toto-lotka, a panie po to, co aku-
rat było potrzebne. A było tam wszystko 
– mydło i powidło. Kiosk Balcerka był 
czymś więcej, niż zwykłym sklepem. To 
orientacyjny punkt spotkań, miejsce, 
gdzie zawsze można było z kimś poga-
dać. Można by nawet rzec „towarzyskie 
centrum Lubonia”. A  skąd dziadek 
wziął  się w  Luboniu? Z  miasta Buku, 
a określenie „z miasta” zawsze podkreślał 
z dumą. Zakochany w swej Stasi pieszo 
chodził do niej z Biedruska. Ożenił się 
i już tu został. Wspólnie założyli rodzi-

nę i tak oto zapuścili korzenie dla przy-
szłych pokoleń, które pokochały Luboń 
już na zawsze. Za co pani Beata tak 
kocha to miejsce? Za pamięć dawnych 
czasów, za ludzi, z  którymi zawsze 
może  się spotkać, porozmawiać; za 
wspólnotę – że jest wśród ludzi, którzy 
ją znają, pamiętają, dobrze życzą. Czuje, 
że tu jest jej dom. I  nawet, gdy wraca 
ciemną nocą z Poznania, a naprzeciwko 
idzie grupa młodzieży, mówi sobie „Be-
ata, czego ty  się boisz? Przecież jesteś 
u siebie, nic ci się nie może złego stać” 
– i rzeczywiście...

O pasji, którą jest praca
Pani Beata od 37. lat jest pielęgniarką 
operacyjną w szpitalu dziecięcym przy 
ul. Krysiewicza. Od zawsze pasjonowa-
ła się chirurgią. Po maturze w VI LO im. 
J.  I. Paderewskiego zdawała nawet na 
medycynę, ale niestety egzamin z fizyki 

przekreślił jej wielkie plany. Nie podda-
ła się jednak. Mama koleżanki zasuge-
rowała jej, by zdawała do Studium Pie-
lęgniarstwa przy ul. Garncarskiej. Tak 
też zrobiła. Zdobyła dyplom i  podjęła 
pracę w szpitalu dziecięcym. Tam prze-
szła kurs na pielęgniarkę operacyjną (w 
2000  r. uzyskała specjalizację). W  ten 
sposób dopięła swego – asystowała przy 
operacjach. Co prawda, nie jako lekarz, 
ale jej wkład w  powodzenie zabiegów 
jest także ważny. Sama przyznaje, że to 
praca zespołowa. Wysiłek każdego jest 
tu ważny. Żadnego ogniwa nie może 
zabraknąć, bo operacja się nie uda. Chi-
rurg potrzebuje drugiego lekarza do 
asysty, oni z kolei potrzebują pielęgniar-
ki operacyjnej, która podaje im potrzeb-
ne narzędzia, są jeszcze anestezjolodzy, 
bez których pacjent nie będzie odpo-
wiednio znieczulony. W ten sposób two-
rzy się łańcuch zależności, który bierze 
na siebie ogromną odpowiedzialność. 
Dlaczego tak to lubi? Bo widzi efekty. 
Cieszy się, że może pomóc małym pa-
cjentom. Że wspólnie mogą poprawiać 
ich komfort życia; naprawiać coś, co 
natura przeoczyła lub delikatnie mówiąc, 
los spłatał figla. Są i minusy. Pani Beata 
podkreśla, że pracuje z dużym obciąże-
niem psychicznym. Odpowiedzialność 

O pewnej kobiecie z sąsiedztwa
Z pasją, charyzmą i radością...

za zdrowie i życie dzieciaków zobowią-
zuje do ciągłej pracy nad sobą, do pro-
fesjonalizmu w każdym calu, gdzie nie 
ma przyzwolenia na najmniejszy błąd. 
Każdemu zabiegowi towarzyszą emocje. 
Raz mniejsze, raz większe, ale zawsze są 
(zwłaszcza, gdy jest to zabieg, którego 
wcześniej się nie wykonywało). Co jesz-
cze może być problemem? Własne ciało. 
Instrumentariuszka, zanim rozpocz-
nie się operacja, musi przenieść konte-
nery z  narzędziami. To wymaga siły. 
Poza tym, operacje trwają nieraz po 
kilka godzin, podczas których trzeba 
stać. Nikt nie podsunie krzesełka, gdy 
będą bolały nogi czy plecy. Dlatego wła-
śnie pani Beata chodzi na aqua-aerobik, 
by wzmocnić kręgosłup oraz jeździ na 
rowerze. Zagrożeniem są również wszel-
kie gazy anestezjologiczne, promienie 
rentgena, pole magnetyczne. Trzeba 
wiedzieć, jak się ustawić lub co na siebie 
założyć, by nie „oberwać” za bardzo.

Ciocia Beatka
Praca z dziećmi to wyzwanie. Warunki 
szpitalne nie są łatwe. Dzieci są wystra-
szone, obolałe. Poza tym zestresowani 
są także rodzice. Pani Beata przyznaje, 
że empatia, którą posiada, bardzo po-
maga jej w nawiązywaniu kontaktu z ma-
łymi pacjentami. Zawsze przytuli, po-
cieszy. Nigdy nie wiezie malucha zabra-

nego od mamy na blok na wózku. Bierze 
na ręce, pogłaszcze, uspokoi. Jak trzeba, 
zaśpiewa piosenkę lub powie wierszyk 
– zna ich dziesiątki. Wszystko po to, by 
zapewnić poczucie bezpieczeństwa 
w trudnych chwilach. Jako matka dobrze 
rozumie inne matki. Jako matka dobrze 
rozumie też dzieci. Wie, jak im pomóc. 
To zaangażowanie niestety sprawia, że 
nie potrafi odciąć życia zawodowego od 
prywatnego. I choć nie widzi pacjentów 
po tym, jak opuszczają blok, to czasem 

pyta koleżanki z oddziału, jak się malu-
chy miewają. Coraz częściej zdarza jej się 
myśleć o  nich po powrocie do domu. 
Zdarzało się też tak, że praca wygrywa-
ła z  życiem rodzinnym. Tak było po 
śmierci męża pani Beaty, Romana. Sy-
tuacja finansowa niestety uległa zmianie 
i trzeba było wziąć tzw. dyżury pod te-
lefonem. Zdarzało się, że po dwunastu 
godzinach pracy wracała do domu, nie 
zdążyła zdjąć butów, a już dzwonił tele-
fon: „Wracaj, jesteś potrzebna”. Tak było 
przez 10 lat. Na szczęście w życie weszła 
ustawa, która mówiła o  tym, że pielę-
gniarka nie może być sama na dyżurze. 
I tak się skończyło. Sama przyznaje tak-
że, że z  wiekiem coraz bardziej czuje 
brzemię odpowiedzialności. Co jej po-
maga? Hobby. Ostatnio odkryła, że ra-
dość sprawia jej renowacja starych mebli. 

Uwielbia chodzić po sklepach ze staro-
ciami i bibelotami. Odpręża ją to i spra-
wia, że myśli krążą w nieco innych sfe-
rach. Po mężu zostały jej pamiątkowe 
stare zegary (był zegarmistrzem), które 
zdobią jej mieszkanie. Poza tym, lubi 
czytać książki obyczajowe z historią w tle 
(autorstwa np. Carlosa Zafo-
na, Victorii Hislop) oraz oglą-
dać filmy z Al Pacino, Rober-
tem de Niro, Jean’em Reno). 
W  okresie jesienno-wiosen-

cd.  
na str. 
4

n
Bohaterka artykułu – Beata Wyszyńska 
– w rozmowie z „Wieściami Lubońskimi”   
fot. Beata Stempczyńska

n
Dyżurny zespół pielęgniarek operacyjnych, od lewej: Barbara Stachowiak, Beata 
Wyszyńska oraz pielęgniarka anestezjologiczna Natalia Sendrowska

n
Jeden  z „warsztatów pracy” pani Beaty – sala operacyjna nr 2 w szpitalu dziecię-
cym przy ul. Krysiewicza
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nym mnóstwo czasu poświęca 
na uprawy roślin na balkonie. 
Wśród kwiatów dominują ta-
wuły, róże, powojniki, pelar-
gonie i bambusy. Lubi się cza-
sem ponudzić, by później 
wrócić do adrenaliny, którą 
daje jej blok operacyjny.

Siła kobiet
Walka o zniesienie samodziel-
nych dyżurów pokazała, że 
w kobietach drzemie ogromna 
siła. Pani Beata zapytana 
o „babską” przyjaźń odpowia-
da z  całą powagą, że wierzy 
w nią całą sobą. W gronie ko-
leżanek i  dobrych koleżanek 
ma jedną, jedyną przyjaciółkę 
– Reginę - z  czasów liceum. 
Wtedy jeszcze nie poznały się na sobie. 
Dopiero wspólna nauka w studium me-
dycznym sprawiła, że zbliżyły  się do 
siebie. Teraz, mimo że nie pracują razem, 
mogą na sobie polegać. Czuje, że jest 
między nimi coś wyjątkowego, co spra-
wia, że mogą nie widzieć się przez pół 
roku, a kiedy tylko się spotkają, to tema-
tom nie ma końca. Wiedzą, że mogą na 
siebie liczyć w każdej sytuacji, że jedna 
drugą zrozumie. I choć każda wchodzi-
ła w  kolejne etapy życia (małżeństwo, 
macierzyństwo) w innym czasie – zro-
zumienie było całkowite. Są jeszcze dwie 
ważne osoby, dwie Ewy. Koleżanki po 
fachu, do których bez skrępowania moż-
na zadzwonić, gdy np. zapomni się na-
zwy jakiegoś specjalistycznego narzędzia 
operacyjnego. Na kim jeszcze w  spra-
wach życiowych pani Beata polega? Na 

własnej kobiecej intuicji. Zawsze jest na 
posterunku, zawsze dobrze doradzi, za-
wsze przy niej, niezawodna...

O mężczyznach...
Historia rodziny pani Beaty pokazuje, 
że mężczyźni bywają w niej za krótko. 
Mama szybko została wdową, pani Beata 
wdową jest już 19 lat, jej siostra także 
pochowała już męża. Jednak krótko nie 
znaczy nieefektywnie. Moja rozmówczy-
ni sama przyznaje, że dzięki mężowi 
uwierzyła w siebie. To on zauważył w niej 
potencjał, którego ona w sobie nie wi-
działa. Uwierzył w nią i sprawił, że i ona 
uwierzyła w siebie. Dotychczas spokojna, 
wycofana, za jego przyczyną stała  się 
odważna, czasem szalona, uparcie dążą-
ca do założonego celu i otwarta na ludzi. 
Po jego śmierci musiała sama stawić 
czoło życiu oraz wychować 7-letniego 

wówczas syna, a to nie jest łatwe. Innych 
mężczyzn szanuje i docenia. Przyznaje, 
że w jej sfeminizowanym zawodzie coraz 
więcej pojawia się ratowników medycz-
nych czy pielęgniarzy, a z mężczyznami 
chirurgami pracuje  się bardzo dobrze. 
Jednak w pracy z dziećmi potrzeba cze-
goś więcej niż fachowości w  zawodzie 
– potrzeba kobiecego podejścia i wyczu-
cia. Jednocześnie podkreśla, że to właśnie 
mężczyzna – profesor Zbigniew Religa 
jest jej autorytetem w sprawach zawo-
dowych. Ceni go zwłaszcza za to, że nie 
zatracił człowieczeństwa w  trudnym 
i stresującym zawodzie.

Z sercem na dłoni
Z życia czerpie garściami. Potrafi cie-
szyć się z tego, co ma teraz i tu, bez na-
rzekania, że nie ma więcej. Jest wdzięcz-
na rodzicom, że dali jej życie, które 

choćby z uwagi na wy-
konywany zawód ma dla 
niej szczególne znacze-
nie. Mamie, że jest 
obok, że wysłucha, do-
radzi (nawet jeśli póź-
niej zrobi po swojemu, 
to bardzo ceni sobie jej 
zdanie). Losowi jest 
wdzięczna za to, że 
może robić to, co kocha. 
Cieszy się, że jest kobie-
tą z charakterem, dużą 
dozą emocjonalności 
oraz empatią (podobno 
ma to po babci od stro-
ny ojca). Lubi Dzień 
Kobiet. Lubi, gdy ktoś 
podaruje kwiatka, że 
doceni jej kobiecość. 

O czym marzy? By być zdrową. Bo zdro-
wie to fundament szczęścia, warunek 
dobrego życia i samopoczucia. Zdrowie 
to życie, a  życie to najważniejsze, co 
człowiek posiada.

Pani Beato, dziękujemy za przemiłe spo-
tkanie. Pełne optymizmu, mądrych słów 
i  wspomnień. W  imieniu wszystkich 
rodziców i  dziadków dziękujemy za 
uśmiech i życzliwość dla naszych dzie-
ciaków, które były lub być może (odpu-
kać) znajdą się pod Pani opieką. A z oka-
zji imienin życzymy... zdrowia oraz 
spełnienia wszystkich marzeń.

WS/BS

n
Z koleżanką Barbarą Stachowiak, po udanym 
zabiegu operacyjnym w sali szpitala dziecięcego 
im. Bolesława Krysiewicza w Poznaniu

n
Rok 1963 – babcia Stasia Balcerek z wnuczką Beatą 
w sklepie „Równość” przy ul. Żabikowskiej

Na okładce   Beata Wyszyńska przygoto-
wuje narzędzia do zabiegu operacyjnego
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Lodziarskie Mistrzostwa Polski, tak na-
zywał się konkurs stanowiący eliminacje 
do Lodziarskich Mistrzostw Świata, któ-
re odbędą  się w  Rimini we Włoszech, 
w  styczniu 2020 roku. To już kolejny 
sukces cukierników z lubońskiej Pawlo-
vej. Konkurencja była ostra. Nasi, jeśli 
można tak  się wyrazić, „chłopcy”, to 
prawdziwi zawodowcy. Sięgając po tro-
fea kolejnych konkursów, tworzą specja-
ły cieszące podniebienia najbardziej 
wymagających łasuchów. Któż potrafi 
oprzeć się takim smakowitym wyrobom. 

Tym razem stanęli do konkursu lodo-
wego.
Na Mistrzostwach Polski mieli do wy-
konania: lody waniliowe; lody lub sorbet 
czekoladowy; sorbet owocowy; lody 
autorskie; deser lodowy. Mieli do dys-
pozycji 3 godziny i 20 minut.
Wykonali:
Qn lody waniliowe z wanilii Madagaskar-

skiej oraz cukrem moskovado,
Qn sorbet czekoladowy z czekolady Man-

jari 64%,
Qn sorbet jeżynowy ze śliwowicą,

Qn lody wegańskie o sma-
ku kokosowym oraz cla-
mantis,
Qn deser lodowy, któ-

ry składał się z lodów 
wanilowych, sorbetu 
jeżynowego oblane-
go glacage, kruszonki 
migdałowej, cygaretki 
posypanej pudrem z ma-
liny liofilizowanej, sosu 
jeżynowego, piany z lo-
dów wegańskich, obula-
to waniliowego, świeżej 
jeżyny oraz mikroziół.
Wszystkie propozycje 
lodowe otrzymały na-
grody specjalne!
Same Mistrzostwa Pol-
ski to ogromny prestiż. 
Lodziarni w Polsce jest 
bardzo wiele. Osoby, 
z  którymi przyszło 
im się zmierzyć, star-
towały już nawet na 
światowych mistrzo-
stwach. Wytrzymali 
konkurencję, bo są 
kreatywni i  świetnie 
przygotowani. Pytani 
o lody, które sami cenią 
najbardziej, zgodnie 
odpowiadają, że te we-

Dobre, bo smaczne

Pawlova znów nagrodzona
Mariusz Górecki i Kuba Ćwikliński zostali mistrzami Polski!

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

n
Na najwyższym stopniu podium Expo Sweet 2019 – Ma-
riusz Górecki i Jakub Ćwikliński z lubońskiej Cukierni 
Pawlova. Przed nimi czeki, jednym z nich– nagroda spon-
sorska Expo Sweet – 20 000 zł – jako dofinansowanie do 
startu w Coppa del Mondo della Gelateria 2020

gańskie. Może to cecha nowego poko-
lenia, może światowa moda?
Mówią, że spotyka ich zaszczyt re-
prezentowania Polski na najbardziej 
wyczekiwanych mistrzostwach bran-
ży lodziarskiej na całym świecie. 
Trzymamy kciuki.

12 marca otwarto kolejną Pawlovą 
(przy ul. Żabikowskiej w sąsiedztwie 
Biblioteki Miejskiej) – nowocześnie 
wyposażoną i  pięknie urządzoną lo-
dziarnię. (patrz też str. 33).

JN

Mariusz Górecki (z prawej) i Jakub 
Ćwikliński z trofeami z Lodziarskich 
Mistrzostw Polski 2019 przed siedzibą 
cukierni Pawlova przy ul. ks. Streicha 
w Luboniu

n

Często graffiti – „bazgrane” 
po murach – denerwuje, 
irytuje. Uznawane jest też za 
przejaw chuligaństwa lub 
swoisty rodzaj sztuki. Jak 
Państwo patrzą na tę, znaj-
dującą się na ekranie dźwię-
kochłonnym przy wjeździe 
do Lubonia, za wiaduktem 
autostradowym na skrzyżo-
waniu ul. Armii Poznań 
z Dębiecką? Do wybujałego 
pnącza, które przechodzi 
przez murek domalowano 
kiedyś głowę. Ta oryginalna, 
„naturalna” czupryna, zimą 
brązowa, niebawem za-
cznie  się zielenić i  rosnąć. 
Jak bardzo nam to przeszka-
dza? Może trochę śmieszy 
a nawet oryginalnością po-
mysłu cieszy?

PPR

Dobre, bo humorystyczne

Czupryna

n
Już od jakiegoś czasu wjeżdżających do naszego 
miasta od strony Dębca wita twarz z naturalną, 
z roku na rok bujniejszą czupryną. Na Wielkanoc 
zacznie sią zielenić, a latem rosnąć. Kiedyś po-
trzebny będzie fryzjer ogrodnik   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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urokliwe tereny idealnie nadające się do 
rekreacji i  wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Dodatkową ciekawostką 
w tym rejonie jest poligon Państwowej 
Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej, zlo-
kalizowany z samym sercu lasu.
Tegoroczna edycja cieszyła  się ogrom-
nym zainteresowaniem. Pierwotne limi-
ty – 80 uczestników rywalizacji dzieci 
i  140 uczestników biegu głównego – 
powiększono do 220 dorosłych oraz 130 
dzieci!
W biegach dla dzieci wystartowało 109 
biegaczy, rywalizując na 
trzech dystansach: 200, 400 
i 1000 m. Najmłodsza uczest-
nika miała niespełna dwa lata 
(rocznik 2017!). Najliczniej 

DOBRE, BO

W niedzielę, 3 marca, już po raz 3. od-
była  się w  Luboniu impreza „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych”. Ogólnopolskim organizatorem 
tego projektu była fundacja Wolność 
i Demokracja, lokalnym natomiast firma 
„Ronin Running”. Tego dnia w  ponad 

360. miejscowościach w Polsce i na świe-
cie w rywalizacji wzięło udział około 75 
tysięcy uczestników. Zawody odbywa-
ły  się z  okazji obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Bohaterami tegorocznej edycji byli: Sta-

nisława Rachwałowa, Barbara Otwinow-
ska, Jerzy Stawski, Paweł Jasienica, An-
toni Heda oraz Władysław Siła-Nowicki.
Ponownie miejscem zmagań biegaczy 
w Luboniu były tereny Lasku Majońskie-
go. Te trochę zapomniane rejony zloka-
lizowane w  południowej części miasta 
leżą pomiędzy cmentarzem komunal-
nym, firmą „Luvena” SA oraz rzeką 
Wartą. Ten niewielki obszar wchodzi 
w skład Nadleśnictwa Babki. To bardzo 

Dobre, bo konieczne

Pamięć o Niezłomnych
302. osoby na mecie 3. Biegu „Tropem Wilczym” w Luboniu!

cd.  
obok

n
Okolicznościowy medal tegorocznej 
edycji Biegu „Tropem Wilczym” na biało-
-czerwonej wstędze – dla każdego 
uczestnika   fot. Anna Strojna

n
Start biegu głównego   fot. Anna Strojna

n
Do biegu „Tropem Wilczym” na 1000 m startują z impetem dziewczynki, z wizerun-
kami Niezłomnych na koszulkach   fot. Anna Strojna
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W lutym pisaliśmy o triumfie zawodni-
czek Szkoły Futbolu Lejdis Luboń na 
Halowych Mistrzostwach Wielkopolski 
U-16, które odbyły się 10.02. Zaledwie 
dwa tygodnie później, 23 lutego, triumf 
starszych zawodniczek powtórzyły młod-
sze koleżanki, które zdobyły Halowe 

Mistrzostwo Wielkopolski U-13. Ten 
turniej odbył się Miejskiej Górce i po-
dobnie jak w  starszej kategorii stał na 
wysokim sportowym poziomie. W fazie 
grupowej młode Lejdis zmierzyły  się 
z drużyną Elite Goal (wygrana 4:0), GSS 
Grodzisk Wielkopolski (wygrana 4:0), 

Gromem Czacz (wygrana 6:0) oraz 
Medykiem Konin (przegrana 1:2). 
Po części grupowej trzy zespoły 
z naszej grupy – SF, Medyk oraz 
Grodzisk – uzbierały tyle samo 
punktów. Najlepszy bilans bram-
kowy zdobyła lubońska drużyna 
i  tym samym awansowała wraz 
z  Grodziskiem do półfinału. 
W spotkaniu decydującym o tym, 
czy zagramy o 3. czy o 1. miejsce, 
zmierzyliśmy  się z  Lech Poznań 
Football Academy. Pewna wygra-
na 4:0 pozwoliła nam walczyć 
w wielkim finale. Drugiego fina-
listę w meczu KA 4 resPect Krobia 
kontra Grodzisk wyłoniły rzuty 
karne, które lepiej wykonywały 
gospodynie turnieju, czyli KA  4 

DOBRE, BO

nr 4 im prof. Adama Wodziczki (niemal 
40 zawodników).
Dorośli oraz młodzież mieli do wyboru 
dwa dystanse: 5 km oraz 1963 m (realna 

ok 2,1 km). Długość tego drugie-
go odcinka jest symboliczna – 
nawiązuje do daty śmierci ostat-
niego Żołnierza Niezłomnego. Śp. 
Józef Franczak ps. „Lalek” został 
zastrzelony 21 października 
1963 r.
Zwycięzcą na krótszym dystansie 
został Marek Bielecki (czas 7:13), 
wśród pań tryumfowała Michali-
na Matuszczak (8:41). Kategorie 
mieszkańców Lubonia wygrali 
Michał Gil i Gabriela Matuszczak. 
Na 5  km pierwsze miejsca zajął 
Krystian Kalinowski (18:46), a naj-
lepszą kobietą była Katarzyna 

Szkoda (22:08). Anita Marcinkow-
ska i Paweł Schulz okazali się naj-
lepsi na 5  km w  kategorii miesz-
kańców naszego miasta. Łącznie 
bieg ukończyły 193 osoby – lubo-
nianie stanowili niemal 40% uczest-
ników (72 osoby)
Wszyscy biegacze otrzymali oka-
zały pakiet startowy: koszulkę z po-
dobizną żołnierza niezłomnego, 
materiały edukacyjne, a na mecie 
odlewany medal i posiłek regene-
racyjny. Pozytywne opinie uczest-
ników, zachęcają do pracy nad 
dalszym rozwojem biegu. Również fre-
kwencja pokazuje dynamiczny rozwój 
imprezy (2018 r. – 145 osób, 2019 r. – 
302). Kolejna edycja w niedzielę, 1 mar-
ca 2020 roku.

Adam Chudzicki

n
Lubonianin Rafał Paluszkiewicz z SPP 
Team przybiegł na metę biegu na 5 km 
jako 18.   fot. Anna Strojnan

Bieg chłopców na 400 m. Z lewej, z numerem 
startowym „326” – Nikodem Schiller (rocznik 
2010) z SP 4, zajął 11. miejsce   fot. Anna Strojna

resPect. W wielkim finale pokonaliśmy 
ubiegłorocznych zwycięzców tego tur-
nieju 1:0 i tym samym zdobyliśmy Ha-
lowe Mistrzostwo Wielkopolski w kate-
gorii U-13. Wyróżnienie indywidualne 
dla najlepszej zawodniczki zdobyła ka-
pitan młodziczek, Jagoda Cyraniak. Mi-

strzynie Wielkopolski U-13: Alicja 
Ossowska, Zofia Budasz, Jagoda Cyra-
niak, Matylda Kościelak, Martyna Łu-
czak, Julia Cieślak, Julia Michalska, 
Wiktoria Urbaniak, Jagoda Depczyńska 
i Marta Matysiak.

Szkoła Futbolu Luboń Lejdis

Dobre, bo na topie

Młodsze Lejdis

n
Mistrzynie Wielkopolski w kategorii U13 z lubońskiej Szkoły Futbolu Lejdis    
fot. Michał Kościelak

n
Jagoda Cyraniak – kapitan zespołu SF Lejdis – 
odbiera wyróżnienie indywidualne dla najlep-
szej zawodniczki   fot. Michał Kościelak

reprezentowaną z lubońskich 
placówek była już trzeci rok 
z  rzędu Szkoła Podstawowa 

cd.  
ze str. 
6
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DOBRE, BO

Po dwóch latach przerwy spowodowanej 
poważną kontuzją, , brązowy medalista 
Mistrzostw Polski U20 w biegu na 100 m 
w 2016 r., znów odnosi sukcesy. Specja-
lizuje  się w  biegach sprinterskich na 
dystansach od 60 do 200 m oraz w szta-
fetach 4 x 100 m i 4 x 200 m. Przygodę 
ze sportem rozpoczął w 2012 r., w klubie 
Olimpia Poznań. Z  sezonu na sezon 
rozwijał się coraz bardziej, aż w 2016 r. 

nadszedł moment kulminacyjny. Zdobył 
Mistrzostwo na 100  m oraz Wicemi-
strzostwo Wielkopolski na 200 m. Suk-
cesy te dały mu przepustkę na Mistrzo-
stwa Polski U20, na których zdobył 
brązowy medal w biegu na 100 m i został 
powołany na Mistrzostwa Świata U20. 
Po tych sukcesach nadszedł kryzys. 
W sezonie halowym 2017 doznał poważ-
nej kontuzji. Zerwał mięsień dwugłowy. 
Nie mógł wyleczyć urazu, który co sezon 
powracał. Młody członek kadry naro-
dowej z  2016  r. był na skraju decyzji 
o zakończeniu kariery, lecz postanowił 
nie poddawać się i zacząć trenować od 
nowa. Wstrzymał się ze startami i wy-
jazdami na obozy. Postanowił wyleczyć 
kontuzję do końca. Zdecydował się na 
zabieg odbudowania mięśnia i na żmud-
ną rehabilitację. Pod koniec sezonu 2018 
powrócił na bieżnię i pobił swoje wszyst-
kie rekordy życiowe. Niestety, wyniki te 
nie wystarczyły na ponowne powołanie 
go do kadry narodowej. Rozpoczął in-
dywidualnie szkolenia w Poznaniu. Tre-
ningi te oraz powrót do zdrowia pozwo-
liły lubonianinowi na start w  sezonie 
halowym 2019. Od pierwszych mitingów 
poprawiał swoje rekordy życiowe, aż 
uzyskał minimum na Mistrzostwa Polski 
Seniorów w  Toruniu. Na tej imprezie 

wydarzył się prze-
łomowy moment. 
W swojej kategorii 
wiekowej U23 
Adam Balcerek 
został Wicemi-
strzem Polski na 
60 m oraz w szta-
fecie 4 x 200 m. Te 
sukcesy uświado-
miły  mu,  że 
wszystko wróciło 
do normy. Znów 
m o ż e  my ś l e ć 
o najwyższych ce-
lach i przygotowy-
wać  się do nich 
małymi krokami.
Aktualnie, od se-
zonu 2018, szkoli 
swoje biegowe umiejętności w  klubie 
AZS Poznań, pod okiem wieloletniego 
trenera kadry narodowej Tadeusza Osi-

ka (obecnie wiceprezes Polskiego Związ-
ku Lekkoatletycznego), prowadzącego 
jedną z najsilniejszych grup sprinterskich 
w Polsce – poznańską. Najbliższa impre-
zą, do której musi  się przygotować są 
Mistrzostwa Polski Seniorów U23 oraz 
docelowo Mistrzostwa Europy U23 
w Szwedzkim Gavle.

Po ostatnim starcie na Halowych 
Mistrzostwach Polski Toruń 2019 
Adam zaczął szukać sponsorów, któ-
rzy pomogą mu w utrzymaniu kon-
dycji oraz w  zakupie potrzebnego 
sprzętu sportowego. Dzię-
ki swojemu managerowi 
(ojciec – Michał Balerek), 
który zwrócił się z prośbą 
do prezesa firmy FOGO 

Dobre, bo promujące Luboń

Sprinterska determinacja
Adam Balcerek zdobył podwójne srebro na Halowych Mistrzostwach 
Polski 2019 w Toruniu

cd.  
obokn

Adam Balcerek z medalem Halowych 
Mistrzostw Polski 2019 w Toruniu

n
Lubonianin Adam Balcerek (2. z prawej) podczas biegu indy-
widualnego na torze Mistrzostw Polski w hali w Toruniu    
fot. Tomasz Kasjaniuk

n
Pamiątki z tegorocznych Halowych 
Mistrzostw Polski – srebrne medale: za 
bieg indywidualny na 60 m oraz w szta-
fecie 4 x 200 m
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cd.  
ze str. 
8

Sp. z.o.o, Tomasza Błasza-
ka, udało mu się otrzymać 
wsparcie w formie pokrycia 
kosztów zakupu komplet-
nego sprzętu na sezon letni 
2019, za co na łamach 

„Wieści Lubońskich” dziękuje. Pisem-
ną prośbę o  pomoc w  przygotowa-
niach do startu w prestiżowych im-
prezach biegowych sprinter skierował 
też do Burmistrz Miasta Luboń, Mał-
gorzaty Machalskiej. Oczekuje na 
odpowiedź.

Adam Balcerek urodził się w 1998 r. 
Jest absolwentem lubońskich SP  2 
i  Gimnazjum nr  2 oraz XVIII LO 
w Poznaniu. To gimnazjalni wuefiści 
– Michał Garstkiewicz i Marcin Za-
błocki – dostrzegli w Adamie poten-
cjał sportowy i  zwrócili nań uwagę 
rodziców chłopca. 
Sukcesy młodego sprintera śledzimy od 
2015 r. Pisaliśmy o nim w „WL” 06-2015 
na str.  33; 09-2015, str.  53; 03-2016, 
str. 56 oraz 07-2016, str. 10.

oprac. HS

n
Adam Balcerek z kolegami na 2. stopniu podium (2 z prawej) w sztafecie 4x200 m 
– Toruń 2019

6 marca Dzienny Dom 
„Senior-Wigor” przy ul. 
Romana Maya w Lubo-
niu odwiedził Wicemi-
nister Rodziny, Pracy 
i  Polityki Społecznej, 
Kazimierz Kuberski. Ta-
kiego gościa jeszcze nie 
mieliśmy. To zaszczyt, że 
chciał zobaczyć właśnie 
nasz Dom i poznać jego 
uczestników. W spotka-
niu z  Podsekretarzem 
Stanu udział wzięli także 
pracownicy Urzędu Wo-
jewódzkiego w  Pozna-
niu.
Jagienka Okoń-Niewiejska

Dobre, bo wybrane

Minister w Domu „Senior-Wigor”

n
Spotkanie z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Kazimierzem Kuberskim (z prawej) w Dzien-
nym Domu „Senior-Wigor”
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Przy ul. Wschodniej 26a otwarto kawiarnio-
-winiarnię „Żarówka” oferującą m.in. kawy 
w różnych wariantach oraz herbaty, koktajle, 
lemoniady, wino, drinki, a także piwa. Na 
miejscu można zjeść słodkie przekąski, przy-
stawki na ciepło i zimno oraz naleśniki. Lo-
kal działa od pon. do niedz. w godz. 8 – 22. 
Więcej informacji na Facebooku.   fot. Natalia

Przy pętli autobusowej w Żabikowie wkrótce 
zostanie otwarta kolejna w Luboniu „Żabka 
Cafe”, czynna w godz. od 7 do 23.   fot. Natalia

Z początkiem marca firma Krzysztofa Kozłowskiego 
„Mini Max” z siedzibą na Zielonym Ryneczku przy ul. 
Żabikowskiej  51 (autoryzowany punkt: Abus Parner, 
Gerda, Lob, MCM i Wilka), oferująca m.in. kopiowanie 
kluczy, ostrzenie noży i nożyczek, rozszerzyła asortyment 
o  uniwersalne sterowniki zamków samochodowych 
oraz etui do kluczy samochodowych i motocyklowych. 
Punkt jest czynny od pn. do pt. w godz. 10 – 18 oraz 
w soboty 10 – 14 (patrz również strony reklamowe).   

fot. Paweł Wolniewicz

DJ Maybeen Piotr Mwaba z  Lubonia świadczy 
usługi jako didżej, wodzirej i  wokalista na te-
renie województwa wielkopolskiego. Zapewnia 
oprawę muzyczną wesel, jubileuszy, osiemna-
stek i  studniówek. Kontakt: tel. 539  330  803,  
dj@djmaybeen.com.pl; www.djmaybeen.com.pl.

Na terenie Lubonia i  okolic działa firma „Pan Czystek” 
świadcząca usługi sprzątające przez cały tydzień, z dojaz-
dem do klienta (pranie tapicerki i dywanów, pranie tapicer-
ki w pojazdach, sprzątanie domów, mieszkań, biur. Więcej 
informacji pod numerem kontaktowym 503 651 790.

Bankomat PKO BP przy ul. Sikorskiego 3 (po-
przednia siedziba oddziału) był nieczynny 
przez miesiąc (od 8.01 do 8.02). Powodem 
wyłączenia urządzenia była konieczność wy-
konania prac budowlanych, związanych z wy-
dzieleniem pomieszczenia dla maszyny w bu-
dynku, który teraz należy do miasta. Zostało 
zmniejszone i  wyremontowane. Bankomat 
i sposób jego obsługi nie zmieniły się. Pozo-
stawiono w tym miejscu tylko jedno urządze-
nie, natomiast drugi, z  funkcją wpłatomatu, 
uruchomiono w nowej siedzibie banku przy 
ul. Żabikowskiej 66 (w CH „Pajo”). W planach 
na ten rok jest uruchomienie w Luboniu jesz-
cze dodatkowego bankomatu w innym miejscu, 
ale dopiero po uzgodnieniu jego dokładnej 
lokalizacji.

Natalia

Bankomat przy ul. Sikorskiego
Bankomat 
w odremon-
towanym 
pomieszcze-
niu przy 
ul. Sikorskie-
go 3   fot. 
Natalia

Bankomat przywrócono też przy 
ul. Orkana na pobliskim Świer-
czewie, gdzie również do nie-
dawna funkcjonował oddział 
PKO  BP. Teraz pomieszczenia 
banku w  tym miejscu czekają 
na najemcę.

n
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Z początkiem marca firma „Aquanet” SA 
rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 
Wschodniej na nieutwardzonym odcinku od 
ul. Okrzei. Równocześnie na przedłużeniu ul. 

Wschodniej jest prowadzony wodociąg. Bu-
dowa infrastruktury podziemnej obejmuje 
385,5 m długości. Po jej zakończeniu powsta-
nie tu jezdnia o nawierzchni bitumicznej sze-

Połączenie Wschodniej z Okrzei

n
Czerwonym pasem zaznaczono brakujący odcinek 
ul. Wschodniej od ronda na skrzyżowaniu z aleją Jana 
Pawła II (u dołu) do ulicy Okrzei; zdjęcie z października 
2018 r.   fot. Rafał Wojtyniak

n
Budowany odcinek ul. Wschodniej w kierunku 
ul. Okrzei, po prawej Publiczne Przedszkole 
„Tęczowa Kraina”. Pokazany na zdjęciu frag-
ment pasa drogowego jest węższy od pozo-
stałej ulicy Wschodniej. Według miejscowego 
planu, ma być tu jedynie 5-metrowej szeroko-
ści ciąg pieszo-rowerowy (KDx 2), bez ruchu 
samochodowego. Jednak projekt i realizacja 
pozwolą na jednostronny ruch samochodowy   
fot. Paweł Wolniewicz

rokości 6-5 m z około 27. miejscami postojowymi. Nato-
miast w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Okrzei, na odcinku 
o długości ok. 60 m, cały pas drogowy będzie węższy (5 m), 
a  ruch, pomimo zapisów planu miejscowego o  trakcie 
pieszo-rowerowym, będzie samochodowy, jednokierun-
kowy w stronę ul. Okrzei. Na tym odcinku przewidziano 
chodnik z kostki brukowej po południowej stronie i kon-
trapas rowerowy.

PAW, PPR

Od strony ul. Okrzei Aquanet 
kładzie kanalizację sanitarną, a na 
przedłużeniu ul. Wschodniej – 
wodociąg. W wykopie przy hy-
drancie odkryliśmy zniszczone 
podczas prac dreny odwadniają-
ce ten gliniasty teren, których 
system ułożono jeszcze przed 
wojną (zaznaczono czerwoną 
strzałką). Na zbliżeniu widoczna 
w ziemi przerwana, ceramiczna 
instalacja odwadniająca   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n
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Prywatny żłobek „ Liliputki”

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

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

www.zlobek-liliputki.pl

Luboń, ul. Kasztelańska 5

Zapisy przyjmujemy przez cały rok

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

(Y
0

9
5

)

Osiem sal dydaktycznych, po cztery na 
piętrze, wydzielone wejścia i  wnęki 
szatniowe do każdej z  nich; sale wy-
posażone w  sanitariaty i  dodatkowe 
pomieszczenia gospodarcze, odrębna 
sala do ćwiczeń gimnastycznych, pokój 
dla logopedy i  pedagoga, archiwum, 
pomieszczenie do wypoczynku – to 
tylko niektóre zalety nowego budynku 
Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. 
Sobieskiego.
Najważniejszym założeniem 
dla wznoszonego budynku było 
stworzenie prostego i  czytel-
nego układu, który spełniałby 
nie tylko wymogi funkcjonal-
ności, ale także energooszczęd-
ności. Z tego powodu główna 
elewacja zwrócona jest w stro-
nę południową, od „zimnej” 
strony północnej zamontowa-
no małą liczbę okien, a wenty-
lacja mechaniczna działa z re-
kuperacją, czyli odzyskiem 
ciepła.
Budynek będzie otwierał się na 
terenowe tarasy i  zieleń. 
Oszczędna bryła dobrze wpisu-

je się w otaczający krajobraz, a delikatne 
zaokrąglenia narożników i zastosowanie 
akcentów kolorystycznych uczyni ją 
przyjazną otoczeniu, przede wszystkim 
dzieciom. Ważne są duże płaszczyzny 
przeszkleń budynku, mające bez wątpie-
nia wpływ na ciepły i przestronny cha-
rakter wnętrz. W  obrębie inwestycji 
znajdą się też stojaki dla rowerów, ławki 
i urządzenia rekreacyjne na placu zabaw, 

Nowy budynek Przedszkola nr 1

kosze na odpady komunalne oraz miej-
sce do przechowywania wózków i fote-
lików samochodowych. Na działce wy-
dzielone będą także specjalne miejsca 
postojowe.
Blok kuchenny zlokalizowano na parte-
rze budynku, z dogodnym dostępem od 
strony dojazdu gospodarczego. Posiłki 
dostarczane będą na piętro przy wyko-
rzystaniu windy kuchennej, a na każdej 
kondygnacji zaprojektowano zmywalnię 
z miejscem do mycia wózków transpor-
towych, termosów i talerzy.
Budynek nadaje  się do użytkowania 
przez osoby niepełnosprawne. To z my-

ślą o nich zaprojektowano strefy wejścio-
we i  pomieszczenia sanitarne oraz za-
dbano o to, aby na drogach komunikacji 
nie było progów.
– Budynek przeznaczono dla 200 dzie-
ci, w sali ćwiczeń okazjonalnie będzie 
mogło przebywać 50 osób – mówi 
dyrektor placówki, Dorota Zielewicz. 
– Zakładamy pracę jednozmianową, 
a w obiekcie na każdy oddział przy-
padać będzie 2 opiekunów. Rekrutację 
dla dzieci rozpoczynamy od 11 marca 
br. Do rekrutacji zapraszamy także 
nowych pracowników. Podstawowy 
wymóg, jaki im stawiam, to pasja 
pracy z małymi dziećmi.
Dyrektor placówki nie ukrywa, iż 
może się zdarzyć, że trzy nowe oddziały 
zostaną otwarte w terminie nieco póź-
niejszym, niż 1 września 2019  r. Taka 
ewentualność związana jest z koniecz-
nością uzyskania wszystkich niezbęd-
nych pozwoleń.
– Dołożymy wszelkich starań, aby otwo-
rzyć nowy budynek 1 września. Jeżeli 
jednak nie będziemy mogli, to 50 pierw-
szych dzieci na liście, mających większą 
liczbę punktów z rekrutacji, przyjmujemy 
od razu 1 września, a pozostałe 75 dzieci 
w terminie późniejszym – wyjaśnia dy-
rektor Dorota Zielewicz.

Iwona Kmiecik

n
Symulacja nowej bryły od strony połu-
dniowo-wschodniej, tj. ul. Dojazdowej 
gdzie w sąsiedztwie boiska Orlik prze-
widziano wjazd na teren przedszkolny

n
Stan inwestycji na początku marca br. – na dziedzińcu istniejącego przedszkola – 
gotowa bryła budynku ocieplana styropianem; widok od strony południowo-za-
chodniej. Przypomnijmy, że wykonawca jest rodzima firma „Przybeccy” z ul. Topo-
lowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Wizualizacja nowej siedziby Pogodne-
go Przedszkola – widok od strony pół-
nocno-zachodniej
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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
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Postępują prace przy budowie przyszłej 
szkoły katolickiej w Żabikowie, stawia-
nej przez Fundację „Siewca”. Okazały 
budynek jest już w całości pod dachem. 
Poza segmentem, w którym będzie sala 
gimnastyczna i audytorium dla spotkań 
(na piętrze), otwory okienne są już 
wypełnione. Zamontowano już nawet 
widoczne od strony ul. Zielonej, prze-
szklone drzwi wejściowe na przyzie-
miu,. Ta część budynku jest już ocie-

plana grubą warstwą wełny mineralnej 
i styropianem.
Do 30 września br. organizatorzy mu-
szą skompletować dokumenty koniecz-
ne do założenia szkoły, w tym projekt 
statutu. Jako wstępny termin urucho-
mienia placówki, prezes Fundacji – 
burmistrz Mateusz Mikołajczak – po-
daje początek września 2020 r. Wiosną 
przyszłego roku ma się rozpocząć na-
bór. Już dziś zgłaszane przez rodziców 

Pod dachem

n
Pod dachem niemal zamknięta bryła przyszłej szkoły katolickiej w Żabikowie. Z le-
wej – kościół pw. św. Barbary, z prawej – zielony dach sali bankietowej „Lacerta”   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Ocieplany już szczyt od ul. Zielonej (południa)   fot. Hanna Siatka

zapotrzebowanie wskazuje na to, że 
rekrutacja obejmie klasy 1-3 (a może 
nawet 4). Poszukiwane są już też przy-
szłe kadry.

Szkoła będzie publiczna, 8-klasowa i jed-
nozmianowa.

(S)

n
Widok okazałego segmentu szkoły z salą gimnastyczną, od północnego szczytu 
gmachu   fot. Hanna Siatka



3/2019

14

Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 
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Coraz głębsze staje  się zagłębienie asfaltu na nowo powstałym przedłużeniu ul. 
Krętej, wykonanym w ramach budowy wiaduktu nad torami kolejowymi Poznań-
-Wrocław. Powodem zapewne jest nieodpowiednie zabezpieczenie gruntu w tym 
trudnym i zawsze podmokłym terenie.
Kilkanaście metrów przed nowym wiaduktem, na kierowców, którzy przekroczą 
dopuszczoną tu prędkość czyha niebezpieczne zagłębienie jezdni. Kiedy ta pogłę-
biająca się, nieoznakowana, bo nieplanowana „mulda ujemna”, zostanie naprawio-
na? Minął zaledwie rok od oddania tej drogi do użytku, a  tu już wychodzi taka 
fuszera!  PPR

Fuszera?
Mulda ujemna – niezamierzony spowalniacz na ul. Krętej

n
Coraz poważniejsze, niebezpieczne zagłębianie się jezdni nowego odcinka ul. Krętej   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Na narożniku ul. Pułaskiego i Żabikow-
skiej od strony sklepu „Netto” chodnik 
jest zbyt wąski, by mogli  się na nim 
zmieścić oczekujący na zielone światło 
przy przejściu dla pieszych oraz ci, któ-
rzy jednocześnie wchodzą w  ul. Puła-
skiego. Co więcej, pomiędzy chodnikiem 

a ogrodzeniem narożniko-
wej posesji powstało nie-
bezpieczne wgłębienie, 
które grozi upadkiem lub 
skręceniem nogi.

(S)

Mało miejsca, duża szkoda

n
Niebezpieczne dla pieszych zagłębienie i nierówny krawężnik pomiędzy płotem 
posesji i chodnikiem przy przejściu dla pieszych, na skrzyżowaniu ulic Żabikow-
skiej i Pułaskiego. Na pierwszym planie – prowizoryczne wyrównanie terenu w po-
staci kilku płytek chodnikowych  fot. Hanna Siatka

Za blaszanym płotem trwa budowa no-
wego gmachu Pogodnego Przedszkola, 
czyli miejskiego Przedszkola Publiczne-
go nr  1 w  Luboniu. Taka inwestycja 
stwarza zrozumiałą uciążliwość, możli-
wość zwiększonego nieładu w najbliższej 
okolicy. Nie wszystko jednak jest kon-
sekwencją prowadzonej tu budowy.
Dlaczego tyle śmieci, gruzu, niebezpiecz-
nie walających  się belek, desek, stalo-
wych prętów, powykręcanych konstruk-
cji, opon, starych wykładzin, plandek 
itp.? Wymieniać można jeszcze długo, 
znajdzie się tu też rozbitą porcelanową 
umywalkę, a  nawet (niechlujnie przy-
krytą ciemną folią) starą kanapę. Komu 
służy ten karygodny, niepotrzebny ba-

łagan? Patrzą na to dzieci i uczą się, bo 
przecież – przykłady pociągają.
W środku tego bajzlu znajduje  się żółty 
pojemnik na piasek do zimowego utrzy-
mania pieszego szlaku komunikacyjnego. 
Przyjdzie śnieg, przykryje bałagan, a oso-
ba usiłująca dojść do pojemnika z piaskiem 
np. zrani nogę – kto wtedy za to odpowie?
Jakich środków pieniężnych potrzeba 
lub kogo należy powiadomić, by na tym 
miejskim terenie, w bezpośrednim są-
siedztwie działającego przecież przed-
szkola, zapanował względny porządek? 
Czy wystarczy publiczny apel o trochę 
więcej kultury?
Wpadniemy tu z aparatem fotograficz-
nym za miesiąc ;-)  (R)

Niezrozumiały bałagan

n
Niepogodnie, bo nieporządnie w bezpośrednim obejściu Pogodnego przedszkola 
przy ul. Sobieskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

Pod koniec lutego zakończy-
ły się prace budowlane na ul. 
A.  Kurowskiego, a  drogę 
w pełni przekazano do użyt-
kowania. Ustawiono stosow-
ne znaki drogowe, jak ten 
świadczący o tym, że droga ta 
stała się odtąd jednokierun-
kowa. Zniknął również cięż-
ki sprzęt i maszyny ustawio-
ne wcześniej na placu budo-
wy. Wykonawcą prac było 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg Roman Dyba sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392. 
Czy jednak wszystko dopięto 
na ostatni guzik?
Zapomniano o jednej posesji, 
a dokładnie o wykonaniu przy 
niej podjazdu do bramy. Na-
wet przy założeniu, że miało 
go tutaj w  ogóle nie być, to 
dlaczego nie wyrównano 
w  tym miejscu gruntu i  nie 
uprzątnięto terenu? Na krót-
kim, bo około 2-metrowym 
odcinku pozostawiono śmiet-
nik: worki, porozrzucane 
kostki pozbruku, niezabez-
pieczone w  żaden sposób 
kable wychodzące z  ziemi. 
Nawiasem mówiąc, oby nie stanowiły 
one dla nikogo zagrożenia. Wygląda na 
to, że zostały one uszkodzone podczas 
prac i  tak pozostawione. Psuje to na 
pewno efekt wykonanych robót.

Liczymy na szybką inter wencję 
w  tej sprawie i  dokończenie tego, 
co na dokończone bynajmniej nie 
wygląda.

Natalia

Zapomniany fragment

n
Krótki fragment ul. A. Kurowskiego, który nie pasuje 
do reszty ładnie zagospodarowanej i oddanej do 
użytku publicznego przestrzeni drogi   fot. Natalia



3/2019

15

SÓL W OKU

Temat powraca niczym bumerang. Mniej 
więcej co dwa lata (ostatnio w „WL” 05-
2017, s. 17) sygnalizujemy o dzikim wy-
sypisku śmieci w  Starym Luboniu, na 
terenie zamkniętym PKP ciągnącym się 
na północ od wiaduktu kolejowego. 
Porzuconych tu gratów i odpadów ko-
munalnych z  roku na rok przybywa. 
Niestety, nasze apele o posprzątanie tego 
terenu przypominają głos wołającego na 
puszczy…

Wąski przesmyk wzdłuż torów kolejo-
wych po wschodniej ich stronie, na 
odcinku od wiaduktu kolejowego przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. 
Krótkiej oraz tzw. górkę przy torowisku 

między ulicami Krótką a Chopina nie-
którzy lubonianie upodobali sobie jako 
dzikie wysypisko śmieci (należy przypo-
mnieć, że nasze miasto jest objęte zbiór-
ką śmieci oraz ich segregacją). Teren, 
o którym mowa przypomina wysypisko 
stanowiące „bombę ekologiczną z opóź-
nionym zapłonem” – dla środowiska, 
przechodniów oraz okolicznych miesz-
kańców. Można tu znaleźć coraz więcej 
plastikowych butelek po napojach chło-
dzących oraz szklanych (po alkoholu), 
szklaną stłuczkę, mnóstwo worków ze 
śmieciami domowymi, porzucone meble, 
części i elementy pochodzące z warszta-
tu samochodowego, izolacje kabli ener-
getycznych, hałdy żużla i gruzu oraz rury 

betonowe służące niegdyś 
do budowy kanalizacji 
burzowej. Niektóre porzu-
cone tu przedmioty, np. 
eternit, zawierają azbest. 
Przy zachodnim krańcu 
ul. Krótkiej pozostawiono 
stertę kilkunastu opon, 
których w sumie na tym 

Bomba ekologiczna

n
Zaśmiecony, wąski przesmyk przy wiadukcie kolejowym. W tle widoczny kosz na 
śmieci   fot Paweł Wolniewicz

terenie należącym do PKP można zna-
leźć kilkadziesiąt. W czasie suszy zdarza 
się, że wybuchają tu pożary i muszą in-
terweniować jednostki Straży Pożarnej. 

Przed trzema 
laty, na skutek 
wniosków 
i  apeli zgłasza-
nych  pr z e z 
Straż Miejską, 
przesmyk w są-
siedztwie wia-
duktu w ul. Po-
wstańców Wiel-
kopolskich zo-
stał jednorazo-
wo posprzątany. 
Czy podobnie 

będzie również w  tym roku – śmieci 
systematycznie przybywa? Pracownicy 
PKP ograniczają się tylko do systema-
tycznego usuwania i przycinania rosną-
cych tu drzew i  krzewów, co jeszcze 
bardziej pogarsza estetykę okolicy. Skan-
dalicznym jest, że obecnie trwa moder-
nizacja linii kolejowej Poznań-Wrocław 
i nikomu, oprócz okolicznych mieszkań-
ców, ta bomba ekologiczna nie przeszka-
dza. Szkoda, bo teren ten mógłby stano-
wić oazę zieleni będącą naturalnym 
ekranem izolacyjnym przy torach.
Jak się dowiedzieliśmy, luboński magi-
strat zwrócił się do właściciela omawia-
nego terenu o niezwłoczne zaprowadze-
nie porządku.

PAW

Na dzikim wysypisku istniejącym od wielu lat można 
znaleźć m.in. izolacje kabli energetycznych, części 
samochodowe, gruz oraz stare monitory, armaturę 
sanitarną i tysiące plastikowych oraz szklanych butelek   
fot. Paweł Wolniewicz

n

Żółto-czarne, poziome tablice ostrze-
gawcze przy wiadukcie kolejowym na ul. 
Powstańców Wielkopolskich nie dość, 
że nie spełniają swojej podstawowej roli, 

to mogą być przyczyną niebezpiecznych 
wypadków. Ich jedynym zadaniem jest 
informowanie kierowców wysokich sa-
mochodów ciężarowych o  tym, że nie 

Dezinformacja zmieszczą  się pod wia-
duktem, gdy dotkną za-
wieszonej na łańcusz-
kach blaszanej belki. 
Znaki te z obydwu stron 
wiaduktu, od dłuższego 
czasu są niebezpiecznie 
podniesione. Ta dezin-
formacja może koszto-
wać wpakowaniem  się 
pod niższy niż „zapo-
wiedź” wiadukt, uszko-
dzeniem pojazdu lub… 
Czy nie widzą tego nie-
bezpieczeństwa patrole 
policyjne, straży miej-

skiej, służb komunalnych lub przejeż-
dżający tędy urzędnicy czy radni Lubo-
nia? Z pewnością nie zrobił tego wiatr 
ani przejeżdżające samochody. Ktoś 
specjalnie to uczynił, by mylić kierow-
ców – dlaczego?

(I)

Od zachodniej strony wiaduktu, kilkakrotnie owinięte wokół wysięgnika łańcuszki 
dystansujące belkę ostrzegawczą, podniosły ją do maksymalnej wysokości. Znak 
przekracza prawie o 1 metr faktyczny wymiar prześwitu pod wiaduktem   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Po wschodniej stronie wiaduktu na ul. 
Powstańców Wlkp. łańcuszki dystanso-
we belki, owinięte tylko raz wokół 
wysięgnika, dezinformują na poziomie 
około 30 cm. Dodatkowo, rozłączony 
skrajny łańcuch belki ostrzegawczej 
może stresować kierowców ewentual-
nym urwaniem się blachy powodując 
co najmniej uszkodzenie lakieru   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n
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Jak wiemy, w związku z remontem boiska przy ul. Rzecznej wszystkie lubońskie 
zespoły, nie tylko seniorów ale również młodzieżowe, rozgrywają mecze na boisku 
Stelli przy ul. Szkolnej. To wielkie obciążenie dla tego obiektu i dylemat dla wło-
darzy miasta, działaczy oraz zawodników. Płyta jest już w coraz gorszym stanie 
i wymaga w najbliższym czasie ponownej renowacji. Sprawa trafiła do Najwyższej 
Komisji Międzynarodowej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 1  kwietnia 
o godz. 15 odbędzie się wizytacja jej przewodniczącego, Hiszpana Primateusza 
Aprillusa, który wspólnie z  Prezesem PZPN-u zweryfikują i  zadecydują, czy 
dalsze mecze będą mogły być rozgrywane na tej płycie. Rozgrywki seniorów będą 
prawdopodobnie przeniesione na były stadion Lecha na Dębcu. Byłoby to, w ra-
zie awansu Stelli do klasy okręgowej, trochę kłopotliwe, dlatego obaj panowie 
będą chcieli się spotkać tego samego dnia o godz. 16 na obiektach Stelli z dzia-
łaczami i przede wszystkim z kibicami. Na wszystkich przybyłych czekają nie-
spodzianki.

WS

Płyta Stelli pod ostrzałem

Zniszczona płyta 
boiska Stelli, 
ciekawe jak ten 
stan oceni komi-
sja i co zadecydu-
je?   fot. Włady-
sław Szczepaniak

W lutowym wydaniu „Wieści Luboń-
skich” pozwoliłem sobie w  artykule 
„Nowe placówki publiczne a prawo lo-
kalne” na wskazanie różnic pomiędzy 
tworzoną właśnie rzeczywistością a obo-
wiązującym prawem zapisanym w miej-
scowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp). Konsekwencją 
materiału prasowego było wycofanie 
zamówionej reklamy w  Niezależnym 
Miesięczniku Mieszkańców. Odmówio-
no wyrażenia swojej opinii, punktu 
widzenia, argumentów czy sprostowa-
nia w polemicznym artykule, do czego 
chętnie namawiamy. Nie chciano też 
przekazać swoich obiekcji, co do treści 
opublikowanych na str.  15, autorowi 
artykułu i  jednocześnie redaktorowi 
naczelnemu odpowiedzialnemu za pu-
blikowane w  „WL” słowo. Sprowoko-
wało mnie to do kolejnego materiału, 
w  którym zasygnalizowany problem 
odstępstw od prawa w  tym aspekcie 
i rejonie chcę pokazać.

Co mówi prawo lokalne
Przypomnę, „Usługi oświaty”, z uszcze-
gółowieniem – przedszkola, są wpisane 
od 1994 roku w  rejonie Nowego Cen-
trum Lubonia do planów miasta. To 
pokazany ostatnio wycinek wciąż obo-
wiązującego, niezmienionego w  tym 
zakresie mpzp obszaru oznaczonego 
UO2 (na mapce – duży czerwony punkt 
„X”). Władza samorządowa, a w szcze-
gólności wójt, burmistrz lub prezydent 
danej gminy jest odpowiedzialny za pla-
nowanie i ład przestrzenny, realizowany 
zgodnie z  prawem lokalnym (na które 
wpływ ma ta sama władza samorządo-
wa). Jak zobaczycie Państwo w przedsta-
wionej poniżej analizie, wartość i jakość 
planów miejscowych w  gminie Luboń 
od pewnego czasu nie ma większego 
znaczenia.

Rzeczywistość w NCL
Zastrzegam, że nazwy oraz daty zostały 
zaczerpnięte głównie z oficjalnego reje-
stru znajdującego się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Lubonia (bip.lubon.pl). 
Choć dziś mamy przynajmniej 8 placó-
wek publicznych (dziewiąta w budowie), 
ich aktualizacja na bip-ie skończyła się 
na czwartej (przedszkolu „Calineczka”), 
w 2016 r.

Qn Pierwsze przedszkole publiczne w tym 
rejonie istniało już na początku samorzą-
dów – to placówka przy ul. Konarzew-
skiego 10 („Tip-Topka Odkrywcy”) – na 
naszej mapce czerwone koło opisane literą 
„B”. Jego potencjał to 125 miejsc (jedy-
ne w mpzp „Luboń-Centrum” na terenie 
„Usług oświatowych”).
Qn Z początkiem 2011 r., za rządów bur-

mistrza Dariusza Szmyta, kilka uliczek 
dalej na północ, przy ul. Okrzei 49 (na 
skrzyżowaniu z  budowanym właśnie 
brakującym odcinkiem ul. Wschodniej 
– przedłużeniem ul. Cieszkowskiego), ze 
starej wilii powstało następne w tym re-
jonie przedszkole publiczne – „Tęczowa 
Kraina”. Jego zdolności to 100 miejsc. Na 
naszej mapce to punkt „D”.

Qn Trzecie publiczne w rejonie, to zaledwie 
dwuletnie przedszkole „U 7 krasnolud-
ków” przy ul. Dworcowej 7 (luty 2017 r.), 
mogące obsłużyć kolejne 75 dzieci. Na 
mapce – punkt „C”. Powstało za rządów 
Małgorzaty Machalskiej. Wówczas decy-
denci Lubonia uznali, że to wystarczają-
ca sieć publicznych przedszkoli w całym 
mieście.
Qn Najdalej od NCL i największe w tym 

rejonie, przeznaczone na obsługę aż 150 
dzieci, powstaje (też nieopodal „Tip-Top-
ka”) przy ul. Chudzickiego (?), czwarte 
już przedszkole, o nazwie „Fantazja”, Na 
mapce – czerwony punkt „A” (czytaj też 
„WL” 02-2019, str. 11 „Nowe publiczne 
przedszkole”).
Trzy ostatnie placówki publiczne powsta-
wały w  miejscach zabudowy mieszka-
niowej(!), nie na terenach usług oświa-
towych!

Zagłębie?
Można powiedzieć, że w  niewielkim 
promieniu pierwszego przedszkola „Tip-
-Topka Odkrywcy”, po wybudowaniu 
„Fantazji” będzie tu zagłębie publicznych 
placówek dla dzieci. Łącznie przedszko-
la A+B+C+D dadzą 450 miejsc. To wię-
cej, niż połowa we wszystkich publicz-
nych placówkach w  całym Luboniu 
(obecnie jest 835 miejsc)!
W tym kontekście można zadać pytanie, 
jaki będzie los punktu „X”? Czy nadal 
w  planach zostanie rezerwą na przed-
szkole? Może, tak jak w  sąsiedztwie, 
powstaną tu kolejne bloki mieszkalne 
lub jakiś hipermarket? Zobaczymy.

Niepubliczne
Podobnie sprawa ma się z placówkami 
niepublicznymi w rejonie NCL.
Qn W 2003 r., za rządów Włodzimierza 

Kaczmarka, na ul. Kopernika 10A po-
wstało pierwsze niepubliczne przedszkole 
w tym rejonie – „Czarodziejski Ogród” 
dla 60. dzieci. Na naszej mapce – mniej-
szy punkt czerwony „G”.
Qn W sierpniu 2008 r., już za rządów Da-

riusza Szmyta, powstały kolejne dwie pla-
cówki niepubliczne. Jedna na tej samej 
ul. Kopernika 4 – „Tajemnicza Wyspa” 
na 130 dzieci – punkt „F”; druga, mała 
– „Domisie”, na ul. Wschodniej, w bloku 
pod arkadami, dla 27. dzieci – punkt „H”.
Qn Ostatnie w tym rejonie, choć najdalej 

od NCL, to przedszkole „Kubuś Pucha-
tek i Przyjaciele” na ul. Konopnickiej 14, 
zarejestrowane w 2010 r. Obsługuje 45 
dzieci – na mapce punkt „E”.
Reasumując, placówki niepubliczne po-
wstałe w  rejonie NCL, a  więc punkty 
E+F+G+H, to łącznie 262 miejsca dla 
dzieci. To prawie połowa miejsc w całym 
Luboniu, w którym naliczyliśmy ich 531 
(bez uwzględnienia nowego, niepublicz-
nego przedszkola specjalnego „Norlan-
dia” powstałego niedawno przy ul. So-
bieskiego 97 A).

Precedens
Powstał w  2003  r., w  ostatniej kadencji 
burmistrza Włodzimierza Kaczmarka, po 
bezpośrednich wyborach do gmin wójtów, 
burmistrzów, prezydentów, kiedy otrzy-
mali oni większą władzę i  kompetencje, 
także w kwestii kształtowania przestrzeni. 
Doszło wtedy do wydania 
zezwoleń na powstawanie 
niepublicznych przedszkoli 
na działkach przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową. 

Jeszcze o przedszkolach

n
Rejon Nowego Centrum Lubonia. Legenda punktów: „X” – miejsce w mpzp na 
przedszkole. Placówki publiczne: „A” – Fantazja (w budowie), „B” – Tip-Topka, „C” – U 
7 krasnoludków, „D” – Tęczowa Kraina. Placówki niepubliczne: „E” – Kubuś Puchatek 
i Przyjaciele, „F” – Tajemnicza Wyspa, „G” – Czarodziejski Ogród, „H” – Domisie   
oprac. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
obok

n
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Zdaniem poznańskich urzędników, prze-
pisy o  KRS-ie, na podstawie których 
Poznań stał się zarządcą nieruchomości 
w  Luboniu („WL” 09-2018, str.  29), są 
podstawą do wykreślenia tych długów. 
Próbując wyczyścić stan prawny z zadłu-
żeń, w drugiej połowie stycznia władze 
stolicy Wielkopolski wystąpiły do Sądu 
Wieczysto-Księgowego z  wnioskiem 

o  wykreślenie jed-
nej z  hipotek, by 
sprawdzić, czy ten 
podzieli argumen-
tację urzędników. 
Jeśli tak  się stanie, 
Poznań złoży wnio-
sek zbiorowy dla 
pozostałych depo-
zytów. Na razie 
uwaga Poznania 
skupiona jest na fir-
mach, co do któ-

rych Intersmak ma 
największe zadłuże-

nie (ok. 80%), olbrzymie w porównaniu 
z długiem podatkowym wobec Lubonia 
(20 896 zł). Likwidacja obciążeń ułatwi 
podjęcie decyzji o  przyszłości terenu 
położonego w  naszym mieście. Jedną 
z  możliwości, którą władze Poznania 
biorą pod uwagę po wyjaśnieniu statusu 
działki, jest lokalizacja Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej.
Co do przekazania posesji Lubonio-
wi, władze Poznania byłyby skłonne 
rozważyć takie rozwiązanie, pod wa-
runkiem jednak, że nieruchomość 
zostałaby przeznaczona na cele pu-
bliczne, a  nie komercyjne, co prze-
widuje mpzp z 2011 r., który zakłada 
w tym miejscu usługi handlowe (np. 
postawienie marketu).
Burmistrz Małgorzata Machalska była 
zaskoczona informacjami, które jej prze-
kazaliśmy. Przyznała, że rozmawiała 
o chęci przejęcia terenu z zastępcą pre-
zydenta Poznania, Bartoszem Gusem 
i  odniosła wrażenie, że jest ku temu 
„zielone światło”. Obciążenie nierucho-
mości ogromnymi długami studziło 
jednak dotąd zamiary Lubonia. Dowie-
dziawszy się o sugestiach władz Pozna-
nia, zapewnia, że by nieruchomość przy 
ul. Zielonej pozyskać, Luboń przekształ-
ci plan miejscowy pod usługi publiczne. 
Byłoby to, zdaniem Burmistrz, np. pięk-
ne miejsce dla siedziby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

HS
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Rozpoczęła się budowa przyszłej drogi, 
która będzie połączeniem ul. Wschodniej 
z Okrzei. Jak już widać, inwestycji będzie 
towarzyszyć wielka atrakcja. Obok no-
wego odcinka ul. Wschodniej stanie 
oczekiwana przez mieszkańców Lubo-
nia wieża widokowa. Już nie będziemy 
musieli udawać  się na Szachty, gdzie 
w ub. roku powstała podobna budow-
la. Lubońska wieża będzie miała ponad 
30 metrów wysokości. Z naszego punk-

tu widokowego będzie można zobaczyć 
nie tylko panoramę Lubonia, ale rów-
nież Czapury, Wiry i część Puszczyko-
wa. Dodatkową atrakcją będą zainsta-
lowane na szczycie superlornetki. 
Otwarcie nastąpi 1 kwietnia o godz. 13. 
Dziesięć osób, które będą miały szczę-
ście i  jako pierwsze pokonają schody 
na szczyt, otrzymają prezenty w posta-
ci lornetek.

WS

Wieża w Luboniu!

Po nakazie rozbiórki wydanym przez 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego, z końcem 2018 r. Poznań upo-
rządkował i ogrodził teren przy ul. Zie-
lonej 46 po nieczynnej od lat 90. firmie 
„Intersmak” (czytaj: „WL” 12-2018, 
str.  3). Jak nas poinformował zastępca 
dyrektora Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta Poznań, 

Marek Drozdowski, na razie nie zdecy-
dowano jednak o  przyszłości działki 
w Luboniu, ponieważ jej księgę wieczy-
stą obciążają hipoteki na niebagatelną 
sumę ok. 3,5 mln zł łącznie (szczegóły 
patrz w „WL” 09-2018, str. 29). Tymcza-
sem wartość działki o powierzchni ok. 
3  tys. m2 to szacunkowo zaledwie 
1,5 mln zł.

By ratować działkę po Intersmaku,  
Luboń zmieni plan miejscowy!
Poznań nie zdecydował jeszcze, czy sprzeda nieruchomość przy ul. Zielonej w Luboniu, czy też komuś ją 
przekaże. Prawo o samorządzie nie wyklucza takiej możliwości. Luboń mógłby więc przejąć działkę, która 
znajduje się na jego terenie. Przeszkodą są ogromne zadłużenie nieruchomości oraz zapisy w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) „Żabikowo-Północ”

n
Czy Luboń zdoła pozyskać duży, uporządkowany i ogrodzony teren po byłej spółce „Intersmak” przy ul. Zie-
lonej?   fot. Hanna Siatka

Wówczas na ul. Kopernika, na 
terenie MN (mieszkalnictwo 
niskie – jednorodzinne) do-
puszczono powstanie przed-
szkola dla 60. dzieci. Gdy taki 

precedens powstał, obok (3 domy dalej), 
mogła powstać kolejna, dużo większa 
placówka, na 130 dzieci.
Pierwsze publiczne przedszkole na 
mieszkaniówce powstało zaledwie przed 
8. laty, w 2011 r., za Dariusza Szmyta – 
„Tęczowa Kraina” przy ul. Okrzei 49.

Inne rejony
Przyjrzyjmy się jeszcze, jak wygląda sieć 
placówek przedszkolnych w innych re-
jonach naszego miasta.
Qn Na przykład, w rejonie Starego Lu-

bonia, czyli po wschodniej stronie to-
rów kolejowych, jest tylko 1 mały punkt 
przedszkolny na 25 miejsc, mieszczący się 
w piwnicy SP 3 (obecnie Zespół Szkół), 
a jest tu przecież duże osiedle mieszka-
niowe „Warta Park” powstające na terenie 
byłych Zakładów Ziemniaczanych. Nie ma 
tu żadnego niepublicznego przedszkola.

Qn Lubonianka – pierwsze duże osiedle 
mieszkaniowe Lubonia – ma wewnątrz 
swego obszaru przestronne, z dużym pla-
cem zabaw i zieleńcem przedszkole „We-
seli Sportowcy” dla 145. dzieci. Nie ma 
tu niepublicznej placówki przedszkolnej.

Qn Żabikowo. Tu są publiczne: „Małe 
Talenty” na ul. Klonowej 21a dla 175. 
dzieci (największa placówka w mieście) 
i „Calineczka” przy ul. Poniatowskiego 42a 
na 65 dzieci. Niepubliczne przedszko-
la to: „Ochronka” sióstr służebniczek 
NP NMP przy placu E. Bojanowskiego 
dla 150. maluchów; „Chatka Skrzatka” 
na ul. Szkolnej 68 dla 40. pociech; „Cza-
rodziejski Zamek” przy ul. 11 Listopa-

da 98, na 25 dzieci; „U 7 krasnolud-
ków” przy ul. Buczka 21D, na 20 dzieci; 
„Peter Pan” przy ul. Niezłomnych 3 b 
dla 19. maluchów; „Calineczka” przy 
ul. Poniatowskiego 42 a dla 15. milu-
sińskich i  „Słoneczny Zakątek” przy 
ul. 11 Listopada 158.

Qn Lasek Górny i Dolny ma jedynie publicz-
ne „Pogodne” Przedszkole na 125 miejsc 
przy ul. Sobieskiego 65 (nowe w budo-
wie – patrz str. 12). Nie ma niepublicznej 
placówki dla dzieci zdrowych. Przy ul. 
Sobieskiego 97 A jest nowe, niepubliczne 
przedszkole dla dzieci specjalnej troski.

Na koniec
W tym historyczno-edukacyjnym ma-
teriale poglądowym przedstawiłem lu-
bońską rzeczywistość w temacie powsta-
wania przedszkoli w mieście, a na przy-
kładzie Centrum Lubonia, ich umoco-
wanie w prawie lokalnym, czyli w miej-
scowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Odpowiedzcie sobie 
Państwo sami, czy decyzje samorządu 
Lubonia (czytaj władz) idą w parze z za-
kładanym i  zatwierdzanym w  prawie 
lokalnym rozwojem organizmu miej-
skiego? Opisane w poprzednim miesią-
cu, w artykule „Nowe placówki publicz-
ne a prawo lokalne” przykłady miały być 
przyczynkiem do refleksji nad tym pro-
blemem i próbą udzielenia sobie (dedy-
kuję też władzy lubońskiej) odpowiedzi 
na stawiane wyżej pytanie. Co więc jest 
imperatywem takiego tworzenia orga-
nizmu miejskiego? Jakie inne względy, 
jeśli nie powstałe po burzy mózgów, 
najlepsze, uchwalone powagą władzy 
rozwiązania – prawo lokalne. Incyden-
ty, których przyczyny są…?

Piotr P. Ruszkowski
(bardzo stary radny)
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przez powojenny ustrój. Od 1946 r. wię-
zień UB, w pokazowym procesie skaza-
ny na śmierć, karę zamieniono na 15 lat 
pozbawienia wolności oraz praw publicz-
nych i obywatelskich. Działacz i prezes 
okręgu łódzkiego organizacji WiN (Wol-
ność i Niezawisłość). Powstaniec War-
szawski, twórca w  walczącej w  1944  r. 
stolicy – harcerskiej poczty polowej, 
także szef Kwatery Głównej Szarych 
Szeregów. Przedwojenny kierownik szko-
ły w Luboniu (SP 3). Dr geografii, peda-
gog, organizator przedwojennego har-
cerstwa – Kazimierz Grenda (patron 
lubońskiego szczepu ZHP Żabikowo). 
10 marca minęła 60. rocznica jego śmier-
ci. Gdy zmarł na skutek chorób i wycień-
czenia, w  kilkanaście miesięcy po wy-
puszczeniu go z więzienia we Wronkach, 
miał niespełna 53 lata. Swoje siły, zdol-
ności, zdrowie i życie oddał dla wolnej 
Polski.

Pochowany na dębieckim cmentarzu 
przy ul. Bluszczowej. Staraniem Stowa-
rzyszenia „Forum Lubońskie” oraz Pa-
nów Bronisława i Dariusza Łopińskich, 
a także Pawła Korcza, od niedawna ma 
godny nagrobek.
Cześć jego pamięci!

PPR
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GORĄCE TEMATY

Lp. Nazwisko i imię data  
urodzenia

1 Adamczak Stanisław 27.04.1900
2 Adamski Ludwik 02.08.1896
3 Andrzejewski 

Andrzej 30.10.1897
4 Andrzejewski Józef 05.01.1895
5 Andrzejewski 

Stanisław 12.09.1895
6 Andziński Józef 26.02.1900
7 Andziński Kazimierz 06.02.1899
8 Anioła Piotr ?
9 Anioła Stefan 10.12.1897

10 Anioła Szczepan 29.08.1896
11 Antoniewicz Piotr ?
12 Augustyniak Jan 02.12.1869
13 Bakiera Ignacy 20.01.1899
14 Banasik Andrzej 15.11.1902
15 Baraniak Kazimierz 02.03.1895
16 Bartkowiak Antoni 05.01.1903
17 Bartkowiak Franciszek ?
18 Bartkowiak Paweł 02.01.1886
19 Basiński Ignacy 29.06.1897
20 Bauza Wojciech 01.04.1895
21 Bober Stanisław ?
22 Borda Andrzej 18.11.1901
23 Borda Marcin 28.10.1899
24 Brencz Jan 09.06.1893
25 Brzeziński Jan 12.01.1892
26 Budny Jan 23.05.1900
27 Budzyń Ignacy 16.07.1894
28 Burdajewicz Wojciech 23.04.1878
29 Burkiciak Józef 06.03.1894
30 Burzyński Antoni 09.05.1900
31 Cegiołka Aleksy ?
32 Cegiołka Antoni 14.01.1898
33 Cegiołka Józef 15.01.1890
34 Ceglarek Michał 31.08.1899
35 Ceglarek Piotr 24.06.1892
36 Celler Leon 11.02.1898
37 Chrapkowski Feliks 18.11.1900
38 Chudziak Ludwik 21.07.1899
39 Chudzicki Franciszek 01.03.1890
40 Chwiłka Franciszek 15.10.1895
41 Chwirot Jan 10.07.1898
42 Cichy Antoni 1898
43 Ciesielski Jan 15.01.1898
44 Cybulski Jan 

Franciszek (jr.) 16.10.1898

45 Cybulski Jan 
Franciszek (sr) 04.07.1873

46 Czajka Florian 31.01.1896
47 Czarnecki Józef ?
48 Czyż Andrzej 22.10.1890
49 Czyż Jan 09.01.1897
50 Czyż Stefan 20.08.1898
51 Danielak Jan 22.10.1882
52 Dauer  Andrzej 30.09.1875
53 Dąmbski Mieczysław hr. 22.05.1873
54 Degórski Stanisław 11.11.1901
55 Dobry Jan 11.04.1896
56 Dobski ?
57 Doliński Wojciech 05.12.1897
58 Drajer Józef 

(Drajerczak) 20.02.1889
59 Drop Stanisław 01.01.1896
60 Drożdżyński Jan 10.12.1890
61 Duszyński Józef 12.02.1899
62 Duszyński Michał 26.09.1879
63 Dwornik Stanisław 18.04.1877
64 Dybiona Józef 26.06.1895
65 Elmanowicz Stanisław 14.08.1900
66 Florczak Leon 28.06.1892
67 Frankiewicz Julian 28.01.1895
68 Frankowski Michał 1896
69 Frencel Franciszek 02.04.1897
70 Galant Franciszek 27.01.1900

Lp. Nazwisko i imię data  
urodzenia

71 Garstka Andrzej 18.11.1885
72 Gawałek Józef 27.10.1898
73 Gawałek Piotr 21.07.1895
74 Gdok Edmund 31.10.1897
75 Gerke Jan 18.08.1902
76 Gierdal Feliks 14.11.1902
77 Głowacki Adam 24.12.1901
78 Głuchy Wawrzyn 09.08.1882
79 Goltfrydziak ?
80 Górczak Ignacy 25.01.1898
81 Górczak Stefan 10.08.1894
82 Górka Jan 1882
83 Górniaczyk Wincenty 17.07.1899
84 Grafka Marcin 25.10.1900
85 Gramza Kazimierz 01.03.1899
86 Gramza Stanisław 30.03.1896
87 Grossmann Antoni 25.12.1902
88 Grynia Jan 22.05.1893
89 Grządzielski Wojciech 23.03.1896
90 Grzechowiak Edmund 26.12.1893
91 Harke Franciszek 13.03.1901
92 Hernes Józef 06.03.1893
93 Hildebrandt Andrzej 19.11.1895
94 Hoffa Wojciech 22.03.1896
95 Hoffmann Stanisław 14.04.1897
96 Hojnacki Józef 27.02.1900
97 Hołodyński 

Mieczysław 11.11.1899
98 Hoppe Leon 31.05.1901
99 Hyżorek Franciszek 28.01.1895

100 Ignac Józef 04.02.1894
101 Imbiorowicz Michał 15.09.1893
102 Jackowiak Józef 05.02.1888
103 Jakóbowski Stanisław  10.11.1899
104 Jakubowski Jan 13.02.1907
105 Jakubowski Michał 02.09.1897
106 Janiszewski Leon 11.04.1883
107 Jankowiak Szczepan 24.12.1885
108 Januchowski 

Franciszek 22.11.1889
109 Jasiak Wincenty 24.04.1878
110 Jasiński Marian 11.01.1893
111 Jędrysiak Władysław 30.01.1893
112 Jóźwiak Stanisław 30.03.1900
113 Juchacz Marcin 22.10.1902
114 Jurga Franciszek 1899
115 Kaczmarek Bronisław 14.11.1897
116 Kaczmarek Ignacy 26.07.1900
117 Kaczmarek Jan 15.08.1900
118 Kaczmarek Jerzy 22.12.1901
119 Kaczmarek Stanisław 

(1876) 16.04.1876

120 Kaczmarek Stanisław 
(1886) 24.09.1886

121 Kaczmarek Stanisław 
(1888) 23.08.1888

122 Kaczór Franciszek 12.01.1874
123 Kalupa Jan 30.05.1889
124 Kapciński Ignacy 06.07.1898
125 Karasiewicz Michał 23.07.1895
126 Karasiński Ksawery 15.07.1906
127 Kaul Bolesław 28.04.1886
128 Kaul Bronisław 16.08.1901
129 Kaźmierski Antoni ?
130 Kędziora Feliks 28.05.1899
131 Kędziora Władysław 26.09.1899
132 Kęsy Marcin 06.10.1895
133 Kierończyk Szczepan 12.12.1901
134 Klemczak Stanisław 24.04.1893
135 Kliks Stanisław 01.05.1900
136 Kokociński Franciszek 23.02.1897
137 Kolecki Stanisław 30.11.1896
138 Komin Stanisław 15.11.1900
139 Konieczka Jan 30.05.1902
140 Kopa Andrzej 16.10.1879

Lp. Nazwisko i imię data  
urodzenia

141 Korcz Antoni 17.05.1893
142 Kordylewski 

Franciszek 25.02.1900

143 Kornaszewski 
Stanisław 10.11.1891

144 Kortsch Szczepan 1898
145 Kowalak Piotr 20.07.1901
146 Kowalewski Stanisław 11.04.1899
147 Kowalski Feliks 20.11.1893
148 Kowalski Marceli 25.03.1900
149 Koznowski Wincenty 10.01.1900
150 Kozułowicz Bronisław 14.03.1897
151 Krawczak Jan 24.12.1894
152 Krawczyński 

Franciszek 25.11.1892
153 Krukowski Czesław 27.06.1899
154 Krupka Franciszek 23.03.1902
155 Kryger Władysław 

(Krüger) 15.10.1897
156 Krygier Leon 25.06.1898
157 Krzemiński Piotr 04.09.1892
158 Krzyżostaniak Antoni 24.11.1894
159 Książkiewicz 

Władysław 01.04.1898
160 Kubiak Florian 04.04.1902
161 Kubiak Józef (1896) 18.11.1896
162 Kubiak Józef (1898) 25.01.1898
163 Kubiak Szczepan 25.12.1895
164 Kucharczak Antoni 08.06.1900
165 Kujawa Jan 10.06.1888
166 Kujawski Leon 04.04.1891
167 Kuliński Franciszek 07.07.1895
168 Kwaśny Franciszek 19.08.1892
169 Kwiatkowski Szczepan 10.12.1898
170 Latanowicz Antoni 15.01.1896
171 Lehmann Michał 28.08.1900
172 Lekier Andrzej 10.11.1901
173 Lekier Franciszek 07.11.1891
174 Lemański Franciszek 12.11.1899
175 Lemke Ksawery 21.11.1884
176 Lewandowski Gustaw 1885
177 Lewicki Antoni ?
178 Lipiński Piotr 28.04.1882
179 Lisiecki Władysław 06.05.1901
180 Ludwik Stefan 20.08.1900
181 Łakomy Stanisław 01.08.1896
182 Łączkowski Franciszek 04.03.1898
183 Łączkowski Wojciech 22.04.1893
184 Łopaczewski Stanisław 1891
185 Łukaszewicz Michał 26.09.1896
186 Łukowiak Franciszek 10.10.1901
187 Maciejewski Jan 18.03.1893
188 Maciejewski Michał 22.09.1901
189 Maćkowiak Leon 05.03.1898
190 Mager Jan ?
191 Marcinkowski Antoni 08.06.1893
192 Marczak Stanisław 16.07.1900
193 Matecki Franciszek 03.10.1897
194 Mazurek Marcin 22.10.1899
195 Mączkowski 

Franciszek 24.11.1899
196 Mąkowski Tomasz 26.02.1883
197 Melinger Andrzej 08.10.1899
198 Meller Jan 03.05.1902
199 Meller Józef 30.01.1900
200 Meller Paweł 27.06.1885
201 Meller Stanisław 03.05.1887
202 Michałowski Nikodem 07.10.1896
203 Mieczkowski 

Władysław 10.02.1877
204 Mieloszyński Antoni 14.12.1894
205 Mikulski Jan 08.11.1901
206 Miodowicz Józef 07.03.1890
207 Mizeraczyk Adam 23.12.1893
208 Mochalski Stanisław 12.11.1896

Lp. Nazwisko i imię data  
urodzenia

209 Moder Wojciech 31.03.1891
210 Mroczyk Jan 13.10.1901
211 Mrugalski Józef 08.03.1888
212 Mrugalski Stanisław 08.05.1898
213 Mucha Stefan 29.07.1892
214 Mucha Szczepan 15.12.1871
215 Musiał Stanisław 10.04.1901
216 Musielak Józef 15.02.1901
217 Najewski Teofil 09.05.1901
218 Niedźbała Józef 20.01.1892
219 Nowaczyk Ludwik 16.07.1894
220 Nowaczyk Stanisław 05.04.1887
221 Nowaczyk Wojciech 24.11.1896
222 Nowak Andrzej 14.11.1899
223 Nowak Michał 07.01.1899
224 Nowak Nikodem 14.09.1891
225 Nowak Wincenty 19.12.1883
226 Ogór Ludwik 22.09.1891
227 Olejniczak Władysław 29.04.1901
228 Orzechowski Szymon 17.10.1897
229 Owczarczak 

Franciszek 18.01.1899
230 Owczarski Walenty 14.02.1886
231 Paczyński Antoni 07.11.1902
232 Palacz Antoni 14.01.1902
233 Palacz Bronisław 02.10.1899
234 Palacz Jan 14.12.1893
235 Patz Józef 21.06.1895
236 Pawlicki Józef 06.02.1888
237 Pawlicki Ludwik 18.11.1898
238 Piasecki Aleksander 25.11.1901
239 Pietrzyk Władysław 24.06.1899
240 Piosik Michał 08.09.1900
241 Piotrowski Piotr 02.05.1902
242 Pluciński Andrzej 21.11.1894
243 Pława Jan 16.10.1896
244 Płotniak Kazimierz 03.03.1896
245 Pniewski Franciszek 11.10.1899
246 Podolak Wawrzyn 27.07.1886
247 Poetschke Leonard 20.10.1889
248 Popiak Franciszek 06.03.1901
249 Poprawka Nikodem 20.06.1896
250 Poprawka Stanisław 01.05.1899
251 Potkowski Piotr 23.08.1897
252 Potocki Ignacy ?
253 Potocki Józef 05.03.1899
254 Przybylak Michał ?
255 Przybył Ignacy 30.12.1893
256 Przybył Roman 28.06.1894
257 Przyszczypkowski ?
258 Przyszczypkowski 

Michał 22.09.1894
259 Pytlak Andrzej 26.10.1898
260 Pyza Antoni 14.01.1889
261 Rademacher ?
262 Ratajczak Stanisław 30.01.1904
263 Rawecki Jakub 26.05.1897
264 Rebelka Franciszek 22.01.1898
265 Reszelski Franciszek 21.12.1894
266 Rogacz Ludwik 15.08.1893
267 Rogacz Stanisław 02.05.1896
268 Roszyk Józef 15.09.1898
269 Roszyk Michał 15.09.1898
270 Różański Kazimierz 11.02.1896
271 Rybarczyk Andrzej 22.11.1900
272 Rybicki Tomasz 22.12.1898
273 Rzadkiewicz Marian ?
274 Sajnaj Tomasz 14.10.1894
275 Samol Józef 29.11.1899
276 Sawarzyński Kazimierz 26.02.1897
277 Sawicki Józef 31.08.1899
278 Seichter Karol ks. 16.10.1851
279 Serba Wawrzyn 09.08.1900
280 Siatka Stefan 29.08.1878

Każdy powinien posiadać wiedzę na 
temat Powstania Wielkopolskiego – zwy-
cięskiego zrywu, który miał miejsce 
dokładnie przed 100. laty. Podstawowe, 
a  także szczegółowe informacje na ten 
temat w lokalnym kontekście oraz bio-

gramy ludzi, znajdziecie Państwo 
w książce pt. „Lubonianie w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918-1919”, wydanej 
właśnie z okazji jubileuszu tego wyda-
rzenia przez Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe „Forum Lubońskie”.

Biblioteczka lubonianina W tabeli  poniżej przedstawiamy 
nazwiska 358 osób, których bogato 
i lustrowane biogramy są w  tym 
opracowaniu.  Sprawdźcie,  może 
znajdziecie tu: swoich przodków, 
znajomych czy sąsiadów. Oprócz 
tego życiorysy 57. powstańców – 
więźniów obozu żabikowskiego – 
i  inne materiały stanowiące kom-

pendium wiedzy lokalnej na ten 
temat.
Z życzeniami dobrej lektury książki, 
którą można nabyć w siedzibie „Forum 
Lubońskiego” i  „Wieści Lubońskich” 
z adresem ul. Wschodnia 23 A/62 (przy 
ul. A. Mizerki – patrz mapka w stopce 
redakcyjnej na str. 2).

PPR
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tradycyjnie została Burmistrz Miasta – 
przyjęta jednogłośnie;
Qn podwyższenia kryterium dochodowe-

go uprawniającego do przyznania nie-
odpłatnie pomocy w zakresie dożywia-
nia, w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem „Posi-
łek w szkole w domu” na lata 2019-2023 
– podjęta jednogłośnie;
Qn w  sprawie trybu i  sposobu powoły-

wania i odwoływania członków Zespo-
łu Interdyscyplinarnego do spraw Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjo-
nowania – jednogłośnie;

- 

zmiany budżetu Miasta Lu-
boń na 2019 rok – za 18 rad-
nych, przeciw 0, wstrzy-
mał się 1;

GORĄCE TEMATY / SAMORZĄD

Lp. Nazwisko i imię data  
urodzenia

281 Siebert Józef 14.05.1893
282 Siejek Franciszek 25.03.1895
283 Sierżant Józef 14.03.1898
284 Silch Włodzimierz 16.04.1901
285 Skibiński Wojciech 19.03.1894
286 Skóra Józef 14.03.1900
287 Skóra Wacław 26.02.1898
288 Skrobich Antoni 02.05.1899
289 Skrzypczak Stanisław 15.04.1900
290 Sobański Antoni 10.12.1896
291 Sobański Wojciech 23.03.1898
292 Spychała Franciszek 08.11.1890
293 Stach Jan 11.12.1893
294 Stankowski Stanisław 10.12.1883
295 Stefaniak Józef 29.11.1898
296 Sternal Andrzej 28.11.1898
297 Sternal Franciszek 25.12.1869
298 Stórtz Jan 19.05.1896
299 Styziński Stanisław 02.10.1900
300 Sypniewski Franciszek 17.09.1899
301 Sypniewski Wojciech 08.04.1873
302 Szajek Walenty 26.01.1897
303 Szczepaniak Stanisław 20.04.1882
304 Szermer Edward 14.01.1898
305 Szóstak Wojciech 20.03.1873
306 Szulc Franciszek 04.07.1896
307 Szulc Józef 22.02.1899
308 Szulc Stanisław 07.04.1894
309 Szyfter Antoni 1880
310 Szymański Antoni 29.06.1899
311 Szymański Franciszek 20.09.1900
312 Szymański Marcin 10.10.1894
313 Szymański Walenty 11.01.1887
314 Szymkowiak Wincenty 17.01.1900
315 Ślasiński Stanisław 01.05.1896
316 Śliwiński Bernard ?
317 Śróda Stefan 10.11.1895
318 Tabat Marcin 30.10.1880
319 Talarczyk Franciszek 25.01.1890
320 Tarent Andrzej 15.11.1889
321 Thomas Józef 13.07.1843

Lp. Nazwisko i imię data  
urodzenia

322 Tomaszewski Marcin 25.01.1891
323 Tomiak Jan 11.05.1895
324 Trawa Jan 16.10.1896
325 Trąbka Franciszek 28.06.1893
326 Troczyński Stanisław 25.09.1893
327 Tylka Franciszek 15.09.1901
328 Urbaniak Kazimierz 01.01.1899
329 Waligóra Zofia 26.07.1906
330 Walkowiak Stanisław ?
331 Walter Antoni 28.12.1884
332 Wasielewski Józef 1900
333 Wasielewski Stanisław 07.05.1894
334 Wdowiak Stanisław 22.09.1898
335 Welzandt Józef 03.10.1882
336 Wesołek Feliks 23.10.1897
337 Wiciak Stanisław 12.09.1878
338 Wielicki Adam 22.12.1880
339 Wilczyński Piotr ?
340 Wilhelm Stefan 13.12.1900
341 Włodarczak Szczepan 07.12.1893
342 Wojciechowski Józef 20.02.1883
343 Wojciechowski 

Kazimierz 01.03.1891
344 Wojciechowski Piotr 13.05.1900
345 Wojciechowski 

Stanisław 14.02.1888
346 Wojcik Wincenty 03.04.1897
347 Wojtkowiak Kazimierz 29.01.1900
348 Wojtkowiak Piotr 08.10.1892
349 Wojtyniak Antoni 21.05.1877
350 Wylegała Leon 10.04.1897
351 Zawal Stanisław 11.04.1897
352 Zawalski Feliks 20.11.1893
353 Zgoła Józef 13.02.1897
354 Zgrabczyński Michał 19.09.1891
355 Zgrzeba Adam 09.12.1893
356 Zgrzeba Michał 29.09.1891
357 Ziminski Jan 12.01.1862
358 Żarna Hieronim 22.04.1895
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1 14 zł 30 zł
2 28 zł 60 zł
3 42 zł 90 zł
4 56 zł 120 zł
5 70 zł 150 zł
6 84 zł 180 zł
7 98 zł 210 zł
8 112 zł 240 zł
9 126 zł 270 zł
10 140 zł 300 zł
11 154 zł 330 zł
12 168 zł 360 zł
13 182 zł 390 zł

Nowe stawki 

za śmieci
od 1 kwietnia 2019 r.

[zł/miesiąc]
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60 16,50 zł 21,50 zł
80 22,00 zł 28,00 zł
120 31,00 zł 41,00 zł
240 58,00 zł 77,00 zł
360 84,00 zł 112,00 zł
800 145,00 zł 192,00 zł
1100 196,00 zł 259,00 zł

typ KP 7 1 096,00 zł 1 442,00 zł

Nowe stawki za śmieci

z posesji niezamieszkałych
od 1 kwietnia 2019 r.

[zł/miesiąc]

Wzrost opłat za odbiór odpadów 
w  „Tonsmeier Selekt” w  Czempiniu, 
który jest monopolistą na tym terenie, 
spowodował konieczność podniesienia 
opłat za wywóz z  lubońskich gospo-
darstw. Dotknęło to także mieszkań-
ców wielu sąsiednich gmin. Sesja zo-
stała, co zrozumiałe, zdominowana 
przez dyskusję wokół konieczności 
uchwalenia nowych stawek śmiecio-
wych. Do dziś nie ma też odpowiedzi 
ze spółki „Tonsmeier” na protest, jaki 
złożył Luboń, wobec niesłusznego, 
zdaniem miasta, zróżnicowania stawek 
dla gmin, które wystąpiły ze 
związku. Podjęto natomiast sku-
tecznie zmianę miejsca odbioru 
odpadów zielonych. Teraz będą 
one przyjmowane bezpośrednio 
w Kompostowni w Rumianku za 
dużo korzystniejszą cenę. Pozo-
stałe odpady będą odbierane za 
sporo wyższe stawki od dotych-
czas obowiązujących. Cały sys-
tem będzie kosztował rocznie 
ponad 7 milionów zł, a dochody 
wynoszą ponad 5 milionów. Bra-
kuje więc 2  mln, stąd koniecz-
ność podniesienia indywidual-
nych i  zbiorowych opłat pono-
szonych przez mieszkańców 
Lubonia. Obok, w  tabelach, 
przedstawiamy wyciąg z uchwały 
lubońskich radnych dotyczący 

nowych stawek za wywóz odpadów, 
obowiązujących od 1 kwietnia br.

Oprócz dominującej kwestii odpadów, 
na sesji 5. przyjęto m.in. następujące 
uchwały:
Qn w sprawie przyjęcia „Regulaminu do-

starczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta Luboń” – za głosowało 
14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 5;
Qn powołania przedstawiciela Miasta Lu-

boń do Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Wielkopolski w Poznaniu, którym 

Śmieciowa epopeja
5. Sesja Rady Miasta Luboń, 13 lutego 2019 r.

cd.  
na str. 
20

n
Kamila Mazurek z Wydziału Spraw 
Komunalnych, Referat Gospodarki 
Odpadami, omawiała na sesji 13 lute-
go stawki opłat za wywóz śmieci    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Robert Korcz w ramach „Wolnych głosów i wniosków” pytał o wykonawców placu zabaw 
przy ul. Chabrowej i koszt inwestycji, oraz o to, kiedy będzie budowana ul. Wiejska?   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Na 5. sesji RML wnioskowano również 
o upublicznienie informacji o nagro-
dach przyznanych przez Urząd   
fot. Paweł Wolniewicz

Pogrubioną czcionką zaznaczono osoby uro-
dzone w Luboniu, Żabikowie lub Lasku
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Ruszyła kampania do Parlamentu Euro-
pejskiego. Reprezentantów wybierzemy 
26 maja. Warto poznać cały kalendarz 
wyborczy, aby nie przegapić ważnej daty, 
np. terminu ogłoszenia kandydatów lub 
załatwienia formalności uprawniających 
do głosowania poza miejscem zameldo-
wania. Kalendarz informuje, jak przy-
gotować  się do uczestnictwa w  wybo-
rach.

Luty
Qn 25 lutego – zarządzenie wyborów 

przez Prezydenta PR; początek kampa-
nii wyborczej

Kwiecień
Qn 8 kwietnia upływa termin zawiado-

mienia Państwowej Komisji Wyborczej:
a) przez organ partii politycznej o utwo-
rzeniu komitetu wyborczego
b) przez pełnomocnika wyborczego 
o  utworzeniu koalicyjnego komitetu 
wyborczego
c) przez pełnomocnika wyborczego 
o utworzeniu komitetu wyborczego wy-
borców
- do 11 kwietnia komisarz wyborczy 
może na wniosek wójta lub rady gminy 
zmienić siedzibę obwodowej komisji 
wyborczej
- do 16 kwietnia okręgowe komisje wy-
borcze przyjmują zgłoszenia list kandy-
datów startujących w wyborach

Qn do 22 kwietnia należy utworzyć od-
rębne obwody głosowania w miejscach 
takich jak: szpitale, domy studenckie, 
domy pomocy społecznej, zakłady kar-
ne, areszty
Qn do 26 kwietnia wójt (burmistrz, pre-

zydent miasta) jest zobowiązany podać 
do wiadomości publicznej informację 
o obwodach głosowania, siedzibach, lo-
kalach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, oraz o możliwości 
głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika

Maj
Qn do 6 maja:

a) w  przypadku obwodów głosowania 
za granicą konsulowie informują o ob-
wodach głosowania, siedzibach i lokalach 
obwodowych komisji wyborczych oraz 
o możliwości głosowania koresponden-
cyjnego i przez pełnomocnika
b) komisarz wyborczy ma obowiązek 
poinformować wyborców o terminie 
wyborów, godzinach głosowania, 
sposobie głosowania, warunkach 
ważności głosu, o możliwości głoso-
wania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych oraz 
głosowania przez pełnomocnika. In-
formacje te są przekazywane pocz-
towo w postaci druku
c) komisarze wyborczy powołują obwo-
dowe komisje wyborcze

Kalendarz wyborczy do Parlamentu Europejskiego
d) gmina sporządza spis wyborców (w 
dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla 
każdego obwodu głosowania według 
miejsca zamieszkania wyborców)
Qn 6 – 20 maja – w tym okresie każdy wy-

borca może sprawdzić w urzędzie gminy 
sporządzającej spis wyborców, czy został 
w nim uwzględniony
Qn 11 – 24 maja – rozpowszechnianie 

nieodpłatne w programach publicznych 
nadawców radiowych i telewizyjnych 
audycji wyborczych komitetów wy-
borczych
Qn do 13 maja wyborca niepełnosprawny 

powinien zgłosić komisarzowi wyborczemu 
zamiar głosowania korespondencyjnego 
w kraju (w tym przy użyciu nakładek na 
karty głosowania sporządzonych w alfa-
becie Braille’a)
Qn do 17 maja wyborca niepełnosprawny 

składa u wójta gminy wniosek o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Qn do 21 maja wyborca może składać 

wniosek o  dopisanie do spisu wybor-
ców w  wybranym przez siebie obwo-
dzie głosowania (informacja ważna dla 
przebywających stale lub czasowo poza 
miejscem zameldowania)
Qn do 21 maja osoba kierująca jednost-

ką, w której tworzy się odrębny obwód 
głosowania, przekazuje do urzędu gminy 
wykaz osób uprawnionych do głosowania 
w tej jednostce
Qn do 23 maja wyborca głosujący za granicą 

ma prawo zgłoszenia konsulowi wniosku 
o dopisanie do spisu wyborców

Qn do 24 maja wyborca może uzyskać 
w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie 
do głosowania w miejscu pobytu w dniu 
wyborów
Qn 24 maja, godz. 24 – zakończenie kam-

panii wyborczej i początek ciszy wyborczej
Qn 26 maja wybory do Parlamentu Eu-

ropejskiego w Polsce

Dla Polski będą to czwarte wybory 
do Parlamentu Europejskiego. Tym 
razem, zależy od nich szczególnie 
wiele: nie tylko kwestie pragmatycz-
ne jak budżet, tempo rozwoju gospo-
darczego, ale także wybór wartości 
i kierunek rozwoju Unii Europejskiej. 
– „Dlatego takie znaczenie ma zaan-
gażowanie wyborców, którzy dotąd 
nie wykorzystywali w  pełni swoich 
praw. W 2014 r. frekwencja wyniosła 
niecałe 24%. Niższy wynik był tylko 
na Słowacji i  w  Czechach. Miejmy 
nadzieję, że polityczny spór o to, jaka 
powinna być Europa, pobudzi jak 
najwięcej osób do zabrania głosu.” 
– mówi Joanna Załuska, dyrektorka 
programu Masz Głos Masz Wybór 
Fundacji Batorego.

Więcej informacji: Alicja Zaczek-Żmi-
jewska – koordynator kampanii profre-
kwencyjnych Fundacja im. Stefana Ba-
torego: azmijewska@batory.org.pl; 
796 332 133

Fundacja im. Stefana Batorego

Magdalena Woźniak
Radna Rady Miasta Luboń

Serdecznie zapraszam  
na mój dyżur 
1 kwietnia 2019 r.  
godz. 16-18,  
w Ośrodku Kultury 
w Luboniu,  
przy ul. Sobieskiego 97.

Kontakt:  Tel. 692 118 020
e-mail:  
magdalenawozniak.lubon@gmail.com

Qn zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2019-2029 – za 12 osób, przeciw 0, wstrzymało się 7;

Qn pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu: na wyko-
nanie koncepcji projektu budowy mostu na rzece Warcie (na 
przedłużeniu Drogi Południowej) oraz w dziedzinie współfi-
nansowania akcji pozbywania się azbestu przez mieszkańców 
– obie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Nadzwyczajna
Na 6. sesji Rady Miasta zwołanej 4 marca, dokonano jedynie 
drobnej zmiany uchwały podjętej podczas poprzednich obrad 
– wpisano datę, od której będzie obowiązywała nowa uchwa-
ła, czyli 1 kwietnia br., co pominięto podczas 5. sesji – za było 
12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 8 osób.

Obserwator Luboński
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36 ? ? ? ? ? ? ? ?
Bernaciak Anna FOL (1)-kF z z z z z z z z z

Budzyński Łukasz FOL (2)-kF z z z z z z z z z

Ekwińska Katarzyna FOL (3)-kF z z z z z z z z z

Franek Dorota FOL (4)-kF z z z z z z z nn nn

Izydorski Piotr FOL (3)-kF z z z z z z z z z

Kaczmarek Iwona KML (3)-kM nn nn nn nn nn nn nn w w

Kleczewska Magdalena FOL (3)-kF z z z z z z z z z

Krzyżostaniak Paweł FOL (1)-kF z z z z z z z z z

Łakomy Beata KML (1)-kM p w z z z z w w w

Nawrot Monika KML (4)-kM p w z z z z w w w

Nyćkowiak Małgorzata KML (2)-kM p w z z z z w w w

Okupniak Andrzej FOL (1)-kF z z z z z z z z z

Samulczyk Marek KML (3)-kM w w z z z z w w w

Szwacki Michał FOL (2)-kF z z z z z z z z z

Tarasiewicz Bogdan KML (4)-kM z z z z z z w w w

Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (4)-kF nn nn nn nn nn nn nn z z

Wiśniewski Artur KML (2)-kM z z z z z w w w w

Wolniewicz Paweł FOL (3)-kF z z z z z z z z z

Woźniak Magdalena FOL (4)-kF z z z z z z z z z

Zapłata-Szwedziak Elżbieta KML (1)-kM p w z z z z w w w

Zygmanowska Teresa FOL (2)-kF z z z z z z z z z

14 14 19 19 19 18 12 12 12

4 0 0 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 1 7 8 8

19 19 19 19 19 19 19 20 20

Razem "wstrzymujących" (w)

Razem głosowało

sesja 6.

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

Uchwała nr 

Głosowania
radnych 

podczas 

5. sesji RML

(13 lutego)

i 6. sesji RML

(4 marca)
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sesja 5.

Razem "za" (z)

Razem "przeciw" (p)

Śmieciowa epopeja
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n
Pierwszy wywiad w nowej kadencji z burmistrz Małgorzatą Machalską, 
w jej gabinecie   fot. Piotr P. Ruszkowski

NOWE – STARE PORZĄDKI

Qn Czy opozycja, która w tej kadencji 
stanowi niemałą, zwartą grupę w Radzie 
Miasta przeszkadza Pani w realizacji 
zamierzeń i planów nowej-starej wła-
dzy, jeśli tak, to w jaki sposób?

Oczywiście, że nie przeszkadza. Opozy-
cja jest potrzebna i  sprawia, że pracu-
je się lepiej, dokładniej, mobilizuje i na-
tychmiast weryfikuje. Poprzez konstruk-
tywną krytykę pomaga.

Qn To dlaczego 1/3 składu Rady nie 
otrzymała żadnej funkcji decyzyjnej?

Chcemy ponosić pełną odpowiedzialność 
za te decyzje. Także w komisjach. Taka 
była wola moich radnych.

Qn Ale to nie jest czysta demokracja?

Nie jest. Rozważaliśmy różne warianty. 
Też o tym myślałam. W końcu, po dys-
kusji taka zapadła decyzja. Uznaliśmy, 
że bierzemy pełną odpowiedzialność 
i  wyłącznie my będziemy rozliczani 
z tego, jak zrealizowaliśmy zadania, któ-
re przed sobą stawiamy.

Qn Pod upływie 100. dni drugiej kadencji 
sprawowania przez Panią funkcji Burmi-
strza Lubonia można już spytać o kon-
kretne zamierzenia na ten, tym razem 
5-letni, okres (2018-2023).

Przede wszystkim realizacja zadań, któ-
re rozpoczęliśmy i na które dostaliśmy 
dofinansowanie w ostatnich latach. Po-
zyskanie środków to jedno, a realizacja 
i  rozliczenie ich wykorzystania to nie-
kiedy o wiele trudniejsze zadanie. W naj-
bliższym czasie będziemy kontynuować 
te zadania. – Budowę kanalizacji desz-
czowej w ul. Dworcowej w ramach węzła 
przesiadkowego (uzyskane dofinanso-
wanie 13  mln zł). To jest inwestycja 
najbardziej skomplikowana technolo-
gicznie. Ma być zakończona w roku 2020. 
Budowa ostatniego odcinka ul. Wschod-
niej – do ul. Okrzei – który ma skomu-
nikować osiedle ze stacją. W tym roku 
rozpoczniemy też termomodernizację 
Dwójki, wymianę okien i modernizację 
ogrzewania. Mamy także w planach roz-
budowę Czwórki. Czy „w górę, czy 
w  bok”? – pokaże ekspertyza. Prace 
powinny rozpocząć  się w  roku 2021. 

Czeka nas przebudowa Przedszkola nr 5 
„Weseli Sportowcy”. Skończymy trwają-
cą obecnie budowę nowego Przedszko-
la nr 1. Planujemy też rozpoczęcie bu-
dowy dalszego odcinka ul. Rydla. Po-
wstaje już fragment tej ulicy.

Qn Jaki jest powód, że budowane rów-
nolegle z ulicą Rydla drogi: Dojazdowa 
i Kurowskiego są jednokierunkowe?

Założenie jest takie, żeby skomunikować 
ten teren najefektywniej. Jednokierun-
kowe będą ze względu na brak miejsca 
na szersze jezdnie. Nie zakładamy jed-
nokierunkowości dla innych ulic w tym 
rejonie.

Qn Ale takie rozwiązania już przyjęto.

Przyjęto zasadę zapewnienia bezpieczeń-
stwa na tych ulicach, dlatego takie mają 
szerokości.

Qn Ile więc dróg powstanie w tej kadencji?

Wszystkie, które wymieniamy w „Infor-
matorze Miasta”. Jeżeli będą pozwolenia 
na budowę, będziemy je sukcesywnie 
uruchamiać. W tej chwili mamy pozwo-
lenie na ul. Rydla. „Walczymy” z ulicami 
Juranda w Lasku i Słowackiego w Żabi-
kowie.

NIERUCHOMOŚCI

Qn Od października 2018 r. miasto jest 
właścicielem lokalu po Banku PKO BP 
przy ul. Sikorskiego 3 o powierzchni 
blisko 400 m2. Czy będzie to Lubońskie 
Centrum Organizacji Pozarządowych 
i Współpracy Międzypokoleniowej, jak 
czytamy w „WL” 01-2019 (s. 19), czy zg. 
z pierwotnymi założeniami pomiesz-
czenia te będą służyły też potrzebom 
Urzędu Miasta, MOPS-owi..., np. prze-
niesieniu niektórych wydziałów, stano-
wisk – jakich?

Ruszamy z naszym projektem zagospo-
darowania budynku po PKO, gdzie bę-
dzie Centrum Inicjatyw Pozarządowych 
i  Współpracy Międzypokoleniowej. 
Znajdzie tam godne miejsce każda rzecz 
związana z historią naszego miasta. Szu-
kamy projektantów, którzy opracują 
koncepcję adaptacji tych pomieszczeń. 
Przewiduję, że na przełomie marca 
i kwietnia będziemy już ją mieli i popro-
simy wszystkie zainteresowane podmio-
ty, żeby  się z  nią zapoznały, zgłosiły 
uwagi i  zapotrzebowanie. Chcą tam 
znaleźć swoje miejsce seniorzy, harcerze. 
Zakładamy, że inne organizacje też będą 
miały taką możliwość. Jest tam piękna, 
sucha piwnica i moim marzeniem jest, 
by wszystko, co jest związane z historią 
Lubonia, znalazło tam swoje miejsce, 
i by była osoba, która by o nie dbała.

Qn Czy MOPS rezygnuje z  tych po-
mieszczeń?

Po 100. dniach VIII kadencji
Wywiad z Małgorzatą Machalską, po raz drugi pełniąca funkcję Burmistrza Lubonia

Rozważaliśmy możliwość umieszczenia 
tam niektórych dziedzin pracy MOPS-u, 
bo zadania nakładane na tę instytucję 
są coraz większe, a jej możliwości loka-
lowe – ograniczone.

Qn W dawnej noclegowni na parterze 
budynku było wcześniej duże pomiesz-
czenie.

Teraz zadania MOPS-u wymagają raczej 
małych pomieszczeń, umożliwiających 
indywidualny kontakt. Na razie placów-
ka pozostanie tam, gdzie jest. Poza tym 
jesteśmy otwarci na wszystkie inicjatywy 
różnych grup w mieście i współpracu-
jemy z nimi. Chcemy stworzyć wsparcie 
dla rodzin z osobami niepełnosprawny-
mi. Wprowadzić „kartę” takiej rodziny 
i poszukać partnerów, którzy odpowia-
daliby na ich potrzeby. Myślimy też 
o wsparciu młodych rodzin i o wprowa-
dzeniu w przyszłości „bonu żłobkowego”.

- Czy miasto wejdzie w program miesz-
kaniowy dla młodych?

Nie mamy własnych miejskich gruntów, 
które moglibyśmy zaoferować.

Qn A działki miejskie na ul. Chudzic-
kiego?

To za mały teren na takie obiekty, ale 
rozważę to.

Qn W bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu 
Miejskiego stoi, od dłuższego czasu pu-
sty, budynek apteki. Czy jego przejęcie 
i adaptacja nie zaspokoiłoby potrzeb 
lokalowych UML? Na podwórzu można 

by np. zorganizować parking choćby 
dla urzędników i zwolnić miejsca na 
placu Edmunda Bojanowskiego?

Cena, jaką żądają właściciele, jest zapo-
rowa. Mieszkają tam także współwłaści-
ciele. Nie jest to prosta sprawa. Nie stać 
nas na to.

Qn Co z Domem Włodarza? Na kon-
cepcje, plany itd. miasto wydało już 
ponad 200 tys. zł. Nowoczesny Urząd 
Stanu Cywilnego miał powstać w tym 
miejscu już w poprzedniej kadencji?

Mamy pozwolenie na budowę, dbamy 
o  to, by nie straciło ważności. Bez ze-
wnętrznego finansowania nie stać nas, 
by odbudować Dom Włodarza z  wła-
snych środków. W tej kadencji nie mam 
podstaw, by to planować. Nie zapomi-
nam jednak o tym i będę o ten budynek 
walczyć. Organizowanie w nim ślubów 
to nie był główny cel. Jedynie ok. 20%. 
Reszta miała być przeznaczona na dzia-
łalność kulturalną i takie są nasze plany. 
Pomieszczenia po PKO nie są w stanie 
przejąć tych funkcji. Mamy w tej chwi-
li zarezerwowane 200 tysięcy zł na ich 
adaptację. Pozwoli to odświeżyć lokale. 
Nie mogą one jednak służyć działalno-
ści na przykład koncertowej, jaką pla-
nowaliśmy w Domu Włodarza. To cały 
czas moje marzenie. Przez najbliższe 
dwa, trzy lata nie mogę jednak tego 
planować.

Mówiąc o  koncertach w  niewielkim 
przecież Domu Włodarza, ma Pani 
chyba na myśli imprezy bardzo kame-
ralne?

Macie Państwo rację. Chodzi o spotka-
nia kameralne.

Qn Kontynuując temat nieruchomości, 
czy miasto ma wiedzę o  tym, co po-
wstanie przy ul. Żabikowskiej, gdzie 
dokonuje  się wyburzeń i  planowane 
są kolejne?

To jest pytanie do właścicieli. Nie mam 
takiej ścisłej informacji.

STRAJKI W OŚWIACIE

- Władze związkowe nauczy-
cieli zapowiedziały ogólno-
polski strajk. Czy Luboń 
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n
Opozycja jest potrzebna…   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Dom Włodarza zrealizujemy, kiedy uda 
nam się pozyskać środki zewnętrzne   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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dzie obowiązywać 
ruch od ul.  Rydla 
w  stronę ul.  Sobie-
skiego. Właścicielem 
ziemi pod drogę 
w całości jest miasto. 
Już krążą komenta-
rze na temat bezsen-
sownego, głupiego 
lub złośliwego prze-
biegu wytyczonej 
jezdni, a szczególnie 
parkingów. Po za-
kończeniu inwestycji 
będzie tu po połu-
dniowej stronie, po-
dwójny parking (sa-
mochody ustawione 
jeden za drugim!), 

a  po przeciwnej stronie – brak miejsc 
postojowych! Aż się prosiło przesunąć 
jezdnię na południe, pozostawiając ist-
niejące, dobrze zorganizowane parkingi 
przy zabudowie szeregowej, wytyczyć 
szerszą dwukierunkową jezdnię oraz 
parkingi, np. ukośne, po drugiej (pół-
nocnej) stronie pasa drogowego.

Czy mamy do czynienia z rozwiązania-
mi po konsultacjach społecznych, czy 
też autorskimi pomysłami uprawnionych 
decydentów z „papierami”? (R)

nadzieję, że związkowcy porozumieją się 
z ministerstwem i do strajku nie dojdzie.
Rozumiem roszczenia finansowe nauczy-
cieli, wiedząc jakie są wynagrodzenia, 
a jakie wobec nich wymogi i jak wydłu-
żony jest czas dochodzenia do wyższych 
zarobków. Nie sposób ich nie rozumieć.

PRAWDA CZY FAŁSZ?

Qn Mówi się, że w Luboniu powstanie 
hipermarket sieci „Lidl”, prawdopo-

dobnie przy ul. Wschodniej w kie-
runku ul. Okrzei. Czy ta opinia ma 
podstawy?

Nic nie wiem na ten temat. Składano 
w  Urzędzie różne wnioski o  zmianę 
planu w związku z zamiarem sprzedaży 
gruntu. Nie dotarła do mnie informacja, 
że Lidl jest zainteresowany.

Qn Czy może miałby tam powstać inny 
sklep wielkopowierzchniowy?

Opracowujemy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Luboń Centrum”. Są 
tam zapisy mówiące o usługach, które 
nie wykluczają takiej możliwości. Po-
dobnie na terenach między ul. 
Wschodnią a  Pułaskiego możliwe są 
usługi handlowe, ale nie wielkopo-
wierzchniowe, czyli dotyczące obiektu 
o powierzchni ponad 2 tysiące metrów 
kwadratowych.

Qn Co na koniec wywiadu chciałaby 
Pani dodać, przekazać mieszkańcom?

Tradycyjnie, pozdrowienia!

Rozmawiali:  
Piotr Paweł Ruszkowski i Hanna Siatka

SAMORZĄD  / LUDZKIE SPRAWY

weźmie udział w  tej akcji? 
Czy zagrożone są u nas eg-

zaminy gimnazjalne oraz ośmioklasi-
stów?

To jest pytanie do związkowców i  na-
uczycieli. Jest takie zagrożenie, bo 
wszystkie nasze szkoły i Przedszkole nr 1 
są w  sporze zbiorowym z  dyrekcjami. 
Do 25 marca może być zorganizowane 
referendum. Jeśli weźmie w nim udział 
ponad 50% nauczycieli i opowiedzą się 
za przystąpieniem do strajku, to tak się 
może stać.

Qn Powodem są roszczenia finansowe, 
a to jest przecież w gestii samorządów.

Jeżeli samorząd ma na to środki. Wypła-
camy już zapowiedzianą przez minister-
stwo podwyżkę pięcioprocentową.

Qn Jakie postulaty nauczycieli wpłynęły 
do Urzędu Miasta?

W sporze zbiorowym żądania podwyż-
ki wpłynęły do dyrektorów, ci przekaza-
li nam te postulaty. Odpowiedzieliśmy, 

że takimi pieniędzmi nie dysponujemy. 
Nie stać nas, by wypłacić żądane 1000 zł 
podwyżki dla każdego nauczyciela.

Qn We wrześniu tworzono Zespół Szkół 
przy ul. Armii Poznań (w miejsce SP 3 
i  Gimnazjum nr  1). Mówiło  się wte-
dy, że pieniędzy wystarczy. Czegoś tu 
więc nie rozumiem! Nie było zagrożenia 
wypłat, a teraz jest? Albo wcześniej to 
ukrywano, albo coś się wydarzyło, że 
ta szkoła przystąpiła do protestu jako 
pierwsza w Luboniu.

Brak środków dotyczy wypłacenia tylko 
żądanego teraz dodatkowego tysiąca 
złotych. Wcześniej nie było takich po-
stulatów. Na funkcjonowanie wszystkich 
szkół, na poziomie z  września, mamy 
pieniądze. Nauczyciele przyłączyli  się 
jednak do ogólnopolskich żądań, a my 
już teraz wstępnie wiemy, że w kwocie 
subwencji podwyżka 5%, którą teraz 
wypłacamy, już się nie mieści. Na kolej-
ne podwyżki, zapowiedziane na kwiecień 
i wrzesień, też nie mamy środków. Mam 
nadzieję, że Skarb Państwa, przekaże 
nam pieniądze na ten cel. Mogę mieć też 
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Rozumiem roszczenia finansowe na-
uczycieli   fot. Piotr P. Ruszkowski

Po 100. dniach VIII kadencji

Realizowana jest budowa fragmentów 
ulic w Górnym Lasku.
Qn Rydla – docelowo będzie dwukierun-

kową ulicą zbiorczą łączącą ul. 1 Maja 
z Podgórną. Obecnie wykonywany jest 
odcinek od ul. 1 Maja.
Qn Ul. Dojazdowa – utwardzany jest jed-

nokierunkowy odcinek od Rydla do So-

bieskiego. Przypomnijmy, że przy tej ulicy 
znajduje się kompleks sportowy „Orlik” 
z bullodromem, dojście tylne do Szko-
ły Podstawowej nr 4 oraz będzie dojazd 
do budowanego, nowego gmachu Przed-
szkola nr 1 o nazwie „Pogodne”. W zapo-
wiedziach władz tej kadencji, w najbliż-
szych 5. latach ma nastąpić rozbudowa 

SP  4. Miejmy nadzieję, 
że ciężki sprzęt budow-
lany nie zniszczy wąskiej, 
jednokierunkowej, odda-
nej przed kilkoma laty ul. 
1 Maja czy realizowanej 
właśnie ul. Dojazdowej.

Głupi parking?
Ul. Kurowskiego – pomi-
mo szerokiego pasa dro-
gowego na całej jej dłu-
gości od Sobieskiego, aż 
do Dworcowej, tu też 
buduje się jezdnię jedno-
kierunkową o szerokości 
5  m. Ustawione znaki 
drogowe mówią, że bę-

Utwardzanie Lasku

n
Utwardzony fragment ul. Rydla od skrzyżowania 
z 1 Maja jest jezdnią dwukierunkową z szerokimi dwu-
stronnymi chodnikami oraz wydzielonymi jednostron-
nie miejscami parkingowymi. Widok od ul. Dojazdowej   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Utwardzana ul. Dojazdowa – widok od strony Rydla. Dwu-
stronny chodnik oraz jednokierunkowa, 5-metrowej szero-
kości jezdnia z ruchem od ul. Sobieskiego. Na wyniesie-
niach z czerwonego bruku – przejścia dla pieszych    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Nowa jednokie-
runkowa ul. Ku-
rowskiego – wi-
dok od ul. Sobie-
skiego   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Ul. Kurowskiego widziana od ul. Rydla. Po prawej stronie absurdalnie – podwójne 
(„na gęsiego”) miejsca parkingowe, przy czym te pierwsze, bliżej domów (istniejące 
od dawna) są na utrzymaniu wspólnoty mieszkaniowej, a te za nimi (czyli blokują-
ce) są własnością miasta Luboń. Dlaczego taką złośliwość tu zastosowano? Kto zna 
odpowiedz, zapraszamy na nasze łamy   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

O inwestycjach w  Lasku czytaj też 
w wywiadzie z burmistrz M. Machal-
ską (str. 21).
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Dziesiątki osób i organizacji miejskich 
z całej Polski apelują do władz polskich 
samorządów o wprowadzenie większej 
jawności przy podejmowaniu decyzji 
o rozbudowie naszych miast.
Mieszkańcy powinni mieć łatwy dostęp 
nie tylko do dokumentów, ale również 
informacji o przebiegu ewentualnych ne-
gocjacji z inwestorami. Jesteśmy przeko-
nani, że wprowadzenie większej jawności 
przyczyni  się do poprawienia jakości 
przestrzeni naszych miast. Rozpoczęta zaś 
w ten sposób dyskusja pomoże w lepszym 
zrozumieniu wzajemnych intencji i w efek-
cie osłabi potencjalne konflikty o  prze-
strzeń – zwraca uwagę Artur Celiński 
z „Magazynu Miasta”, inicjator Apelu.
Autorzy postulują o pilne udostępnienie 
informacji o spotkaniach władz miasta 
(prezydentów i  wiceprezydentów) 
z  przedstawicielami inwestorów oraz 
sprawozdań z ich przebiegu oraz stwo-
rzenie funkcjonalnego dostępu do klu-
czowych dokumentów, m.in. rejestru 
wniosków o  sporządzenie lub zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz wniosków o pozwo-
lenie na budowę i decyzji o pozwoleniu 
na budowę.
Apel jest odpowiedzią na słabości pol-
skiego systemu planowania przestrzen-
nego, który „systemem” jest tylko z na-
zwy. Marta Bejnar-Bejnarowicz, wice-

prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń 
Kongresu Ruchów Miejskich uważa, że 
„zamiast planowania przestrzeni mamy 
do czynienia z grą o przestrzeń, w której 
obywatele okazują się być najsłabszym 
graczem.”
Konstrukcja procedur planistycznych 
sprawia, że duża ich część pozostaje 
niejawna. Dobrym przykładem jest treść 
negocjacji prowadzonych przez władze 
i  inwestorów, których efekt poznajemy 
najczęściej dopiero po zakończeniu całej 
inwestycji.
– Nie potrzebujemy zmiany prawa, aby 
zmienić te niekorzystne dla mieszkańców 
reguły gry o przestrzeń. Realizacja postu-
lowanych przez nas działań wymaga 
tylko odrobiny dobrej woli ze strony władz 
miast. – Paweł Jaworski, urbanista z ko-
lektywu Miastoprojekt przekonuje, że 
odpowiedzią na złą politykę przestrzenną 
jest wyłącznie dobra polityka. Ta zaś nie 
może być prowadzona bez zapewnienia 
odpowiedniego poziomu jawności.
– Liczymy, że żadnych władz polskich 
miast nie trzeba będzie długo zachęcać 
do realizacji naszych postulatów. Ze 
względów tylko formalnych wykorzystamy 
więc przepisy Konstytucji i prawo gwa-
rantujące nam możliwość sugerowania 
zmian w  działaniu urzędów, by pomóc 
decydentom w podjęciu właściwej decyzji 

Apel     

O jawność decyzji budowlanych
– mówi Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci 
Obywatelskiej Watchdog Polska.

Pełna treść Apelu oraz lista dokumentów 
i danych, których ujawnienie postuluje-
my, znajduje się na stronach „Magazynu 
Miasta” (http://bit.ly/jawnoscmiastapel).
Zapraszamy do wsparcia naszych działań 
i zachęcaniu władz do prowadzenia do-
brej polityki przestrzennej.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zło-
żyła w  imieniu wszystkich członkiń 
i  członków inicjatywy wnioski do 18 
miast wojewódzkich –są dostępne do 
wglądu.
Zachęcamy również do samodzielnego 
składania wniosków (wzór znajdziesz na 
stronie internetowej Sieci Obywatelskiej 
Watchdog Polska.

Więcej informacji na temat Apelu udzie-
lają: Artur Celiński (arturcelinski@gma-
il.com; +48 668 172 566), Marta Bejnar-
-Bejnarowicz (kongres.miejski@gmail.
com; +48 601 940 121) oraz Katarzyna 
Batko-Tołuć (katarzyna.batko@siecoby-
watelska.pl, +48 501 087 998). 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2, Warszawa 02-605

Koleje Wielkopolskie zapowiedziały zmia-
ny rozkładu jazdy od 10 marca na trasie 
Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn:
Qn pociąg nr  77262 relacji Poznań Gł. 

(9.39) – Wolsztyn (11.46) odjeżdża te-
raz 44 minuty wcześniej, dotąd wyruszał 
z Poznania o godz. 10.23 – pociąg ob-
sługiwany jest trakcją parową,
Qn pociąg nr 77440 rel. Poznań Gł. (13.47) 

– Wolsztyn (15.17) odjeżdża 7 minut 
wcześniej, dotąd z Poznania o godz. 13.54,
Qn pociąg nr 77304 rel. Poznań Gł. (16.56) 

– Wolsztyn (19.17) odjeżdża 10 minut 
wcześniej, dotąd z Poznania o godz. 17.06 
– pociąg obsługiwany trakcją parową
Qn pociąg nr 77572 rel. Poznań Gł. (21.34) 

– Wolsztyn (22.59) odjeżdża 7 minut 
później, dotąd z Poznania o godz. 21.27,
Qn pociąg nr 77293 rel. Wolsztyn (13.31) 

– Poznań Gł. (15.20) odjeżdża 31 minut 
wcześniej, dotąd wyruszał z Wolsztyna 
o  godz. 14.02 – pociąg obsługiwany 
trakcją parową

Koleje Wielkopolskie

Kolej zmienia 
rozkłady jazdy

Trwa budowa ul. Tuwima i Cichej – je-
dynych utwardzanych dróg w  mieście 
po wschodniej stronie torów kolejowych. 
Postępy prac, m.in. ułożenie krawężni-
ków, pozwalają obserwującym tę budo-
wę mieszkańcom na formułowanie ko-

mentarzy. Duże zastrzeżenia 
są, co do chodnika na końcu 
inwestycji – połączenia ul. Tu-
wima ze Spadzistą, gdzie po 
jednej stronie, normalnej sze-
rokości chodnik na zakręcie 
tych ulic zamieniono na bez-
sensownie wąski. Pojedynczy 
pieszy może się tu prześliźnie, 
ale z dziecięcym wózkiem lub 
inwalida na kółkach już nie. 
Za to po przeciwnej stronie 
drogi – wzdłuż Strumienia 
Junikowskiego, chodnik do-
datkowo poszerzono. Połącze-

nie zaś mostku na Strumieniu z chodni-
kiem to niebezpieczna i  niepotrzebna 
zawiłość. Były przynajmniej dwa prost-
sze rozwiązania. Jedno – poprowadzenie 
naturalnie i delikatnie obniżonego chod-

nika w ul. Tu-
wima i dla zni-
welowania 
różnicy jego 
wysokości 

w stosunku do krawężnika jezdni, od-
dzielenie go wąskim, pochylonym pa-
sem zieleni. Drugie, chyba lepsze roz-
wiązanie – podniesienie mostku na 
podmurówce z  dwóch kanoldów do 

wymaganej wysokości. Gdyby ktoś 
twierdził, że to skomplikowane i kosz-
towne, to chętnie przypomnę mu histo-
rię tego przejścia przez wodę oraz to, 
jak małym kosztem i  gospodarskim, 
inżynierskim podejściem do problemu 
przeprawę tę w  latach 90. (pierwszy 
samorząd Lubonia) podniesiono znad 
tafli wody do obecnej wysokości.

Piotr P. Ruszkowski

Absurdalne rozwiązanie

n
Na łuku połączenia ul. Spadzistej z bu-
dowaną właśnie ul. Tuwima zwężono 
chodnik do absurdalnej, niebezpiecznej 
szerokości. By znormalizować w tym 
miejscu pieszy dukt, należy teraz wy-
dzielić geodezyjnie grunt z działki pry-
watnej, wykupić go i ten bubel popra-
wić   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Za to po przeciwnej stronie poszerzono chodnik, po to by 
podwojoną szerokością oraz niebezpiecznym stopniem 
móc połączyć go z przeprawą przez Strumień Junikowski 
(z lewej). To ciekawa zawiłość, szczególnie dla tych, którzy 
np. z wózkiem dziecięcym chcieliby skręcić z ul. Tuwima 
w prawo przez mostek. Krytycy radzą posadzić na wózku 
inwalidzkim konstruktora i decydenta tych rozwiązań, 
sfilmować ich przeprawę, dodać komentarz i rozpo-
wszechnić   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Straż Miejska funkcjonuje w  Luboniu 
od 27. lat. Obecnie w tej miejskiej insty-
tucji jest zatrudnionych jedenaścioro 
strażników i  jeden pracownik cywilny. 
Przedstawiamy sylwetki dziewięciorga 
strażników dzielnicowych oraz kompe-
tencyjny podział terenu miasta na 9 re-

jonów. Do dzielnicowych strażników 
można się zgłaszać we wszelkich spra-
wach w zakresie przestrzegania obowią-
zującego prawa lokalnego, zwłaszcza 
dotyczących „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta 
Luboń”, ratowania życia i zdrowia, łama-
nia przepisów ruchu drogowego, pomo-
cy w  usuwaniu awarii technicznych 
i skutków klęsk żywiołowych, wałęsają-
cych  się po ulicach zwierząt (dzikich 
i domowych), pomocy w uruchamianiu 
samochodów zimą, wypompowywaniu 

wody z  posesji podczas intensywnych 
opadów oraz w  przypadkach innych 
miejscowych zagrożeń.
Na fotografiach przedstawiamy strażni-
ków dzielnicowych. Do wszystkich z wy-
jątkiem Marleny Filipek, która jest straż-
nikiem nowym, na miesięcznym stażu, 
i nie posiada jeszcze telefonu służbowe-
go, podajemy numery telefonów komór-
kowych.
Municypalni pracują od poniedziałku 
do czwartku w  godz. 6 – 22, w  piątek 
nieprzerwanie od godz. 6 do 14 w sobo-
tę, oraz od godz. 22 w sobotę do 6 w nie-
dzielę (tel. interwencyjny: 61 813 19 86; 

e-mail: straz.miejska@lubon.pl). W go-
dzinach pracy odbierają również zgło-
szenia na luboński numer alarmowy 
601 986 986, pod który można zgłaszać 
zarówno zdarzenia klimatyczne (np. 
podtopienia, skutki silnych wiatrów), jak 
i  interwencje związane ze zwierzętami 

Strażnicy miejscy w rejonach
Zadaniem Straży Miejskiej jest szeroko rozumiana dbałość o porządek 
i bezpieczeństwo w Luboniu. Materiał publikowany poniżej służy temu, by 
municypalni byli w swoich rejonach rozpoznawalni i by ułatwić z nimi kontakt

n
Mapa Lubonia podzielonego na rejony dzielnicowych Straży Miejskiej

n
Krzysztof Guźniczak – rejon 1; 
606 128 529   fot. Paweł Wolniewicz

n
Przemysław Grobelny – rejon 2; 
602 518 162   fot. Paweł Wolniewicz

n
Marlena Filipek  – rejon 3   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Artur Włodarczyk – rejon 4; 608 513 719   
fot. Paweł Wolniewicz

rannymi, potrąconymi, padłymi, czy 
pojawieniem się na terenie miasta zwie-
rząt dzikich.

Mapa rejonów
Luboń został podzielony na dwa obsza-
ry: obszar I – zachodni (rejony: 1,4,5,6 
i 7) i obszar II – wschodni (rejony: 2,3,8 
i  9). Warto zauważyć, że największym 
powierzchniowo, zarazem najmniej za-
ludnionym jest rejon nr  2 rozciągają-
cy się po wschodniej stronie Armii Po-
znań, natomiast do najmniejszych nale-
żą najbardziej zaludnione rejony: 1 (Lu-
bonianka), 8 (NCL) i 5 (Żabikowo).

n
Jarosław Rajewicz – rejon 5; 
697 630 638   fot. Paweł Wolniewicz

n
Tadeusz Mroczyński – rejon 6; 
606 859 932   fot. Paweł Wolniewicz

n
Rafał Sołecki – rejon 7; 793 608 350   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Magdalena Pławińska – rejon 8; 
602 618 428   fot. Paweł Wolniewicz

n
Roman Kończal – rejon 9; 608 588 707   
fot. Paweł Wolniewicz

Potrzebna interwencja prasowa?

Dzwoń 609 616 290  

lub 609 616 277
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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

Śmiałe wizje
Bardzo podobają mi się pomysły zawar-
te w artykule „Małomiasteczkowy” Ada-
ma Beima („WL” 1-2019, s.  20). Lubię 
szczególnie kładki przerzucone przez 
Wartę i  autostradę jako obiekty, które 
zmieniłyby funkcjonalność, klimat na-
szego miasta i jego postrzeganie na ze-
wnątrz. Poza tym uczyniłyby Luboń 
bardziej przyjaznym dla ludzi. Mam na 
myśli wszystkich ludzi, bo przecież każ-
dy kierowca jest też pieszym, a  często 
również rowerzystą lub pasażerem ko-
munikacji. Dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych takie udogodnienia są 
bezcenne. Pomysły mogą wydawać  się 
mało praktyczne lub w tym momencie 
nierealne finansowo, ale uważam, że 
takie tezy należy stawiać i dyskutować 
o nich. Mądre i śmiałe wizje mają moc 
zmieniania świata na lepszy. Przykładem 
jest niedawno powstała wieża widokowa 
na Szachtach. Teren, który kilka lat temu 
był dziki – teraz zamienia się w park, do 
którego w słoneczne weekendy przyjeż-
dżają tłumy ludzi. Jestem wdzięczny 
mieszkańcom Poznania, którzy wymy-
ślili i przegłosowali projekt wieży wido-
kowej w Poznańskim Budżecie Obywa-
telskim. Gdyby Luboń ze swojej strony 
przerzucił kładkę, byłoby rewelacyjnie.

Tunel dworzec – Armii Poznań
Po latach dyktatu samochodowego na 
drogach i  ulicach tendencje  się rów-
noważą i  komunikacja kolejowa na-
reszcie jest rozwijana. W  tym nurcie 
chcę dorzucić pomysł dotyczący stacji 
kolejowej w Luboniu. Pomysł bardziej 
przyziemny, ale za to turbopraktyczny. 
Uważam, że naszemu miastu potrzeb-
ny jest tunel pod torami dla pieszych 
i  rowerów, łączący stację kolejową 
z ulicą Armii Poznań. Proponuję prze-
dłużenie istniejącego tunelu łączącego 
perony, ponieważ stworzyłoby to naj-
wygodniejsze i najszybsze połączenie 
wschodniego (nadwarciańskiego) Lu-
bonia ze stacją kolejową i pozostałymi 
częściami miasta.
U zbiegu ulic Armii Poznań i 3 Maja 
powinien powstać parking dla samo-
chodów i  przystanek autobusowy 
z  infrastrukturą. Dzięki temu pasa-
żerowie i  kierowcy, dojeżdżający 
z Lasku czy Łęczycy, zyskaliby bardzo 
wygodną możliwość przesiadki na 

pociąg. Takie rozwiązanie na pewno 
wpłynęłoby na rozładowanie korków, 
zmniejszenie smogu i  oczywiście 
szybkość i sprawność poruszania się 
po aglomeracji poznańskiej. Tunel 
przyczyniłby  się do zintegrowania 
wszystkich części miasta, a szczegól-
nie rozbudowujących się osiedli nad 
Wartą. Ładnie wpisałby się w trendy 
przywracania miastu zarówno kolei, 
jak i rzeki. Kontynuacją ciągu komu-
nikacyjnego stacja Luboń – Armii 
Poznań – 3 Maja mogłaby być wspo-
mniana wcześniej kładka przez War-
tę do Czapur i Starołęki.
Inwestycja wydaje  się być duża, ale 
myślę, że całkiem realna w nowej per-
spektywie budżetowej UE na lata 2021-
2028. Nie wiemy, co na to PKP, które 
zmodernizowało już przecież ten od-
cinek linii kolejowej. Na szczęście, 
by  się w  takich sprawach dogadać, 
mamy Radę Miasta i Poznańską Kolej 
Metropolitalną (PKM), której twórcy 
zbierają nagrody i chętnie przypinają 
sobie ordery za „nowe” pomysły, które 
powinny być rozwijane od przynaj-
mniej 20. lat.

List do redakcji

Tunel wschód-zachód
Praktyczny pomysł budowy korytarza łączącego dworzec 
kolejowy z ulicą Armii Poznań – z potrzeby i dla integracji 
mieszkańców obu części Lubonia

Tak jest teraz
W okolicach stacji jest tunel dla pieszych 
w  przedłużeniu ul. Fabrycznej, który 
został wybudowany z myślą o robotni-
kach przemieszczających  się ze stacji 
kolejowej do fabryk. W ostatnich latach 
został wyremontowany. Ma znaczenie 
drugorzędne, ponieważ fabryki nie ma. 
Natomiast jego rola będzie wzrastać 

w ciągu najbliższych lat wraz z zabudo-
wą „Ziemniaków” przez developerów 
i zwiększeniem częstotliwości połączeń 
PKM. Druga przeprawa pod linią kole-
jową w  ul. Powstańców Wlkp. służy 
głównie samochodom i zawiera poważ-
ną wadę: przejście dla pieszych po stro-
nie północnej. To sprawia, że dzieci, 
młodzież, nauczyciele, którzy chcą bez-
piecznie dotrzeć z  Zespołu Szkół na 
stację kolejową, muszą czterokrotnie (!) 
przechodzić przez jezdnię. Rozwiązanie 
powstało w latach 90. XX wieku, w cza-
sach bezwzględnego dyktatu samocho-
dowego i destrukcji kolei. Czas to zmie-

nić. Jeśli chodnik pod torami powstałby 
od strony południowej, wtedy idąc ze 
szkoły na stację przez jezdnię, przejdzie-
my tylko raz.
Obie te istniejące przeprawy pod linią 
kolejową zostały wybudowane jeszcze 
w czasie I wojny światowej. To znaczy, 
że w Luboniu przez ok. 100  lat w tym 
temacie właściwie nie działo  się nic, 

chociaż w tym czasie 
liczba ludności zwięk-
szyła się kilkukrotnie. 
Dopiero w  ostatnich 
latach doszło do 
zmian, jednak w  ob-
szarach dalekich od 
stacji. Bardzo dobrze, 
że powstały obiekty 
w infrastrukturze ko-
lejowej w  mieście: 
wzdłuż autostrady A2, 
tunel Podgórna, wia-
dukt w Łęczycy. Teraz 
czas na inwestycję 
w korytarz podziem-
ny, by nasza podrzęd-
na stacja kolejowa 
stała  się dworcem 
przesiadkowym.

Na ten rok jest plano-
wana realizacja pro-
jektu: „Koncentracja 
transportu publiczne-
go Miasta Luboń wo-
kół transportu szyno-
wego w drodze budo-
wy Zintegrowanego 

Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz 
z działaniami uzupełniającymi”. Wyko-
nanie tego projektu będzie służyło głów-
nie mieszkańcom zachodniej części 
miasta, czyli NCL (Nowe Centrum Lu-
bonia), Starego Żabikowa, Lubonianki 
i  części Lasku. Projekt ten uważam za 
słuszny, ale niekompletny, połowiczny 
i  mam nadzieję, że jest etapem, a  nie 
finałem inwestycji. Bardzo proszę więc 
władze miasta o  kontynuowanie tych 
zacnych działań i dalszą integrację mia-
sta w kolejnych latach, zgodnie z tytułem 
i duchem projektu.

Zbigniew Polaczyk

Qn Wokół pojemników na używaną odzież 
w Luboniu wciąż panuje żenujący bałagan. 
Często są przepełnione, rzeczy wysypu-
ją się z kontenerów i walają w sąsiedz-
twie. Podobnie dzieje się z ubraniami, 
które nie mieszczą się w pojemnikach 
i zgromadzone w workach, stoją obok 
kontenerów. Worki są rozszarpywane 
i  zaśmiecają okolicę, przeważnie osie-
dli mieszkaniowych, gdzie organizator 
najczęściej ustawia kontenery. Przecież 
nie taka była idea tej akcji!
Intryguje mnie, kto zawiaduje tymi 
pojemnikami? Jaki miasto ma wpływ 
na wybór i stan tych miejsc, częstotli-
wość wywozu odzieży oraz lokalizację 
kontenerów na terenie Lubonia? Czy 
władze mogłyby wyznaczyć jakieś sen-
sowne punkty, w których można by się 

pozbywać zbędnej odzieży? Zaintere-
sowani przecież chętnie podjadą w ta-
kie miejsca.   (B.D.)

Odp.: Informuję, że pojemniki są loka-
lizowane na terenie będącym własnością 
miasta, bez zgody Burmistrz Miasta 
Luboń. Niestety, od kilku lat boryka-
my się z tym problemem. Pojemniki są 
sukcesywnie usuwane, teren jest porząd-
kowany, po czym pojawiają  się nowe. 
W  najbliższym czasie planowana jest 
ponowna akcja usuwania wszystkich 
pojemników z terenów miejskich. Tere-
ny te zostaną uporządkowane, a  ich 
właściciele, jeśli uda się ich ustalić, ob-
ciążeni kosztami usuwania odpadów.

oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Pojemniki na odzież

n
Gdyby poprowadzić na wprost tunel (z narożnika ul. 3 Maja i Armii Poznań), połączono by się z pod-
ziemnym przejściem między peronami dworca kolejowego   fot. Zbigniew Polaczyk
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13 lutego przedstawiciele organizacji se-
nioralnych działających na terenie nasze-
go miasta, z inicjatywy Lubońskiej Rady 
Seniorów, odwiedzili Tarnowskie Centrum 
Senioralne w Jankowicach. Wizyta miała 
na celu zapoznanie się z kierunkami i for-
mami działania Tarnowskiego Centrum 
utworzonego z myślą o seniorach Gminy 
Tarnowo Podgórne, zbudowanie relacji 
oraz wymianę doświadczeń, poznanie 
dobrych praktyk, które mogą się przyczy-
nić do poprawy warunków i jakości życia 
naszych seniorów.
Jankowice leżą w południowo-zachodniej 
części gminy Tarnowo Podgórne. Są 
znane z zabytkowego Zespołu Pałacowo-
-Parkowego. Tutejszy pałac wybudowa-
no na początku XIX wieku w stylu kla-
sycyzmu romantycznego. Jest najstar-
szym tego typu pałacem w Wielkopolsce. 
Otacza go 18-hektarowy park ze stawem, 
na którym znajdują się 4 wyspy. Przez 
wiele lat niszczał, aż wreszcie poddano 
go rewitalizacji. W ramach tego przed-
sięwzięcia, na które gmina wydała 
20  mln  zł, odnowiono również zanie-
dbany park. W  pięknych pomieszcze-
niach pałacowych, od maja 2018  r., 
oprócz Tarnowskiego Centrum Senio-
ralnego, mają swoją siedzibę Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku oraz Samorządowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia.
Spotkanie odbyło się w sali koncertowej 
pałacu. Wzięli w nim udział: koordyna-
torki Centrum, przedstawiciele Tarnow-

skiej Rady Seniorów i  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w  Tarnowie Podgór-
nym. Luboń reprezentowali przedstawi-
ciele: Lubońskiej Rady Seniorów, Uni-
wersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku 
oraz Koła Emerytów i  Rencistów. Na 
początku, dla rozluźnienia atmosfery, 
zaproszono nas do wspólnego wykona-
nia kilku znanych piosenek przy akom-
paniamencie fortepianu. Potem odby-
ła się projekcja filmu o historii i rewita-
lizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Jankowicach oraz o powołaniu przez 
gminę Tarnowskiego Centrum Senioral-
nego, które jest jej jednostką organiza-
cyjną. Dyrektor Centrum, Agnieszka 
Maciejewska, i jego koordynatorka, Ewa 
Jańczak, zapoznały nas z bogatą działal-
nością oraz ofertą kulturalną i edukacyj-
ną Centrum skierowaną dla seniorów. 
Placówka podejmuje działania w zakre-
sie integracji społecznej i dialogu mię-
dzypokoleniowego oraz informuje 
o działalności i inicjatywach kół, klubów 
i  stowarzyszeń działających na rzecz 
seniorów na terenie gminy. W oparciu 
o  przeprowadzoną w  gminie ankietę 
poznano potrzeby i oczekiwania senio-
rów oraz niektóre aspekty ich życia. Jej 
wyniki posłużyły do opracowania poli-
tyki senioralnej i dostosowania podej-
mowanych przez gminę działań do fak-
tycznych potrzeb i oczekiwań starszego 
pokolenia. Polityka senioralna okaza-
ła się pomocna w podejmowaniu działań 

Seniorzy szkolili się w Tarnowie Podgórnym

wyprzedzających, które chronią status 
seniora i, co najważniejsze, służy do 
ściągania środków tworzących ofertę, 
która w Centrum jest bardzo bogata i dla 
wszystkich bezpłatna. Prezes Tarnow-
skiej Rady Seniorów, Leszek Majewicz, 
zapoznał nas z kierunkami oraz forma-
mi działania Rady, a  prezes Zarządu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Irena 
Szewczyk, i przewodnicząca Rady Pro-
gramowej UTW, Maria Kaniewska, 
przedstawiły jego strukturę, funkcjono-
wanie, źródła finansowania i ofertę zajęć.
Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej 
atmosferze. Szybko zamieniło się w dys-

kusję nad nurtującymi nas problemami, 
dotyczącymi spraw senioralnych. Lu-
bońska Rada Seniorów została zapro-
szona na następne spotkanie, ponieważ 
zabrakło czasu na wyczerpujące omó-
wienie wszystkich tematów. Na zakoń-
czenie, w pałacowej kawiarence, gdzie 
kontynuowano rozmowy, ugoszczono 
nas słodkim poczęstunkiem i kawą. Po-
byt w Jankowicach był bardzo owocny. 
Dziękujemy za wspaniałą gościnę i moż-
liwość wymiany doświadczeń. Wizyta 
w Jankowicach odbyła się dzięki finan-
sowemu wsparciu Urzędu Miasta Luboń.

Maria Błaszczak

n
Uczestnicy spotkania senioralnego w Jankowicach   fot. Jan Błaszczak

W niedzielne popołudnie, 24  lutego, 
w Ośrodku Kultury, ponad 40 pań (nie-
które z  dziećmi), na stanowiskach do: 
krojenia, szycia, dziergania, prasowania, 
układania i  pakowania, uczestniczyło 
w  akcji wspierającej działania grupy 
„Tęczowy Kocyk”, niosącej pomoc ro-
dzicom hiperwcześniaków. „Lokomoty-
wami” akcji były Anna Bernaciak i Ur-
szula Frąckowiak, które dzięki swoim 
charyzmie i  spontaniczności zachęciły 
do współpracy kilkadziesiąt pań, nie 
tylko z  naszego miasta, które mają za 
sobą różne doświadczenia, ale wszystkie 

są mamami. Strata dziecka na wczesnym 
etapie ciąży dotyczyła ich bezpośrednio, 
dotknęła członków rodzin czy też przy-
jaciół. Obecne były osoby w  każdym 
wieku – babcie, mamy, młodzież, nawet 
dzieci. Cieszyły się, że dołączyły do nich 
dziewczyny ze stowarzyszenia „Oplotki” 
i regionalna koordynatorka Tęczowego 
Kocyka – Iwona Dostatnia. Wiedzą, jak 
trudny to czas, kiedy szpitale są słabo 
przygotowane do opieki nad osobami 
doświadczającymi niespodziewanej stra-
ty i bólu. Postanowiły, wykorzystując jak 
najlepiej swoje umiejętności, wesprzeć 

te osoby. W  najśmiel-
szych snach nie spodzie-
wały się takiego odzewu 
– były pozytywnie zasko-
czone frekwencją i zaan-
gażowaniem ludzi o wiel-
kich sercach.
– Wszystko zaczęło się od 
niewinnych spotkań przy 
szydełkowaniu. Wraz 
z koleżankami dostrzegły-
śmy, że jest nam łatwiej 
stawiać czoła codzienno-
ści, kiedy możemy dać 
upust emocjom w  bez-
piecznym gronie. Uświa-
domiłyśmy sobie, że jest 
wiele osób, które mają 
równie wielką potrzebę 
wsparcia, bycia razem 
i  zwykłej rozmowy na 
często trudne tematy, 

Luboń szył dobro…

zwłaszcza w naszych zabieganych czasach. 
Cieszymy się, że mogłyśmy wspomóc lu-
boński projekt – powiedziała Agnieszka 
Gaczkowska z poznańskiego stowarzy-
szenia „Oplotki”, które zaangażowało się 
również w rozpowszechnianie informa-
cji o przedsięwzięciu.
W ciągu niespełna 3. godzin przygoto-
wano 3 kompletne „Pudełka Wspo-
mnień”, a do nich 4 zabawki, 3 komple-
ty: rożek + czapeczka; uszyto (na 20 
maszynach) oraz wydziergano: 168 roż-
ków, 33 motylki, 31 czapeczek i 14 nie-
zapominajek. Wszystko zostanie prze-
kazane do poznańskiego szpitala przy ul. 
Polnej.

Była to pierwsza w Wielkopolsce akcja 
na tak dużą skalę. Jej organizatorki dzię-
kują za wsparcie Burmistrz Małgorzacie 
Machalskiej, Paniom z Ośrodka Kul-
tury oraz wszystkim, którzy się przy-
czynili do zaistnienia przedsięwzięcia. 
Jednocześnie już dziś zapraszają tych, 
którzy nie zdołali do nich dotrzeć, na 
kolejne, jedyne przed wakacjami spo-
tkanie, w sobotę, 6 kwietnia w godz. 
10 – 15, ponownie w lubońskim Ośrod-
ku Kultury, dokąd można również przy-
nosić niepotrzebne w  domach: wełnę, 
włóczkę, materiały do szycia oraz kocy-
ki i derki.

PAW

n
Przez 3 godziny w Ośrodku Kultury krojono, szyto, 
dziergano, prasowano, układano i pakowano, wspiera-
jąc działania grupy „Tęczowy Kocyk”   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n
W niedzielne popołudnie na dwudziestu maszynach szyto w naszym mieście 
dobro   fot Paweł Wolniewicz
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8 marca o godzinie 12.45, na 
ul. Kołłątaja, podczas wichu-
ry spadł prosto na chodnik 
wielki konar drzewa, uszka-
dzając murowane ogrodze-
nie posesji. Przechodziłem 
tamtędy wracając ze szkoły. 
Mogliśmy zginąć. Drzewo 
było w złym stanie. Właści-
ciel zgłaszał to do Urzędu 
Miasta.

Kamil Wroński

List do redakcji

Skutki wichury

Niebezpieczne zdarzenie na 
ul. Kołłątaja 8 marca – odła-
many, duży konar ulicznego 
drzewa mógł przygnieść 
przechodniów   fot. Kamil 
Wroński

n

Przed dwoma laty firma nieruchomo-
ściowa „Krokus” należąca do Grupy 
Muszkieterów (dysponenta m.in. sieci 
sklepów Intermarchè) wykupiła teren 
obejmujący trzy posesje z budynkami 
mieszkalnymi przy ul. Żabikowskiej, 
o  numerach: 53, 55 i  57 (pomiędzy 
ulicami Paderewskiego i Puszkina). Pod 

koniec stycznia tego roku rozebrano 
dom bliźniaczy na posesjach przy ul. 
Żabikowskiej 55 i 57. Jak się dowiedzie-
liśmy, zgodnie z przyjętą strategią dzia-
łania i stałym rozwojem, firma przygo-
towuje teren pod działalność handlowo-
-usługową.

PAW

Rozebrane

n
Część terenu zakupionego przez firmę „Krokus” widziany od strony ul. Żabikow-
skiej. Na froncie posesji niedawno stał dom bliźniaczy   fot. Paweł Wolniewicz

W programie szkolenia omówiono m. 
in. zadania i obowiązki zarządów ROD 
w zakresie przygotowania i przeprowa-
dzenia wiosennych, walnych zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych. Prawidło-
we i rzetelne sporządzenie bilansów fi-
nansowych, sprawozdań, preliminarzy 
i uchwał wpłynie na sprawne prowadze-
nie zebrań. Omówiono aktualne proble-
my funkcjonowania ROD ze szczegól-
nym uwzględnieniem planowania, pro-
wadzenia i  rozliczania inwestycji oraz 
pozyskiwania na nie środków z różnych 

źródeł. Na kolejnym szkoleniu rozpatry-
wano sprawy finansowe i  rozliczenia 
ROD, w  tym sporządzanie bilansów 
i sprawozdań finansowych za 2018 r. oraz 
planowanie finansów na rok bieżący, 
a  także zadania komisji rewizyjnych 
w zakresie kontroli finansowych zarzą-
dów oraz sprawozdawczości za rok bie-
żący i  za kadencję. W  spotkaniach 
uczestniczyli również przedstawiciele 
lubońskich ogrodów działkowych.

Jan Błaszczak

Szkolenia działkowców
Szczegółowe szkolenia odbyły się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
(ROD) „Urodzaj” w Poznaniu w dwóch terminach: 31 stycznia – prezesi, 
wiceprezesi, sekretarze oraz przewodniczący ogrodowych komisji 
rewizyjnych, a 21 lutego – prezesi, przewodniczący i wiceprzewodniczący 
ogrodowych komisji rewizyjnych oraz skarbnicy i księgowi ROD.

Przy ul. Magazynowej na tzw. Kocich 
Dołkach (okolice ul. Romana Maya i fir-
my „Luvena”) można podziwiać efekty 
pracy żerujących tu bobrów. Najchętniej 
podgryzają mniejsze drzewka, by potem 
zawlec je jako budulec swoich żeremi. 
Ich łupem padają też większe rośliny, jak 
drzewo pokazane na zdjęciu. Tym pra-
cowitym, aktywnym głównie podczas 
nocy gryzoniom nie przeszkadza sąsiedz-
two ludzi i ruch samochodów przemiesz-
czających  się podczas dnia w  okolicy 
podmokłych terenów przy grobli (po-
między zabudowaniami od strony parku 
Siewcy a zagospodarowanym przez czło-
wieka obszarem przemysłowym nad 
Wartą (Luvena).

(SR)

Bobrza robota

Przykład do-
szczętnie ogry-
zionego przez 
bobry, rozrosłe-
go krzewu

n

Jedno z podgryzionych przez 
bobry, powalone drzewo przy 

Kocich Dołkach

n

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, nie tylko lubonian docierających do 
redakcji, informujemy, że po ponad trzymiesięcznej przerwie spowodowanej 
„małym pożarem o kolosalnych skutkach” (w nocy z 14 na 15 grudnia ub. roku), 
supermarket Intermarché przy ul. Żabikowskiej 53 B, należący do sieci sklepów 
franczyzowych Grupy Muszkieterów, już wkrótce będzie ponownie otwarty. Na-
stąpi to na początku kwietnia. Przerwę wykorzystano na remont oraz moderni-
zację supermarketu (patrz również strony reklamowe).

PAW

Muszkieterowie powracają
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Mieszkańcy najstarszych bloków osiedla 
„Lubonianka” (od strony ul. Źródlanej) 
przyszli do redakcji bezsilni wobec pro-
blemu zabijania srok w  ich otoczeniu. 
Według ich relacji, do połowy paździer-
nika ub. roku w okolicy budynków przy 
ul. Żabikowskiej 62 D i E zginęło 18 tych 
ptaków. Przed kolejnym sezonem lęgo-
wym martwią się o los lokatorów pobli-
skiego gniazda, jeśli w  tym roku sroki 
w ogóle je zajmą.
Zdaniem mieszkańców, do ptaków ktoś 
strzela z  okna. Upodobał sobie akurat 
ten gatunek. W  sąsiedztwie bloków D 
i E można spotkać również inne większe 
ptaki (kawki, gołębie, gawrony…), ale 
giną jedynie pospolite, czarno-białe „zło-
dziejki” z rodziny krukowatych. Jesienią 
mieszkańcy zgłaszali problem policji 
(dwukrotnie) i  Ochronie Środowiska 
w  Urzędzie Miasta, ale zagrożenie dla 
srok jest wciąż aktualne.
Policja potwierdza, że część znalezionych 
na wskazanym terenie przed ok. 6. mie-
siącami martwych ptaków, zginęła od 
strzałów. Mówi o 15. sztukach znalezio-
nych na parkingu i trawniku. Informuje, 
że sąsiedzi podejrzewają, kto jest spraw-
cą, ale nie chcą go wskazać.
Opisane zjawisko jest bardzo niepokojące 
z dwóch względów. Strzelano w miejscu 
publicznym, do istot żywych. Nie posia-
damy wiedzy, jakiego sprzętu używano. 
Nawet jednak, jeśli była to wiatrówka, 
czyli urządzenie pneumatyczne z energią 
kinetyczną do 17J, które nie jest bronią, 
a  sprzętem sportowym i można z niego 
korzystać w zasadzie wszędzie, jest waru-
nek – zachowanie środków bezpieczeństwa 
– strzelanie w obrębie własnej posesji, jeśli 
to nie zagraża innym mieszkańcom osiedla. 
W  tym przypadku przestrzeń nie była 
prywatna, a narażenie użytkowników miej-

sca publicznego na postrzelenie – oczywi-
ste. To dość poważna sprawa i służby po-
winny zainterweniować.
Po drugie, z tego co się orientuję, strze-
lanie (nawet z  wiatrówki) do jakich-
kolwiek ptaków (istot żywych) jest 
w Polsce zabronione, i samo to wystar-
cza, by proceder stał się przedmiotem 
dochodzenia.

HS

n
Sroka pospolita (Pica pica ) – gatunek 
średniej wielkości ptaka z rodziny kru-
kowatych (Corvidae). Długość ciała: 
40-48 cm. Łatwo rozpoznawalna po 
smukłej sylwetce z długim schodkowa-
tym ogonie i czarno-białym ubarwie-
niu. Skrzydła i ogon z metalicznym 
połyskiem. Jest wszędobylska i łatwo 
adaptuje się do nowych warunków. Od 
niedawna stała się stałym składnikiem 
awifauny (ptaki) w wielu miastach 
i osadach, gdzie występuje obecnie 
nawet w najbardziej ruchliwych dziel-
nicach

Qn 21 lutego odwiedzili nas seniorzy 
z Dziennego Domu „Senior+” z Dzier-
żoniowa. Do południa zwiedzili naszą 
siedzibę, a  wieczorem spotkaliśmy  się 

z nimi w Zaniemyślu na zabawie inte-
gracyjnej. Tańcom, śmiechom i śpiewowi 
nie było końca.

Qn W piątek, 1 marca, odbyła się u nas 
zabawa karnawałowa dla seniorów z Lu-
bonia. Sala była pełna. Zjawiło  się 40 
osób. Bawiły się do godz. 22 przy muzyce 

z lat 80. Jak zwykle było pyszne jedzenie 
i uczestnikom dopisywał świetny humor.

Jagienka Okoń-Niewiejska

Z Domu „Senior-Wigor”

n
Spotkanie z seniorami z Dzierżoniowa w lubońskim domu seniora

n
Zabawa karnawałowa dla seniorów z Lubonia w Dziennym Domu „Senior-Wigor” 
przy ul. Romana Maya

Pytanie, które w  marcu – okresie 
wzmożonej aktywności tych zwierząt 
– wydaje się być zasadne. Z kotami jest 
podobnie jak z  psami, jedni tolerują 
je, lubią czy wręcz kochają, inni raczej 
nie akceptują ich obecności, zapachów 
czy zachowań.

Qn Obecność dzikich kotów akceptuje 
58,1% pytanych lubonian. Komenta-
rze, które odnotowaliśmy, to m.in. „A 
w czym one przeszkadzają, niech so-
bie żyją”, „No chyba, że łowią ptaki”, 
„Przynajmniej nie ma szczurów i myszy”, 
„Uwielbiam koty, często je dokarmiam”, 
„To nieszkodliwe zwierzątka”, „A komu 
może to przeszkadzać?”, „Trzeba im po-
magać”, „Ale to trzeba kontrolować”, 
„Kastrować i sterylizować, żeby się nie 
mnożyły”, „Ich obecność to wina ludzi, 
którzy je dokarmiają”, „A przyłożona 
na lędźwie kocia skórka jest najlepszym 
sposobem na pozbycie się tzw. zapale-

nia korzonków nerwowych (lumbago; 
heksenszus)”.

Qn Nie toleruje kotów w skupiskach miesz-
kalnych 27,9% pytanych. Argumenty, jakie 
przy okazji padały: „Bo grasują po śmiet-
nikach”, „Nie lubię kotów”, „Hałasują”, 
„Bo są brudne i śmierdzą”, „Pozostawiają 
odchody”, „Zaznaczają tereny moczem 
i wydzieliną, która cuchnie”, „Zaczepia-
ją się w inne koty i tego nie lubię”, „Są 
niebezpieczne dla dzieci”, „Jest ich zbyt 
dużo”, „Roznoszą choroby, m.in. koci ty-
fus”, „Przenoszą bakterie ze śmietników”.

Qn Nie miało zdania 10,7% odpytywa-
nych. Dodawali niekiedy: „Nie potrafię 
odróżnić dzikich kotów od domowych”, 
„Nie interesuje mnie ten temat”, „Jestem 
uczulona na kocią sierść ”.

Qn Podobne proporcje zanotowaliśmy 
wśród głosujących internetowo. 58% 

Sondaż
Czy akceptuje Pani/Pan obecność dzikich kotów w skupiskach 
mieszkalnych?

– „Tak”; 29% – „Nie”; 13% – „Nie 
miało zdania”.

Qn Także władza lubońska typowała po-
dobnie. 52,4% – „Tak”; osiem osób, czyli 
38,1 % – „Nie” (Ł. Budzyński, I. Kacz-
marek, B. Łakomy, M. Nawrot, M. Nyć-
kowiak, E.  Zapłata-Szwedziak, burmi-
strzowie: M. Mikołajczak, M. Popławski). 
Dwóch radnych (9,5%) – „Nie miało zda-

nia” (A. Okupniak i M. Samulczyk). Nie 
udało się skontaktować z trojgiem rad-
nych (P.  Izydorskim, A.  Wiśniewskim 
i T. Zygmanowską).

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

oprac. PPR

Odpowiedzi mieszkańców

58,1%27,9%

Odmówiło 3,3%

TakNie

Nie ma zdania 10,7%

Pogrom srok
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25 marca Kościół Katolicki w Polsce (rów-
nież niektóre kościoły lokalne i kraje świa-
ta) obchodzi Dzień Świętości Życia w celu 
przypomnienia nadrzędnej wartości życia 
ludzkiego. To szczególne święto zostało 
ustanowione w odpowiedzi na słowa Jana 
Pawła II z encykliki „Evangelium Vitae” 
ogłoszonej 25 marca 1995 r. – „proponuję 
(...) aby corocznie w każdym kraju obcho-
dzono Dzień Życia (...) Trzeba, aby dzień 
ten był przygotowany i  obchodzony przy 

czynnym udziale wszystkich członków Ko-
ścioła lokalnego. Jego podstawowym celem 
jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, 
w  Kościele i  w  społeczeństwie świeckim 
wrażliwości na sens i  wartość ludzkiego 
życia w każdym momencie i każdej kondy-
cji (…)”.Trzeba brać po uwagę „(...) radość 
z  narodzin nowego życia, poszanowanie 
i wolę obrony każdego ludzkiego istnienia, 
troskę o  cierpiącego i potrzebującego, bli-
skość z człowiekiem starym i umierającym, 

współczucie w  żałobie, nadzieję 
i pragnienie nieśmiertelności”.
W odpowiedzi na apel Papieża 
Polaka 293. Zebranie Plenarne 
Episkopatu Polski podjęło w roku 
1998 uchwałę, że w Polsce Dzień 
Świętości Życia będzie obchodzo-
ny 25 marca. Tego dnia wierni 
podejmują m.in. Duchową Adop-
cję Dziecka Poczętego, wyrażoną 
osobistą modlitwą o ocalenie ży-
cia dziecka wybranego przez Boga 
– Dawcę Życia. Trwa przez 9 mie-
sięcy, okres wzrostu dziecka w ło-
nie matki. Zobowiązanie adop-
cyjne poprzedza przyrzeczenie, 
które je utwierdza. 25 marca w ko-
ściołach odprawiane są też spe-
cjalne msze św. w obronie życia.
Obok Dnia Świętości Życia, de-
cyzją polskiego Sejmu RP 
w 2004 r. został ustanowiony Na-
rodowy Dzień Życia, obchodzony 
24 marca.
W Luboniu, od połowy 2011  r., 
u podnóża wzniesienia w parku 
Papieskim, od strony ronda Żabi-
kowskiego stoi 4-metrowy, grani-
towy pomnik „Świadectwo Miło-
ści” ufundowany przez lubonian 
– wyraz szacunku i refleksji nad 
życiem.

(S)

Z szacunku do życia

n
Pomnik „Świadectwo Miłości” u podnóża par-
ku Papieskiego   fot. Hanna Siatka

Powrót
Zielona krowa – charakterystyczne logo 
restauracji przy placu Edmunda Boja-
nowskiego – znów zdobi otoczenie. Po-
walona w połowie stycznia na bruk (czy-
taj „WL” 02-2019, str. 14), podreperowa-
na wyjeżdża teraz codziennie przed lokal 
na specjalnej platformie, a po zamknięciu 
restauracyjki znajduje schronienie w jej 
wnętrzu. Należałoby jeszcze usunąć wy-
stające z bruku niebezpieczne, metalowe 
pręty, przy pomocy których sympatyczna 
postać była wcześniej przytwierdzona do 
podłoża.

Bez apelu
W tym roku Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca – po-
święcony upamiętnieniu żołnierzy an-
tykomunistycznego i niepodległościo-
wego podziemia odbył się w Luboniu 
bez uroczystego apelu, który wcześniej 
organizowano w byłym obozie niemiec-
kim przy ul. Niezłomnych. Władze 
uczciły w  tym roku Wyklętych tema-
tycznym, 58. Wieczorem Historycznym, 

który zorganizowało w Urzędzie 8 mar-
ca Towarzystwo Miłośników Miasta 
Lubonia, oraz rozpisaniem okoliczno-
ściowego konkursu dla uczniów klas 
IV-VIII Szkół Podstawowych i gimna-
zjów, rozstrzygniętym 14 marca w Bi-
bliotece Miejskiej z udziałem przedsta-
wiciela Muzeum 28 Czerwca 1956.

Apel pasażerów
Niezmotoryzowani lubonianie docie-
rający autobusami do sklepu „Lidl” na 
Dębcu skarżą  się na lokalizację przy-
stanków, które zorganizowano aż na 
osiedlu Dębina. By po zrealizowaniu 
zakupów dostać się z powrotem do do-
mów, klienci z Lubonia muszą z ciężki-
mi torbami dochodzić do środków 
komunikacji odjeżdżających z  miejsc 
oddalonych od marketu.

Obowiązek podatkowy
Do 15 marca należało uregulować na-
leżność z  tytułu 1. raty podatku od 
nieruchomości. Sprawdź, czy zapłaciłeś!

(S)

Krótko

Zmobilizowani przez mieszkańców skie-
rowaliśmy do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej zgłoszenie w sprawie, 
o której już wcześniej powiadamialiśmy 
tę instytucję. Chodziło o chorą lokator-
kę jednego z bloków przy ul. Sikorskie-
go, zdaniem sąsiadów zaniedbywaną 
przez rodzinę.
W odpowiedzi kierownik sekcji pomocy 
społecznej MOPS poinformowała nas, 
że sytuacja wskazanej rodziny jest 

Ośrodkowi znana. Po naszej interwencji, 
pracownicy socjalni dwukrotnie udali się 
pod wskazany adres. 20 lutego kobieta 
oświadczyła, że nie potrzebuje pomocy. 
Dzień później, po wpuszczeniu do 
mieszkania, pracownicy socjalni rozma-
wiali z jego mieszkańcami i rozpoznali 
sytuację. MOPS zapewnił, że na bieżąco 
będzie podejmował działania w  celu 
poprawy sytuacji tej rodziny.

(S)

Sąsiedzka interwencja

Qn Panie Burmistrzu do spraw oświaty, 
co też Pan opowiada! W odpowiedzi na 
pytanie o konsekwencje z powodu kil-
kudniowej absencji nauczycieli w pracy 
przed feriami (strajk), informuje Pan, że 
kontrole Kuratorium Oświaty w szkołach nie 
wykazały nieprawidłowości, które byłyby 
powodem do wyciągnięcia konsekwencji. 
Według mojej wiedzy, Kuratorium jest 
przecież od spraw merytorycznych do-
tyczących nauczania, a nie od dyscypliny 
pracowników, harmonogramu ich pracy 
itp.! Od tego jest dyrektor szkoły, a jego 
zwierzchnikiem – samorząd (gmina), któ-
ra zarządza placówkami! Czy luboński 
samorząd – np. Komisja Oświaty rad-
nych (od red. Komisja Sfery Społecznej) 
zajmowały się w ogóle tym problemem? 
Czy wezwano i rozmawiano z organiza-
torami tej akcji? Jaka będzie postawa na-
uczycieli, dyrekcji szkół i władz Lubonia, 
gdy w przyszłości uczniowie masowo za-
chowają się podobnie?    (ojciec)

Odp.: Kontrole doraźne prowadzone 
przez pracowników kuratorium w lu-
bońskich szkołach dotyczyły zapew-
nienia przez placówki uczniom bez-
piecznych warunków pobytu w szkole, 
w  tym m.in. informowania organu 
prowadzącego, kuratorium oraz rodzi-
ców o  organizacji pracy szkoły 
w dniach wzmożonej absencji nauczy-
cieli, przydziału zadań nauczycieli, itd. 
Tym samym kontrole te miały inny 
zakres, aniżeli standardowe kontrole 
merytoryczne pracy szkoły. Kontrole 
nie wykazały żadnych nieprawidłowo-
ści. Działania podejmowane przez 
dyrektorów w  sytuacji, w  jakiej  się 
znalazła szkoła (duża liczba nauczy-
cieli na zwolnieniach lekarskich), były 
jak najbardziej zasadne i słuszne, ma-
jące na celu przede wszystkim dobro 
uczniów.

oprac. Mateusz Mikołajczak
Z-ca Burmistrza Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Kontrola postrajkowa

W związku z  błędną informacją 
podaną w „Wieściach Lubońskich” 
nr  2, luty 2019  r., str.  25, że susz 
roślinny można spalać w terminie 
15.02-15.04. informuję, że zgodnie 
z  §16 Uchwały nr XVII/104/2016 
z 04.02.2016 r. w sprawie „Regula-
minu utrzymania czystości i  po-
rządku na terenie Miasta Luboń”: 
dopuszcza  się spalanie odpadów 
z drewna nie zawierającego substan-

cji niebezpiecznych oraz suchych 
pozostałości roślinnych w terminach 
od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 
października do 30 listopada. Oczy-
wiście należy pamiętać, aby czyn-
ność ta nie naruszała przepisów 
odrębnych i nie była uciążliwa dla 
sąsiadów.

Magdalena Marczak
Podinspektor ds. gospodarki odpadami, 

UML

Można palić!
Sprostowanie terminów

Z historią – do nas!
Apel

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

Redakcja
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Cyprian to pogodny, uśmiechnięty chłopiec, 
który ciężko pracuje walcząc o swoje zdrowie. 
Urodził  się jako skrajny wcześniak w  24. 
tygodniu ciąży, z niską wagą urodzeniową 
– 640 gramów. W  wyniku wcześniactwa 
stracił wzrok oraz zmaga się z opóźnionym 
rozwojem psychoruchowym. Wymaga stałej 
rehabilitacji i leczenia.
Rodzice zwracają się z prośbą o przekazanie 
1% podatku na rehabilitację i leczenie synka.
W tym celu, w odpowiednich polach zezna-
nia podatkowego wystarczy wpisać nr KRS 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, któ-
rej chłopiec jest podopiecznym – 0000037904 
oraz jako cel szczegółowy 1% podać – 19560 
Stanisławski Cyprian

Małemu lubonianinowi można również po-
móc, dokonując wpłaty na konto: Alior Bank 
S.A.: 42  2490  0005  0000  4600  7549  3994 
tytułem: 19560 Stanisławski Cyprian

(Z)

Podaruj 1% na 
rehabilitację Cyprianka
Apel o pomoc dla małego lubonianina

n
Lubonianin Cyprian Stanisław-
ski prosi o pomoc

Niezgoda matki na sterydy
Wszystko zaczęło się od alergii mojego 
najmłodszego dziecka. Jak co roku, gdy 
przychodził Dzień Matki, mój uczulony 
na pyłki traw synek powitał go nocnym 
kaszlem. I to nie na początku nocy lub 
nad ranem, lecz około godz. 3-4. Syropy, 
inhalacje – on po tym zasypiał szybko, 
ale my z mężem już nie tak łatwo. Jedy-
ne co miał mi do zaproponowania aler-
golog, to regularne inhalacje 2-3 razy 
dziennie, najlepiej przez cały rok, oraz 

leki doustne. I tak zrodziła się we mnie 
niezgoda matki na ciągłe wziewy ze 
sterydów oraz lekarstwa obciążające 
przecież wątrobę i cały układ pokarmo-
wy. Zaczęłam szukać innych metod ra-
dzenia sobie z alergią i znalazłam infor-
macje o bezinwazyjnej metodzie odczu-
lania, jaką jest biorezonans. Przeczytałam 
wszystko, co wyszukałam w Internecie, 
artykuły w prasie, a potem okazało się, 
że niektórzy moi znajomi już korzystali 
z biorezonansu i byli zadowoleni z efek-
tów. Ja jednak dalej byłam nieufna, bo 
jeżeli mam poddać moje dziecko czemuś 
nowemu – sprawdzam to od podszewki. 
Udałam się więc z pytaniem do znajo-
mego doktora fizyki, czy to bezpieczne. 
Kolega uspokoił mnie, że jeśli nawet nie 
pomoże, to na pewno nie zaszkodzi.
Tak uzbrojona w wiedzę, wybrałam się 
z dzieckiem na odczulanie alergii wziew-
nej za pomocą biorezonansu. Synek 
zaczął kaszleć mniej, już po pierwszej 
terapii odczuliśmy poprawę. Po kolej-
nych wreszcie zaczęły się spokojne noce. 
Inhalator ze sterydami wciąż miałam 
pod ręką, ale radziliśmy już sobie bez 
niego.
Potem przyszła jesień i średni syn zaczął 
mieć ten swój dziwny katar, który od 
jakiegoś czasu zaczynał się w paździer-
niku, a  kończył w  kwietniu. Najpierw 
myślałam, że to długotrwała infekcja, ale 
jak w jego żyłach zamiast krwi płynęła 
już prawie sama witamina C, a dalej nie 
było poprawy, pomyślałam czy to jednak 
nie uczulenie. To był dobry trop. Oka-
zało się, że ma alergię na pleśnie. Rów-
nież w  jego przypadku biorezonans 

pomógł, choć poprawa odbywała  się 
stopniowo. Dotąd z  powodu ciągłego 
kataru połowę plecaka szkolnego zajmo-
wały chusteczki higieniczne, teraz nosił 
już tylko pojedyncze paczki.
W międzyczasie w moim życiu zawodo-
wym zakończyła się jedna epoka i szu-
kałam pomysłu na nowe zajęcie. Potrze-
bowałam pracy, która da mi poczucie 
sensu i  satysfakcji, że mam swój mały 
wkład w pomoc innym ludziom. Tema-
tami prozdrowotnymi interesowałam się 
już od dawna, ale nie myślałam wcze-
śniej, że mogłabym to robić zawodowo. 
Widziałam jak prawie na moich oczach 
dokonuje  się poprawa z  kaszlem czy 
katarem u synów. Było to dla mnie fa-
scynujące, że można bez żadnych leków 
tak wykorzystać mechanizmy naprawcze, 
które są w każdym człowieku.
W tamtym okresie lekarka rodzinna 
skierowała moją mamę na diagnozę 
biorezonansem, bo już sama nie wie-
działa, gdzie szukać przyczyn określo-
nych, nawracających wciąż infekcji. 
I wreszcie po kilkudziesięciu latach po-
szukiwań (!), powód udało  się ustalić. 
Do dziś śmieję się z rodziców, że gdy ja 
wysyłałam mamę na biorezonans, to 
sceptyczna starsza pani nie mogła  się 
zdecydować i poszła dopiero, gdy skie-
rował ją tam lekarz. To właśnie rodzice 
wypowiedzieli głośno myśl, która kieł-
kowała w mojej głowie już od jakiegoś 
czasu: skoro widzę, że to działa i mnie 
fascynuje, to może powinnam sama 
założyć taki gabinet biorezonansu.

Życiowy zwrot
Zaczęłam więc szukać w Internecie 
informacji na temat dostępnych 
urządzeń. Przekonałam  się wtedy, 
że na rynku oferuje się wiele apara-
cików w  niskich cenach albo dla 
oszczędności sprowadza urządzenia 
z  demobilu z  zagranicy. Internet 
huczy potem od niezadowolenia 
osób poddających się terapii na ta-
kich aparatach. Ja tak nie chciałam, 
bo nie robię w życiu nigdy nic na 
pół gwizdka. Ma być nowe urządze-
nie, sprawdzone i najlepszej jakości. 
I  tak wybrałam BioKat M  V do 
biorezonansu metodą MORA, któ-
ry łączy w sobie elementy doświad-
czenia kilku tysięcy lat tradycyjnej 
medycyny chińskiej z najnowocze-
śniejszą na świecie techniką i osią-
gnięciami biofizyki.
Pionierskie urządzenie MORA powsta-
ło w  Niemczech w  latach 70. XX  w., 
a jego nazwa pochodzi od nazwisk twór-
ców, którymi byli lekarz Franz Morell 
oraz inżynier elektryk Erich Rasche. 
Obecnie stworzono już piątą edycję tego 
aparatu w postaci BioKat M V, które jest 
najnowocześniejszym na świecie urzą-
dzeniem do biorezonansu metodą 
MORA. Aparat ten ma funkcję i diagno-

Kulisy firmy  

Moja przygoda 
z biorezonansem
Na bazie doświadczeń z ustaleniem właściwej diagnozy, Monika Wojsz 
uruchomiła własny gabinet, który daje jej poczucie satysfakcji, że ma 
swój mały wkład w pomoc innym ludziom, i fascynuje nowymi 
możliwościami

styczną, i terapeutyczną. W trakcie dia-
gnozy stanu organizmu, urządzenie 
rozpoznaje fale elektromagnetyczne 
o  patologicznych właściwościach (np. 
alergeny czy metale ciężkie). Wieloletnie 
badania wykazały bowiem, że każda 
molekuła drga w  określonej, własnej 
częstotliwości. Podczas terapii przez 
człowieka nie przechodzi jednak żaden 
prąd. Całość procesu odbywa  się na 
podstawie przepływu fal elektromagne-
tycznych (pola), które pochodzą od czło-

wieka i  to jego ustrój steruje niejako 
urządzeniem, a  nie odwrotnie. Każda 
osoba jest więc traktowana wyłącznie 
drganiami właściwymi dla swojego or-
ganizmu. Wnioski płynące z  diagnozy 
można wykorzystać następnie w terapii. 
BioKat M  V należy do urządzeń tzw. 
medycyny regulacyjnej, w której chodzi 
o to, aby ustrój sam się zaczął regulować 
oraz pozbywać patogenów. Ciało czło-

wieka dostaje dzięki urządzeniu bodziec 
do uruchomienia własnych naprawczych 
procesów biochemicznych. Są one na-
kierowane na powrót do równowagi, 
którą organizm utracił, ale którą przecież 
zna i wie do czego ma dążyć.

Nie zdawałam sobie sprawy, że aparat 
BioKat M V, który sobie wybrałam do 
terapii biorezonansowej, jest aż tak dro-
gi. Pewnie zrezygnowałabym z pomysłu, 
gdyby nie przekonał mnie do niego mój 

mąż. Powiedział, że 
powinnam spróbo-
wać, bo on widzi, że 
ciągle siedzę w  te-
matach naturalnego 
leczenia, że się tym 
fascynuję, jestem 
skrupulatna i  wni-
kliwa, a  przy tym 
lubię  kont akty 
z ludźmi. I tak po-
dejmując wspólną 
decyzję, wzięliśmy 
pożyczkę na zakup 
aparatu. Odbyłam 
następnie wymaga-
ne przez producen-
ta szkolenie, uzy-
skałam certyfikat 
i… nim otworzy-
łam własny gabinet, 

postanowiłam najpierw potrenować 
praktycznie. Zaprosiłam rodzinę, zna-
jomych i sąsiadów na diagnozy i tera-
pie. Chciałam, by przychodzili do mnie 
nie tylko z  alergiami, lecz różnymi 
innymi problemami zdrowotnymi, bo 
moje urządzenie ma tak wiele możli-
wości, że nawet do tej pory jeszcze 
poznaję kolejne. I tak przyszła do mnie 
koleżanka z  rwą kulszową, która nie 

n
Siedziba gabinetu biorezonansu przy 
ul. 11 Listopada 114

n
Monika Wojsz w pierwszym w Luboniu gabinecie biorezonansu
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mogła  się nawet schylić, by zdjąć do 
zabiegu buty, a wyszła już prawie nor-
malnie z uczuciem dużej ulgi. Jej mina 
po godzinnej terapii była dla mnie bez-
cenna. Potem zjawił się kolega z zapale-
niem zatok, u którego sprawdzone spo-
soby ich płukania tym razem nie zadzia-
łały. Dopiero zabieg biorezonansowy 
spowodował, że zeszły złogi we wszyst-
kich kolorach z kilku co najmniej mie-
sięcy. Czasem występują też dobroczyn-
ne efekty dodatkowe, jak u  znajomej, 
u której odczulałyśmy alergię wziewną, 
a  przy okazji zmniejszyło  się znacznie 
łaknienie na słodycze – tak organizm 
sam się reguluje. Duży komfort w tych 
terapiach dawało mi przekonanie, że 
nikomu nie zrobię krzywdy. Aparat po-
siada bowiem certyfikat europejski wy-
magany dla urządzeń medycznych. Jest 
bezpieczny nawet dla małych dzieci, 
a  terapia jest bezbolesna i  wolna od 
niepożądanych działań ubocznych (je-
dyne przeciwwskazania to rozrusznik 
serca, endoprotezy itp., oraz ciąża).

Praca z pasją
Gdy poczułam się gotowa – otworzyłam 
własny Gabinet Biorezonansu Luboń 
przy ul. 11 Listopada 114, przygotowa-
łam pierwszą ulotkę informacyjną oraz 
stworzyłam stronę na FB. Przychodzą do 
mnie też znajomi osób, którym pomo-
głam, bo wieści rozchodzą się również 
pocztą pantoflową. Biorezonans jest też 
miłym pretekstem do częstszych wizyt 
u nas rodziców z Koszalina. Dla starszych 
państwa zawsze znajdzie  się bowiem 
jakieś niedomaganie zdrowotne, przy 
którym może pomóc naturalna terapia 
z elektrodami w rękach. Nawet rodzi-
na z Anglii ma już wykupione loty na 
kilka miesięcy naprzód, by meldo-
wać się w Luboniu na terapii biorezo-
nansem, w Wielkiej Brytanii bowiem 
takie zabiegi też można znaleźć, ale są 
bardzo drogie. Terapię MORA wyko-
nuje się na całym świecie, jest ona uzna-
na ze względu na skuteczność oraz licz-

ne sukcesy terapeutyczne. Jeden z pre-
kursorów biorezonansu w  Europie, 
niemiecki lekarz R. Voll, został nawet 
uhonorowany medalem przez papieża 
Pawła  VI za zasługi dla ludzkości. Ja 
osobiście cieszę się z pomysłu na życie 
i  własną małą firmę, który wybrałam. 
Pozwala mi on realizować pragnienie, 
które w dzisiejszym świecie jest udziałem 
wielu osób, tj. połączenie pasji i pracy.

Biorezonansowe terapie regulacyjne są 
przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 
3 lat. Czasami człowiek nie wie, co mu 
dolega, zrobił już wiele badań, z których 
wynika, że jest zdrowy, ale on ciągle 
czuje się źle lub cierpi na brak energii. 
Odpowiedzią na takie sytuacje może być 
właśnie biorezonans. Oczywiście nie 
stanowi on panaceum na każdą dolegli-
wość, tak jak nie ma lekarstwa na wszyst-
kie choroby. Czasem jednak warto spró-
bować czegoś nowego, bo to nie zaszko-
dzi, a nuż pomoże. Terapie biorezonan-
sem znajdują zastosowanie przy alergiach 
(pokarmowych, wziewnych), obciąże-
niach (np. pasożytniczych, bakteryjnych, 
grzybiczych), nawracających infekcjach, 
przy różnych stanach bólowych, a także 
w  celu ustalenia niedoborów witamin 
i mikroelementów. Robi się też terapie 
antynikotynowe celem rzucenia palenia 
i wiele innych (więcej informacji na fa-
cebook’u Gabinet Biorezonansu Luboń).

Koszt diagnozy (test z opisem) to 200 zł, 
natomiast pojedynczego zabiegu 50 – 
100 zł. Aby zachęcić starszych mieszkań-
ców naszego miasta do zapoznania  się 
z nowoczesnym aparatem, przewiduję 20% 
rabat na usługi do końca maja 2019 r. dla 
emerytów, którzy powołają się na ten ar-
tykuł w  „WL”. Do rejestracji serdecznie 
zapraszam mailowo na adres: lubonianka@
gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 
609  510  106. Wszystkim Czytelnikom 
„Wieści Lubońskich” życzę dużo zdrowia!

Monika Wojsz
Gabinet Biorezonansu Luboń

Qn W imieniu mieszkańców Lubonia 
proszę o zadanie pytania Radzie Miasta 
w Luboniu, czy przewiduje jakąkolwiek 
bonifikatę w przypadku przekształce-
nia użytkowania wieczystego gruntu 
we własność dla mieszkańców Lubo-
nia? Inne rady miast już takie uchwa-
ły podjęły, oczywiście z korzyścią dla 
mieszkańców, u nas nic. Proszę tę odpo-

wiedź opublikować na łamach „Wieści 
Lubońskich”. Z góry dziękuję w imieniu 
swoim i wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców Lubonia.       (@)

Odp.: Pytanie zostało przekazane do 
biura Rady Miasta Luboń.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Użytkowanie wieczyste

Qn Co powstanie na powierzchni 150 m2 w Szkole Podstawowej nr 2, po Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, która przeniosła się na ul. Wschodnią?   (C.)

Odp.: W miejscu, w którym funkcjonowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na, powstaną trzy sale dydaktyczne, w tym jedna przygotowana do prowadzenia 
zajęć technicznych.

Mateusz Mikołajczak
Z-ca Burmistrza Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Co po poradni?

26 lutego przy ul. Ziębickiej w Poznaniu 
odbyło  się Ogólne Zgromadzenie 
Członków poznańskiego Oddziału Sto-
warzyszenia Księgowych w  Polsce 
(SKwP), podczas którego wybrano nowe 
władze. Jednocześnie wytypowano de-
legatów na XXII Okręgowy Zjazd De-
legatów, wśród których znaleźli się m.in. 
lubonianie: właściciel Biura Rachunko-
wego Konsulting i radny RML – Paweł 
Krzyżostaniak oraz pracownicy stowa-
rzyszenia – Mariusz Noworyta (dyrek-
tor) oraz Henryk Grycza.

Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce 
to działająca od 1907  r. największa 
polska organizacja zawodowa zrzesza-
jąca ponad 1 300 osób związanych z ra-
chunkowością i  finansami. Przygoto-
wuje do pracy, umożliwiając pozyski-
wanie praktycznej wiedzy oraz dosko-
nalenie kwalifikacji w zakresie rachun-
kowości i  dziedzin pokrewnych oraz 
nadaje certyfikaty w zawodzie księgo-
wego. Prowadzi działalność w ramach 
26 oddziałów okręgowych i kilkudzie-
sięciu oddziałów terenowych.

PAW

Lubonianie delegatami

W związku z rozwojem w ostatnich la-
tach urbanistycznej zabudowy miejskiej 
i  osiedli mieszkaniowych na terenie 
województwa wielkopolskiego, coraz 
częstszym zjawiskiem jest brak oznacze-
nia posesji przez właścicieli budynków, 
administratorów, dozorców lub użyt-
kowników nieruchomości, wbrew obo-
wiązkowi umieszczenia w  widocznym 
miejscu na ścianie frontowej – tabliczki 
z  numerem porządkowym. Obowiązek 
taki wynika wprost z  przepisu art. 47b 
ustawy z 17 maja 1989 r. Prawa geodezyj-
nego i kartograficznego. Istotnym jest, że 
uchylenie się od jego realizacji, ale także 
realizowanie go w niewłaściwy sposób – 
poprzez brak utrzymania takiej tablicz-
ki w należytym stanie – jest wykrocze-
niem, które zgodnie z przepisem art. 64 
Kodeksu Wykroczeń jest zagrożenie karą 
grzywny do 250 zł lub karą nagany.

Niezwykle istotnym jest uświadomienie 
społeczeństwu, że właściwa realizacja 
wskazanego obowiązku wpływa niewąt-
pliwie na poprawę bezpieczeństwa spo-
łeczności lokalnej. Właściciele posesji, 
administratorzy, dozorcy czy użytkow-
nicy nieruchomości niedopełniający 
obowiązku nie są bowiem w pełni świa-
domi konsekwencji, że brak właściwego 
oznaczenia nieruchomości powoduje 
znaczne utrudnienia w codziennej pra-
cy służb odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo i  porządek. Często bowiem 
zdarza się, że ratownicy medyczni, stra-
żacy bądź policjanci, poszukując adresu 
wezwania (interwencji), tracą bezcenne 
sekundy, minuty, które mogą uratować 
ludzkie życie.

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń

Komisariatu Policji w Luboniu

Oznakuj swój dom!
Obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu czytelnej tabliczki 
z numerem budynku
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stości przy stole z mężem i otrzymać ten 
okolicznościowy medal. Ma nadzieję, że 
tak  się stanie. Z  kolei przewodnicząca 
Rady Miasta Luboń – Teresa Zygmanow-
ska – kierując do par ciepłe słowa pod-
kreśliła m.in., że patrząc na szczęśliwe 
twarze jubilatów utwierdza się w prze-
konaniu, że największymi szczęściem 
i  sukcesem jest zbudowanie udanego 
małżeństwa i szczęśliwej rodziny, nato-
miast obecność na uroczystości w „La-
cercie” jest najlepszym dowodem zdania 
najważniejszego egzaminu – z  życia. 
Przed wielu laty małżonkowie ci ślubo-

wali sobie miłość i że będą z sobą 
na dobre i na złe. Imponujące jest 
to, że słowa dotrzymali. Życzyła 
również żeby ich miłość trwała i do-
dawała im sił.
W dalszej kolejności, przy dźwię-
kach Marsza Weselnego Małgorza-
ta Machalska wzniosła uroczysty 
toast na cześć jubilatów. Życząc im 

kolejnych lat przeżytych razem w zdro-
wiu, szczęściu i otoczeniu rodziny oraz 
przeżycia następnych małżeńskich jubi-
leuszy, gratulując dobrej kondycji, za-
chęcała do aktywności, wspólnych spa-
cerów i przeżywania radości.
Po uhonorowaniu złotych par odznacze-
niami (szmaragdowe otrzymały je pięć, 
diamentowe 10, a żelazne 15  lat temu, 
teraz wręczono im pamiątkowe dyplomy, 
kwiaty i kosze słodyczy), uczestnicy uro-
czystości przy kawie i łakociach z przy-
jemnością wsłuchiwali  się w  muzykę 
zespołu „Ton”, która szybko poderwała 
ich do tańca. Niezawodni lubońscy mu-
zycy tradycyjnie, po mistrzowsku wkom-
ponowali się w panujący nastrój, wyko-
nując dobrze znane bawiącym się parom 
utwory. Kilka szlagierów zaśpiewał wo-

kalista zespołu „Ton” – Marek Nowak.
Jubilaci, zgodnie podkreślali, że były to 
dla nich wzniosłe i  przyjemne chwile, 
które na zawsze zachowają w  swoich 
sercach i pamięci. Niektórzy umawiali się 
już na następne, okrągłe jubileusze za 
pięć lat.

Szanownym Jubilatom gra-
tulujemy z serca i życzymy 
wielu jeszcze razem spędzo-
nych w zdrowiu i szczęściu 
lat. Jednocześnie informuje-

LUDZIE

W czwartek, 14  lutego, tradycyjnie już 
w sali bankietowej „Lacerta” odbyła się 
uroczystość, podczas której nasze miasto 
uczciło małżeństwa z 50-letnim i dłuż-
szym stażem. Honory gospodarza spo-
tkania, podobnie jak w  latach ubie-
głych, pełnił kierownik USC – Cezary 
Biderman, który na wstępie powitał 
wszystkich uczestników uroczystości, 
zwłaszcza dostojnych jubilatów, po 
czym zwracając się do nich, nawiązał 

do daty spotkania, wspomi-
nając postać św. Walentego 
i walentynkowe święto. Ży-
czył im również kolejnych lat 
w  zdrowiu i  radości życia 
oraz doczekania następnych 
jubileuszy. Przed wręczeniem 
medali i okolicznościowych 
dyplomów, burmistrz Mał-
gorzata Machalska przyzna-
ła, że przypięcie w  imieniu 
Prezydenta RP, pracowników 
Urzędu Miasta i  własnym 
tych okolicznościowych wy-
różnień jest ogromnym za-
szczytem. Pogratulowała 
jubilatom bezcennego skar-
bu, jakim jest to, że mają 
siebie, że przez 50 lat i więcej 
razem zasypiają i budzą się. 

– Wielu ludzi o tym marzy, a wy jeste-
ście przykładem, że tak można, nato-
miast my, patrząc na to, mamy poczucie 
bezpieczeństwa i  budujemy swoje na-
dzieje. Dajecie przykład stabilności 
i  utożsamiania  się z naszym miastem. 
Dużo młodych małżeństw  się rozpada 
i  nigdy nie będą mieli szansy tego do-
świadczyć – powiedziała. Dodała rów-
nież, że jej pragnieniem jest zasiąść 
w przyszłości podczas podobnej uroczy-

Złoci, szmaragdowi, diamentowi i żelaźni
Jubileusze lubońskich małżeństw 2018

cd.  
obok

Uhonorowane pary chętnie pozowały 
do wspólnego zdjęcia z paniami Bur-
mistrz i Przewodniczącą Rady Miasta 
oraz Kierownikiem USC (wszyscy z łań-
cuchami funkcyjnymi)   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
Przy dźwiękach Marsza Weselnego i tradycyjnego „Sto lat” uczestnicy uroczystości 
wznieśli okolicznościowy toast za pomyślność w następnych, wspólnie przeżywa-
nych latach   fot. Paweł Wolniewicz

 Burmistrz Małgorzata Machalska 
i Przewodnicząca MRL Teresa Zyg-
manowska złożyły specjalne życze-
nia „żelaznym” jubilatom, parze 
o najdłuższym stażu małżeńskim – 
państwu Halinie i Henrykowi Kobu-
som, którzy idą razem przez życie 
od ponad 65 lat   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n
Zespół „Ton” doskonale wkomponowując się w nastrój, bez trudu poderwał jubila-
tów do tańca i nawiązał z nimi świetny kontakt. Kilka szlagierów zaśpiewał z zespo-
łem Marek Nowak   fot. Paweł Wolniewicz

n

n
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my, że tegorocznych jubilatów 
godnych odznaczenia i uho-
norowania można zgłaszać 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
mieszczącym się w lubońskim 

magistracie – do końca maja br.
PAW

Lista jubilatów
Qn 13 par złotych jubilatów odznaczonych 

„Medalem za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”: Maria i Florian Bartkowiakowie, 
Maria Ewa i Henryk Lech Brylowie, Bar-

bara i Kazimierz Stanisław Gronkowie, 
Halina Kazimiera i Lechosław Kazimierz 
Kędrowie, Emilia Władysława i Jan Kli-
nowscy, Janina Krystyna i Czesław Kazi-
mierz Łyskawkowie, Natalia Maria i Ka-
zimierz Maciejewscy, Gertruda i Marian 
Majchrzakowie, Elżbieta Kazimiera i Sta-
nisław Michułkowie, Urszula i Ryszard 
Nowakowie, Teresa i Edward Stanisław 
Pawliccy, Emilia i  Zdzisław Wesołow-

scy, Stanisława i Bogdan Wilmowie oraz 
3  pary diamentowych jubilatów, które 
medali nie otrzymały wcześniej: Urszula 
i Bogdan Bartoszakowie, Felicja Józefa 
i Edmund Bernard Kaczmarkowie, Te-
resa i Dobrosław Józef Wojciechowscy. 
Ponadto w uroczystości wzięli udział zło-
ci jubilaci – Halina Józefa i Leszek Józef 
Mnichowie, którym medale zostaną wrę-
czone nieco później, po ich przysłaniu 
przez kancelarię prezydenta RP.
Pary uhonorowane dyplomami (12):
Qn za 55-lecie pożycia małżeńskiego (Szma-

ragdowe Gody): Jadwi-
ga Kazimiera i Zbigniew 
Stanisław Adamscy, Bo-
żena Kazimiera i Henryk 
Piotr Gierkowie, Anna 
Maria i Marian Stani-
sław Hanyszowie, Ali-
cja Helena i Rajmund 
Krusińscy, Stefania Elż-
bieta i Stanisław Leśni, 
Małgorzata Kazimiera 
i Ryszard Stanisław Mi-
chalakowie, Janina i Piotr 
Antoni Nakonieczni;
Qn za 60-lecie pożycia 

małżeńskiego (Diamen-
towe Gody): Maria Marta 
i  Edward Bendowscy, 
Maria i  Henryk Czar-
neccy, Genowefa Maria 
i Józef Ginkowie, Danuta 
Teresa i Stefan Rajmund 

Wolniewiczowie;
- za 65-lecie pożycia małżeńskiego (Że-
lazne Gody) – Halina Stanisława i Hen-
ryk Andrzej Kobusowie.

Paweł Wolniewicz

n
Świętujący w „Lacercie” jubilaci zachęceni dobrze im zna-
nymi przebojami w wykonaniu muzyków zespołu „Ton”, 
pląsali na parkiecie   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
ze str. 
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Od 1 lutego w Straży Miejskiej urzę-
duje nowy pracownik cywilny – 
Arleta Twardowska, która zastąpiła 
na tym stanowisku zatrudnioną tam 
przed dwoma laty Marlenę Filipek, 
obecnie (po ukończeniu szkolenia 
i stażu oraz stosownego egzaminu) 
pracującą jako strażnik miejski.
Pani Arleta ma 42 lata i przez całe 
życie jest związana z  Luboniem. 
Ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 
i VIII Liceum Ogólnokształcącego 
w  Poznaniu. Potem uczyła  się 
w szkole policealnej i uzyskała dy-
plom ekonomisty o  specjalności 
Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstw. Najpierw pracowała w po-
znańskim hotelu „Gromada” w cha-
rakterze kierownika Sekcji Admini-
stracyjno-Technicznej, jednocześnie 
pełniąc obowiązki zastępcy dyrek-
tora hotelu ds. administracyjno-
-technicznych. W latach 2015-2018 
była zatrudniona w firmie „Sanpro Con-
sulting” należącej do Grupy Kapitałowej 
IMPEL, gdzie jako menedżer operacyj-
ny i doradca personalny zajmowała się 
m.in. rekrutacją pracowników do ochro-
ny, sprzątania, cateringu oraz zawiera-
niem umów na staże, na stanowiska li-
niowe i administracyjne organizowane 
przez instytucje (m.in. Powiatowe Urzę-
dy Pracy, MOPS, Izby Gospodarcze 
w  województwie wielkopolskim), sto-
warzyszenia, fundacje oraz firmy pry-
watne pozyskujące środki z  funduszy 
unijnych. Rodzaj wykonywanej pracy 
pozwalał na ciągły kontakt z ludźmi, co 
bardzo sobie ceni. W  siedzibie Straży 
Miejskiej od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 do 15.30 zajmuje się bez-
pośrednim kontaktem z mieszkańcami 
obsługując jednocześnie kancelarię. 
Dzięki temu jedenaścioro strażników 
będzie mogło poświęcić więcej czasu na 
pracę w terenie. Pani Arleta (dwunasty, 
kolejny nowy etat) pragnie zaangażo-

wać się w budowanie pozytywnych re-
lacji z  mieszkańcami i  liczy na dobrą 
współpracę z nimi. Zawsze interesowa-
ły ją problemy społeczne, natomiast to, 
że zna lubońskie środowisko, pomaga 
jej w  wykonywaniu codziennych obo-
wiązków.
Jest mężatką i ma 12-letniego syna Ma-
teusza. W wolnych chwilach lubi foto-
grafować i aktywnie spędzać czas, pre-
ferując turystykę rowerową.

PAW

Nowa w Straży Miejskiej
Lubońscy municypalni mają nowego pracownika administracyjnego, 
którego zatrudniono w biurze Straży Miejskiej

n
Nowy pracownik municypalnych – Arleta 
Twardowska, zastąpiła Marlenę Filipek, która 
z administracji przeszła do służby dzielnico-
wego w rejonie 3   fot. Paweł Wolniewicz

Od 2   stycznia br. w  Wydziale Spraw 
Komunalnych Urzędu Miasta na stano-
wisku młodszego referenta ds. zarządu 
dróg i transportu publicznego, pracuje 
zatrudniony na ¾ etatu Bartosz Wilczek. 
Do jego obowiązków należy m.in. zaj-
mowanie się transportem publicznym, 
rowerem miejskim oraz sprawami zwią-
zanymi z bieżącym utrzymaniem luboń-
skich ulic.

Pan Bartosz jest rodowitym lubonia-
ninem, absolwentem Szkoły Podsta-
wowej nr  1 i  Gimnazjum nr  2 oraz 
Technikum Ekonomiczno-Handlowe-
go w  Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł 
technika logistyka. Obecnie jest stu-
dentem ostatniego roku na kierunku 
Zarządzania (specjalność logistyka 
krajowa i  międzynarodowa) na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Od sześciu lat jest związany 
z Młodzieżową Radą Miasta, 
której w latach 2013-2015 był 
sekretarzem, przez następne 
dwa przewodniczącym, nato-
miast od dwóch lat jest jej 
opiekunem. W  ubiegłym se-
zonie letnim był animatorem 
na lubońskiej plaży miejskiej. 
Jego życiową pasją jest harcer-
stwo. Będąc instruktorem 
Związku Harcerstwa Polskiego, 
od trzech lat pełni funkcję 
Komendanta Szczepu ZHP 
Żabikowo w Luboniu. W wol-
nych chwilach pan Bartosz 
uwielbia jeździć rowerem. Jest 
zapalonym kinomanem i słu-
cha dobrej muzyki.

PAW

Nowy w magistracie

n
Bartosz Wilczek – od 2 stycznia zajmuje się trans-
portem publicznym, rowerem miejskim oraz 
sprawami związanymi z bieżącym utrzymaniem 
lubońskich ulic w Luboniu   fot. Paweł Wolniewicz

Redakcja „WL” rozdała kilkadziesiąt 
kompletów zdjęć z uroczystości, na-
granych na płytach CD.

Od redakcji: Zatrudnienie w  Straży 
Miejskiej zwiększyło się do 12. etatów 
(utrzymywane z podatków mieszkań-
ców miasta). Etat pracownika admini-
stracyjnego SM otrzymała stosunkowo 
niedawno – dokładnie dwa lata temu 
(10 marca 2017 r.) – Marlena Filipek, 
która teraz poszerzyła grono stróżów 
prawa (czytaj też: „WL” 05-2017, str. 13 
„Nowa w Straży Miejskiej” i w bieżącym 
numerze na str. 24)

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, 12 marca otwarto drugi w Luboniu punkt 
marki „Pawlova”. Uruchomiony w sąsiedztwie Biblioteki Miejskiej lokal przy ul. 
Żabikowskiej 44 to kawiarnia o nazwie „Studio 44”. Serwuje mistrzowskie mono-
porcje, torty oraz wykwintne desery. Jest czynna od poniedziałku do soboty w go-
dzinach 9 – 21 i w niedzielę od 9 do 18.

W.S.

Z ostatniej chwili

Pawlova otwarta!

 „Studio 44” 
– nowy lokal 
Pawlova przy 
ul. Żabikow-
skiej   fot. 
Władysław 
Szczepaniak

n
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stawów infiltracyjnych (dziś ujęcie wody 
na granicy Poznań-Dębiec – Luboń) 
chat z VII lub VIII w. oraz dwóch na-
czyń ceramicznych.   (4, s. 15-17; „WL” 
04-2016. s. 32)
Qn 5 marca 1939 r. w kościele pw. św. Jan 

Bosko odbyła się uroczysta konsekracja 
ważącego 625  kg dzwonu „Stanisław”, 
dokonana przez ks. biskupa Walentego 
Dymka.   (3, s. 146)
Qn W marcu 1939  r. Liga Obrony Po-

wietrznej i Przeciwgazowej organizowała 
w  Żabikowie kursy w  ramach przygo-
towań do spodziewanej wojny gazowej. 
Instruktorami byli mieszkający przy ul. 
Piłsudskiego (dziś Okrzei) Władysław 
Wielgosz i Sławomir Reiter.   (11, s. 74)

75 lat temu
Qn W marcu 1944 r. w hitlerowskim obo-

zie żabikowskim wzniesiono baraki: K 
i L (w głębi obozu, dzisiaj teren i okolice 
szeregowca mieszkalnego).   (11, s. 88)

70 lat temu
Qn 24 marca 1949 r. w Miejskim Młynie 

(pilskie) urodził się Kazimierz Świderski 
– ostatni Naczelnik Miasta Lubonia przed 
nastaniem samorządu (kwiecień 1981 – 
wrzesień 1990).   („WL” 12-1994, s. 11)

60 lat temu
Qn 10 marca 1959 r., po ciężkich cierpie-

niach, umarł nauczyciel i przedwojenny 
kierownik Szkoły nr 3 Kazimierz Grenda 
(pochowany na cmentarzu Bożego Ciała 
przy ul. Bluszczowej w Poznaniu) – twórca 
Harcerskiej Poczty Polowej w Powstaniu 
Warszawskim, szef „Pasieki” – Kwatery 
Głównej Szarych Szeregów, po wojnie 
– komendant Okręgu Łódzkiego WiN 

(Wolność i Niezawisłość), w pokazowym 
procesie skazany przez władze komuni-
styczne na karę śmierci zamienioną na 
15 lat więzienia.   (13, s. 252)

45 lat temu
Qn 1 marca 1974 r. parafię św. Jana Bosko 

w Luboniu objął ks. Stefan Patryas.   (8)

40 lat temu
Qn W marcu 1979 r. w Domu Kultury przy 

ul. Armii Poznań (wówczas ul. Feliksa 
Dzierżyńskiego) obradowała II Środo-
wiskowa Konferencja Chemików.   (8)

25 lat temu
Qn Zgodnie z ustawą z 8 marca 1994 r. 

o samorządzie terytorialnym, nasze mia-
sto – jak wszystkie jednostki stopnia 
podstawowego – stało się terytorialnym 
związkiem samorządowym mieszkańców, 
zamieszkujących w jego granicach. Na-
sza gmina uzyskała osobowość prawną 
i możliwość posiadania własnego majątku 
oraz uczestniczenia w obrocie gospodar-
czym.   („WL” 12-1994, s. 4)
Qn 25 marca 1994  r., w  100. rocznicę 

śmierci, w Ośrodku Kultury „Pod Ko-
minem” (ul. Armii Poznań) odbyła się 
zorganizowana przez Zarząd Miasta se-
sja naukowa poświęcona hr. Augustowi 
Cieszkowskiemu.   (8; („WL” 04-1994, s. 6)

20 lat temu
Qn 11 marca 1999 r., w związku z reformą 

oświaty, Rada Miasta uchwaliła założenie 
Gimnazjów nr 1 (w Szkole Podstawowej 
nr 3) i Gimnazjum nr 2 (w SP 2, po roku 
działalności przeniesione do nowej pla-
cówki przy ul. Kołłątaja 1, SP 5).   (10, 
VIII/45/99 i VIII/46/99; 13, s. 310)

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
marzec – okrągłe rocznice

265 lat temu
Qn Z 4 marca 1754 r. pochodzi doku-

ment zasiedlenia wsi Wiórek.   (25, s. 60)

140 lat temu
Qn 3 marca 1879 r. walne zgromadzenie 

Centralnego Towarzystwa Gospodarcze-
go (CTG) podjęło decyzję o likwidacji 
Wyższej Szkoły Rolnicza im. Haliny 
w Żabikowie.   (11, s. 160)

125 lat temu
Qn 12 marca 1894 r. zmarł w Wierzenicy hr. 

August Cieszkowski – właściciel folwarku 
żabikowskiego i fundator Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Żabikowie, na rzecz której 
przekazał folwark.   (3, s. 36; 11, s. 161)
Qn 16 marca 1894 r. ukazało się rozpo-

rządzenie ministra kultury (zabór pruski) 
wprowadzające możliwość nauki języka 
polskiego jako obcego. Przepis zastosowano 
od 1 maja 1894 r. dla oddziału II szkoły 
wirowskiej (ul. Łęczycka).   (13, s. 56)

120 lat temu
Qn 31 marca 1899 r. przyjęto plany budo-

wy murowanego kościoła w Wirach (w 
miejsce spalonego, drewnianego). Prze-
widywany koszt wynosił 90 000 marek. 
Największym problemem było zdobycie 
funduszy na tę budowę.   (3, s. 57

90 lat temu
Qn Do 1 marca 1929 r. funkcję rządcy 

folwarku żabikowskiego pełnił Wik-
tor Kuchanowicz (od 01.10.1927  r.).   
(11, s. 186)
Qn 16 marca 1929 r. urodził się w Mo-

sinie ks. Janusz Szajkowski z  Lasku. 
Zmarł 26.10.2005 r.   (17, s. 197/261)

85 lat temu
Qn 4 marca 1934  r. z  inicjatywy Jana 

Górki zwołano w Żabikowie pierwsze 
zebranie organizacyjne lokalnych haller-
czyków (żołnierze Błękitnej Armii gen. 
Józefa Hallera, która przybyła z Francji 
do Polski w kwietniu 1919).   (17, s. 94)
Qn 23 marca 1934 r. ustawa o podziale ad-

ministracyjnym państwa zniosła w Wiel-
kopolsce dotychczasowe Komisariaty 
Obwodowe, tworząc zbiorowe gminy 
wiejskie z wójtami na czele.   (13, s. 27)
Qn 26 marca 1934 r. w szkole w Lasku 

(ul. Sobieskiego  59; dziś dom komu-
nalny z adresem: ul. Sobieskiego 59a) 
odbyło  się święto sadzenia drzewek.   
(13, s. 102)

80 lat temu
Qn 3 marca 1939  r. w  „Kurierze Po-

znańskim” ukazała się notatka prasowa 
o odkryciu w Luboniu podczas budowy 

Z dużym zainteresowaniem i ciekawością 
zabrałem  się do czytania książki, którą 
otrzymałem podczas jej promocji 13 stycz-
nia na lubońskim finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Autorka, pani Iza-
bella Szczepaniak, wpisała mi też dedyka-
cję. Już podczas spotkania, pierwsi „czy-
telnicy” wyrażali opinię oszczędnie zilu-
strowanego wydawnictwa, do których 
i ja się zaliczam. Gdy czytając dotarłem do 

124 strony, z  podziwem analizowałem 
zamieszczoną tam starą pocztówkę dwor-
ca w Luboniu. Takiej perspektywy, jakości 
zdjęcia oraz widoku bryły naszego dworca 
nie znałem. Zachęcając do lektury sąsiada, 
który interesuje się historią bardziej niż ja, 
oprócz innych walorów opracowania wska-
załem mu i  na ten. On „rzucił okiem” 
i oznajmił mi – przecież to nie jest luboń-
ski dworzec. Pomyślałem, że wymądrza 

się, zazdrości zbiorów autorce, 
która w Luboniu uchodzi za eks-
perta od architektury, oprowadza 
bowiem wycieczki „Szlakiem ar-
chitektury przemysłowej” po za-
bytkowych Zakładach Ziemnia-
czanych i Chemicznych. Może ma 
zły dzień i chce, bym się odczepił. 
Po kilku dniach, podczas week-
endu, zaprosił mnie na drinka, 
w rozmowie wróciliśmy do tema-
tu książki. Już ją miał i wstępnie 
przewertował. Wskazywał na 
różne, jego zdaniem, nieścisłości. 
Gdy „stanęliśmy” na dworcu, wy-
jął komórkę i pokazał mi, wyszu-
kanych przez Internet, kilka zdjęć 
dworca w Lubaniu Śląskim i po-
prosił, żebym sobie porównał 
z tym z książki. Przeżyłem szok, 

List do redakcji

Nie do wiary
Czy dworzec w Luboniu jest dworcem w Luboniu?

nie dowierzałem, 
mówiłem sobie: to 
niemożliwe. Podpis 
pod ilustracją mówi 
jasno: Dworzec 
w  Luboniu, kartka 
pocztowa, źródło 
ilustracji: zbiory Iza-
bella Szczepaniak – 
to nie może być po-
myłka. Choć wciąż 
nie wierzę, wyszło na 
to, że sąsiad ma rację. 
Usprawiedliwia-
łem  się i  broniłem 
twierdząc, że książkę 
zanim trafi do druku, 
oprócz autora prze-
gląda wielu korekto-
rów i  ludzi od wy-
dawcy. Jeśli okaże się 
to prawdą, to jest to 
kompromitacja!
Czy redakcja „Wieści 
Lubońskich” coś wie 
na ten temat? Czy już 
ktoś to zgłaszał lub 
wyjaśniał? Proszę o odpowiedź.

(dane personalne do wiadomości redakcji)

Od redakcji: Sygnał taki trafił do nas od 
kilku osób. Po analizie potwierdzamy, 
że ilustracja na stronie 124 nie przedsta-
wia dworca w Luboniu tylko w Lubaniu 
Śląskim. Do 12 marca żadna informacja 
prostująca od wydawcy nie wpłynęła. 
Wiemy, że w drukowanej później partii 

egzemplarzy „Dzieje Ziemi Lubońskiej” 
zdjęcie zostało podmienione na współ-
czesne, z  nowym podpisem: Dworzec 
w Luboniu, stan obecny, źródło ilustra-
cji: Ośrodek Kultury w  Luboniu (wy-
dawca). Materiał ten wysyłamy do wy-
dawcy oraz autorki opracowania i zbio-
ru zdjęć, z prośbą o ustosunkowanie się. 
Odpowiedź zamieścimy w  kolejnym 
wydaniu.

n
Strona 124 książki „Dzieje Ziemi Lubońskiej” autorstwa 
dr Izabelli Szczepaniak z zamieszczoną ilustracją pocho-
dzącą ze zbiorów autorki. Dworzec w Lubaniu Śląskim 
przedstawiono w opracowaniu jako nasz dworzec kolejo-
wy w Luboniu

n
Dla porównania, współczesne zdjęcie dworca 
kolejowego w Lubaniu Śląskim. Bryła i układ 
budynków, architektura oraz wiele szczegółów 
nie zmieniły się przez około 100 lat   fot. źródło: 
dolny-slask.org.pl (https://polska-org.
pl/946233,foto.html – 5.03.2019 r.)
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HISTORIA

Qn 11 marca 1999 r. Rada Miasta rozpa-
trzyła roszczenia Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Poznaniu o nieodpłatne 
przekazanie jej przez Luboń nierucho-
mości w Żabikowie.   (10, VIII/51/99)
Qn 11 marca 1999 r. Rada Miasta uchwa-

liła zmianę nazwy „Plac Wolności” na 
„Plac Edmunda Bojanowskiego”.   (10, 
VIII/52/99)
Qn W marcu 1999 w Bibliotece Miejskiej 

gościła aktorka, Ewa Wiśniewska.   („WL” 
04-1999, s. 14)
Qn W marcu 1999  na łamach „Wieści Lu-

bońskich” oraz w książce „Żabikowo – dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
autorzy wystosowali do władz Lubonia 
apele o  ratowanie lokalnych zabytków.   
(3, s. 37; 11, s. 197; „WL” 03-1999, s. 3)
Qn W marcu 1999  r. w  hali Poelzinga 

uruchomiono linię granulacji nawozów 
metodą zgniatania.   (6, s. 74)

15 lat temu
Qn 4 marca 2004 r. Rada Miasta przyjęła 

uchwałę o zgodzie na używanie nazwy 
„Luboń” na produktach Zakładów Che-
micznych.   („WL” 04-2004, s. 11)
Qn W marcu 2004 r. rozstrzygnięto kon-

kurs na exlibris biblioteki Gimnazjum nr 1. 
Wygrał projekt Krzysztofa Piskorskiego 
przedstawiający patrona szkoły – kard. 
Stefana Wyszyńskiego – w  otoczeniu 
książek.   („WL” 04-2004, s. 28)

5 lat temu
Qn 16 marca 2014 r. w Lubońskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji wystąpił znany polski 
zespół rockowy – „Perfect”.   („WL” 04-
2014, s. 36)
Qn 16 marca 2014  r. w Wierzenicy zain-

augurowano obchody 200-lecia urodzin 
Augusta hr. Cieszkowskiego, w  których 
wzięli udział również lubonianianie, w tym 

Dziś prezentujemy lubońskie zdjęcie, któ-
re ukazało się w przedwojennym, bezpłat-
nym dodatku prasowym do 34. numeru 
„Kuriera Poznańskiego” i  „Orędownika 
Wielkopolskiego” z 23 sierpnia 1932 roku, 
zatytułowanym „Ilustracja Poznańska 
i Nowiny Sportowe”. Opublikowano je na 
szczycie ósmej (ostatniej) strony wydaw-
nictwa ukazującego się wówczas we wtor-
ki. Na szpalcie zatytułowanej „Życie towa-

rzystw”, obok zdjęcia czytamy: Młodzież 
Żeńska Towarzystwa „Sokół” w Luboniu 
obchodziła niedawno uroczystość przy-
rzeczenia sokolego. Wśród sokolic stoją 
prezeska dr.  Trittowa (), wiceprezeska 
Dzielnicy Wielkopolskiej dr. Rozmiarko-
wa () i naczelniczka gniazda żeńskiego 
dr. Chudzińska ().
Dla łatwiejszego rozpoznawania osób 
dodaliśmy własną, kolejną numerację. 

przedstawiciele władz miasta.   („WL” 04-
2014, s. 42)
Qn W marcu 2014 r. rozpoczęła się insta-

lacja ołtarza w kościele pw. bł. Jana Paw-
ła II (dziś święty).   („WL” 04-2014, s. 44)
Qn W marcu 2014 r. wymieniono drzwi 

wejściowe w  kościele św. Jana Bosko.   
(„WL” 04-2014, s. 44)

[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

Zdjęcia z lamusa Przedstawiana prezes Katarzyna Tritt 
ma nr 50, druhna Halina Rozmiarkowa 
nr 16, zaś Maria Chudzińska (17). Zi-
dentyfikowaliśmy też panią Wandę Paw-
lęty (48).
Wszystkich, którzy potrafią poznać swo-
je mamy, ciotki czy babcie w czasie ich 
młodości, prosimy o kontakt z redakcją 
„Wieści Lubońskich”.
Oryginalna fotografia (10,7x16,3  cm) 
wykorzystana w  przedwojennej prasie 
pochodzi ze zbiorów Małgorzaty Oku-
licz-Kozaryn – wnuczki Katarzyny Tritt 
– i została nam udostępniona do zdigi-

talizowania. Dzięki ówczesnej, dosko-
nałej jakości, możliwe było znaczne 
powiększenie obrazu, bez zatracenia 
szczegółów.

PPR

n
Żeńska grupa „Sokoła”, gniazdo Luboń z 1932 roku. Czekamy na rozpoznanie osób. Mający problemy z dobrym widzeniem, mogą skorzystać z czytelnego powiększenia 
do formatu ok. A3 (30x40 cm) w siedzibie redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62   fot. I. Birkholc, oprac. PPR

Zapraszamy innych z ciekawymi zdję-
ciami lubońskich: organizacji, budyn-
ków, rodzin itd. W zamian za możliwość 
skopiowania i podzielenia się obrazem, 
oferujemy bezpłatnie duże powiększe-
nie do formatu A4, po obróbce popra-
wiającej jakość!
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KULTURA

1 marca obchodziliśmy po raz ósmy 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych ustanowiony świętem pań-
stwowym 3 lutego 2011 r. W tym roku 
w działania edukacyjne na terenie na-
szego miasta aktywnie włączyło się tak-
że Towarzystwo Miłośników Miasta 
Lubonia (TMML).

Wieczór o podziemiu
8 marca w Urzędzie Miasta odbył się 59. 
Wieczór Historyczny. Naszym gościem 
była dr Agnieszka Łuczak, która wygło-
siła prelekcję „Partyzanci i konspiratorzy. 
Polskie podziemie niepodległościowe 
w latach 1944-1956”, historyk, w latach 
2000-2018 pracownik Oddziałowego 
Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Poznaniu, od 2009 r. 
jego naczelnik. Zajmuje  się tematyką 
okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 
w Wielkopolsce, zwłaszcza oporem spo-
łecznym i działaniami konspiracji pol-
skiej (szczególnie kobiet) na tym terenie. 
Jednocześnie bada problematykę kon-
spiracji antykomunistycznej i podziemia 
zbrojnego w  Wielkopolsce w  latach 
1945–1956. Koordynowała prace nad 
częścią „Atlasu Polskiego Podziemia 
Niepodległościowego w  latach 1944–
1956” (2007) dotyczącą obszaru woje-
wództwa poznańskiego. Jest współre-
daktorką (razem z  Aleksandrą Pietro-
wicz) publikacji „Konspiracja antyko-
munistyczna i  podziemie zbrojne 
w  Wielkopolsce 1945-1956” (2007, 
2016). Od 2016 r. Sekretarz Rady Pro-
gramowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL.
Podczas wykładu przedstawiła najważ-
niejsze problemy dotyczące tematyki 
żołnierzy wyklętych: dramatyczne wy-
bory, jakich musieli dokonać w nowej 
sytuacji politycznej na przełomie 1944 
i 1945 r, formy walki o suwerenną Pol-
skę, najważniejsze struktury podziemia 
antykomunistycznego oraz ich dowód-
ców, metody ich zwalczania przez ko-
munistyczny aparat represji, systema-
tyczne i konsekwentne zniekształcanie 
obrazu żołnierzy podziemia oraz współ-
czesne problemy z przywracaniem pa-
mięci oraz jej infantylizacją. Rozważania 
te doskonale ilustruje cytat: Darowano 

nam Polskę i ustanowiono rządy nad Nią, 
jakbyśmy byli narodem żebraków, jakby-
śmy czekali przez sześć lat wielkich zma-
gań na koniec wojny z założonymi ręka-
mi, jakbyśmy nie toczyli najkrwawszych 
na kuli ziemskiej walk i  jakbyśmy nie 
przerośli naszych rzekomych dobroczyń-
ców gotowością do poświęceń i bohater-
stwem. Na świętych ołtarzach Wawru, 
Oświęcimia, Majdanka, Warszawy, le-
śnych partyzanckich pobojowisk, spacy-
fikowanych po barbarzyńsku miast i wsi 
– dokonano najhaniebniejszej w dziejach 
profanacji: stworzono sztuczną, jakby 
w sercach naszych nie żyła prawdziwa, 

Polskę, która jest usankcjonowaniem 
wszelkiej podłości, zła i  zdrady. – To 
fragment rozkazu kpt. Stanisława Soj-
czyńskiego „Warszyca” do żołnierzy 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, jed-
nej z  większych antykomunistycznych 
struktur regionalnych, działających na 
ziemi łódzkiej.
W trakcie prawie trzygodzinnego spo-
tkania dr Agnieszka Łuczak z pasją opo-
wiedziała o polskim podziemiu niepod-
ległościowym w  latach 1944-1956 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

w  Wielkopolsce. Rozwiała też wiele 
mitów narosłych wokół żołnierzy wy-
klętych. Przedstawiła ewolucję zaintere-
sowania nimi, począwszy od lat 90. XX 
wieku, kiedy można było już o  nich 
swobodnie mówić, aż do czasów współ-
czesnych. Ciekawa była też ocena zmie-
niającego się kontekstu politycznego.
Spotkanie odbyło się przy wsparciu Mia-
sta Luboń.

Seminarium „Dowody zbrodni”
15 i16 lutego członkowie TMML wzięli 
udział w seminarium „Dowody zbrodni” 
przygotowanym przez Instytut Pamięci 
Narodowej w Warszawie. Było ono po-
święcone powojennemu podziemiu nie-
podległościowemu oraz konspiracji 
młodzieżowej. Zajęcia teoretyczne od-
były się w Centrum Edukacyjnym „Przy-
stanek Historia”. O  działaniach podej-
mowanych przez organizatorów opowie-
dział wiceprezes IPN oraz dyrektor 
Biura Poszukiwań i Identyfikacji – prof. 
Krzysztof Szwagrzyk, który specjalizu-
je się w poszukiwaniu osób zamordowa-
nych w okresie stalinowskim. Kierowany 
przez niego zespół prowadził prace eks-
humacyjne m.in. w Kwaterze na Łączce 
na Wojskowym Cmentarzu na warszaw-
skich Powązkach, Cmentarzu Osobo-
wickim we Wrocławiu czy Cmentarzu 
Garnizonowym w Gdańsku. Problema-
tykę konspiracji młodzieżowej przybliżył 
prof. Jacek Wołoszyn. Z jego wystąpie-

niem dobrze współgrała prezentowana 
wystawa: „Zapomniane ogniwo. Kon-
spiracyjne organizacje młodzieżowe na 
ziemiach polskich w latach 1944/1945-
1956”. Z  kolei w  części warsztatowej 
można się było dowiedzieć, jak interpre-
tować źródła oraz jak korzystać z porta-
li edukacyjnych IPN dotyczących pod-
ziemia niepodległościowego.

Śladami zbrodni komunistycznych
Seminaryjny objazd terenowy umożliwiał 
zapoznanie się z miejscami związanymi 
ze zbrodniami dokonanymi przez ko-
munistów. Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL powstało 
w 2016 r. w dawnym Areszcie Śledczym 
Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowiec-
kiej  37. Obecnie jest planowana jego 
przebudowa i realizacja z dużym rozma-
chem nowoczesnej ekspozycji wg zwy-
cięskiego w  konkursie projektu biura 
M.O.C. Architekci z Katowic.
Gmach powstał z inicjatywy władz car-
skich w latach 1902-1904 z przeznacze-
niem dla ok. 800 więźniów. Autorem 
projektu był Henryk Julian Gay (1875-
1936) pochodzący z  rodziny znanych 
architektów. W międzywojniu mieścił się 
w nim areszt śledczy, wykonywano tak-
że wyroki śmierci. Podczas okupacji 
placówka pełniła funkcję pomocniczą 
dla najważniejszego więzienia Gestapo 
– Pawiaka. Wojnę gmach przetrwał bez 
większych zniszczeń i z tego też względu 
władze komunistyczne utworzyły w nim 
główne więzienie polityczne. Represjo-
nowano tam przede wszystkim działaczy 
podziemia niepodległościowego 1944-
1956. Zginęli w nim m.in rtm. Witold 
Pilecki „Witold” (1901-1948), mjr Hie-
ronim Dekutowski „Zapora” (1918-
1949), mjr Zygmunt Szendzielarz „Łu-
paszko” (1910-1951). Byli to również 
powstańcy warszawscy, a  także przed-
stawiciele kościoła katolickiego, z których 
najbardziej znaną postacią był abp An-
toni Baraniak.
Najwyższym stopniem zamordowanym 
oficerem był gen. brygady Emil August 
Fieldorf „Nil” (1895-1953). Dowodził 
Kedywem Komendy Głównej Armii 
Krajowej oraz kierował organizacją „Nie-
podległość” o kryptonimie „Nie”. Aresz-
towany w 1950 r., odmówił współpracy 
z Urzędem Bezpieczeństwa. Skazano go 
na karę śmierci i, aby go dodatkowo 
upokorzyć, wyrok wykonano przez po-
wieszenie 23 lutego 1953 r. o godz. 15 
w mokotowskim więzieniu. Fragmenty 
szubienicy odkryto w  grudniu 2017  r. 

n
Naszym gościem w trakcie 59. Wieczoru Historycznego była historyk dr Agnieszka 
Łuczak, w latach 2000-2018 związana z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej 
IPN w Poznaniu   fot. Przemysław Maćkowiak

n
Elementy szubienicy odkryte w podziemiach Aresztu Śledczego Warszawa-Moko-
tów, na której wykonano wyrok śmierci na gen. Emilu Auguście Fieldorfie „Nilu”. 
Obecnie w budynku powstaje nowoczesne Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więź-
niów Politycznych PRL   fot. Przemysław Maćkowiak

n
Oddział partyzancki Zygmunta Borostowskiego „Bory” działający w Wielkopolsce 
na terenie powiatu krotoszyńskiego w latach 1945-1947.   zbiory Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu
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pod posadzką pomieszczenia siłowni 
urządzonej po 1994 r. w piwnicy Pawi-
lonu I. Zdemontowane elementy wrzu-
cono do otworu zapadni, zasypano gru-
zem, a następnie posadzkę wyrównano 
betonem. Efekty prac badawczych, człon-
kowie naszego Stowarzyszenia po raz 
pierwszy mieli okazję oglądać już kilka 
dni po sensacyjnym odkryciu.
Jednym z  najbardziej symbolicznych 
miejsc związanych z żołnierzami wy-
klętymi jest Kwatera na Łączce znaj-
dująca się na Wojskowym Cmentarzu 

na warszawskich Powązkach. Na niej 
od połowy 1948 r. potajemnie chowa-
no ofiary represji politycznych, przede 
wszystkim z więzienia przy ul. Rako-
wieckiej. Po wykonaniu wyroku śmier-
ci przez rozstrzelanie lub w wyjątko-
wych przypadkach przez powieszenie, 
zwłoki były wrzucane zwykle nocą, do 
wspólnych dołów przy cmentarnym 
płocie. Później w  tym miejscu urzą-
dzono śmietnik, a następnie po nawie-
zieniu dodatkowych warstw ziemi, 
chowano w latach 80. XX wieku dzia-
łaczy zasłużonych dla PRL. Prace eks-
humacyjne w kwaterze prowadził w la-
tach 2012-2017 zespół prowadzony 
przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka, 
dyrektora Biura Poszukiwań i Identy-
fikacji IPN. Szacuje się, że wydobyte 
szczątki należą do około 300. osób. Na 
razie udało się zidentyfikować kilku-
dziesięciu pomordowanych i to jedynie 
dzięki skomplikowanym oraz kosztow-
nym badaniom kodu DNA.
Panteon-Mauzoleum upamiętniający 
żołnierzy wyklętych odsłonięto 27 wrze-
śnia 2015  r. Projekt wykonał artysta 
rzeźbiarz Jan Kuka i  architekt Michał 
Dąbek z Krakowa. Znalazły się w nim 
nisze na zidentyfikowane szczątki po-
mordowanych. Złożono w nim również 
doczesne szczątki ostatniego Komen-
danta Głównego Narodowych Sił Zbroj-
nych, ppłk. Stanisława Kasznicy „Masz-
kowskiego” (1908-1948), syna prof. 
Stanisława Wincentego Kasznicy, rekto-
ra Uniwersytetu Poznańskiego oraz mię-
dzywojennego senatora. Walczył w Kam-
panii Wrześniowej, później działał 
w konspiracji. Ich dom rodzinny znaj-
dował się w Krosinku w pobliżu Mosiny. 
Obecnie mieści się w nim dom rekolek-
cyjny Polskiej Prowincji Zakonu Kazno-
dziejskiego o.o. Dominikanów.
W 2018  r. w  więzieniu mokotowskim 
otwarto wystawę: „Dowody zbrodni. 
Przedmioty z Łączki w pawilonie X wię-
zienia na Rakowieckiej”. Przedstawiono 
na niej sylwetki ofiar, można było też 
obejrzeć należące do nich przedmioty.

W budynku Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści przy Alejach Ujazdowskich otwarto 
w marcu 2018 r. ekspozycję „Cele bez-
pieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego 1945-1954” stanowią-
cą oddział Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Po zakończeniu II wojny świato-
wej w  piwnicach urządzono areszt, 
w  którym przetrzymywano działaczy 
antykomunistycznych takich, jak por. 
Jan Rodowicz „Anoda”.
Mieliśmy też okazję obejrzeć Willę „Jasny 
Dom” usytuowaną na warszawskich 

Włochach. Powstała w sty-
lu modernistycznym w la-
tach 30. XX wieku z inicja-
tywy ówczesnego burmi-
strza dzielnicy – Franciszka 
Kosteckiego. W  1936  r. 
zakupił ją notariusz z Pa-
bianic, Józef Kasperkie-
wicz, będący przodkiem 
obecnych właścicieli bu-
dynku. Rodzina zamiesz-
kiwała go do 29 stycznia 
1945 r., kiedy to willę prze-
jął radziecki Wojenny Ko-
mendant Miasta. Przezna-
czył ją na siedzibę Głów-
nego Zarządu Informacji 
Wojska Polskiego funkcjo-

nującą tam do października. Przesłucha-
nia prowadzono na wyższych kondygna-
cjach, natomiast w piwnicach urządzono 
cele. Zachowało się w nich wiele napisów 
oraz kalendarzy kreskowych wyrytych 
przez więźniów. Odkrycia dokonano 
przypadkowo w 2000 r. i wówczas po-
wołano do życia Fundację „Willa Jasny 
Dom” zajmującą  się opieką nad tym 
szczególnym miejscem.

Tablica w obozie żabikowskim
Jedynym miejscem na terenie obecnego 
Lubonia upamiętniającym żołnierzy 
podziemnego państwa polskiego II woj-

ny światowej zniewolonych w  okresie 
stalinowskim, jest tablica na terenie Mu-
zeum Martyrologicznego w Żabikowie, 
ufundowana w 1990 r. przez kombatan-
tów Armii Krajowej Okręg Wielkopolska 
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n
Zdjęcia ppłk. Stanisława Kasznicy „Maszkowskiego” 
z 1947 r., z kartoteki Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego w Warszawie

i pierwotnie umieszczona na głazie na 
Placu Wiosny Ludów w Poznaniu. Akt 
ten był wmurowaniem „kamienia wę-
gielnego” pod przyszły Pomnik Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Okaza-
ło  się jednak, że teren jest prywatny 
i  Okręg Wielkopolski Światowego 
Związku Żołnierzy AK zmuszony był 
poszukiwać nowej lokalizacji monu-
mentu. Miejscem tym okazał się Park 
Wieniawskiego naprzeciw kościoła 
dominikanów. W 2004 r. głaz przenie-
siono w to miejsce, a docelowy pomnik 

odsłonięto 26 września 2007 r. Podję-
to wówczas decyzję o  przeniesieniu 
głazu z tablicą na teren dawnego obo-
zu karno-śledczego w Żabikowie. Jak 
dotąd, nie są jednak znane żadne do-
kumenty wiążące więzionych tu żoł-
nierzy AK z późniejszymi represjami 
w okresie stalinowskim. Tablica w tym 
miejscu ma raczej charakter symbo-
liczny, niż upamiętnia konkretne wy-
darzenie.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

n
Tablica upamiętniająca żołnierzy pod-
ziemnego państwa polskiego II wojny 
światowej zniewolonych w okresie 
stalinowskim, przy głównej alei na 
terenie Muzeum Martyrologicznego 
w Żabikowie   fot. Przemysław Maćko-
wiak

Rajd walentynkowy
9 lutego uczestnicy zajęć Sekcji Turysty-
ki Pieszej i Krajoznawczej wyruszyli na 
trasę wiodącą ulicami Puszczykowa na 
Rajd „Kijki dla Walentego”. Autobusem 
komunikacji miejskiej, z przystanku na 
ul. Armii Poznań ponadtrzydziestooso-
bowa grupa udała się do Puszczykowa. 
Od dworca kolejowego wyruszyli trasą 
leśnej ścieżki przyrodniczej, na której 

znajdują się tablice opisujące roślinność 
lasu, owady, ptaki, zwierzęta i  formy 
ochrony przyrody. Przy pomniku Sercu 
Maryi zrobili wspólne, pamiątkowe zdję-
cie. Następnie dotarli do Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Powstańców Wielkopol-

skich, na ścianie której wykonano mural 
poświęcony 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości oraz Powstaniu Wielko-
polskiemu. Obok szkoły stoi pomnik 
z wypisanymi nazwiskami, upamiętnia-
jący powstańców związanych z Puszczy-
kowem. W  trakcie dalszej wędrówki 
piechurzy przeszli obok eklektycznego 
kościoła pw. Matki Boskiej Wniebowzię-
tej, zaprojektowanego przez Adama Bal-

lenstedta, którego budowę 
rozpoczęto w 1923 r. Po-
dziwiali zabytkowe wille 
z  początków XX wieku, 
znajdujące  się na terenie 
miasta. Po przejściu prawie 

Z Uniwersytetu III Wieku

cd.  
na str. 
38

n
 Uczestnicy rajdu walentynkowego przed figurą Maryi w Puszczykowie   
fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy i autorzy przedstawienia „Z pamiętnika powstańca”. Trzecia z prawej – 
Lucyna Gawrońska, która udostępniła wspomnienia teścia
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Rodzinne soboty
Za nami kolejne rodzinne soboty pełne 
zabawy. Luty rozpoczęliśmy wspólnymi 
zabawami ze Smokiem Maciusiem, pod 
czujnym okiem Bajanki, która zadbała, 
by nikt się nie nudził. Tydzień później, 
9 lutego, naszą sceną zawładnęła psotli-
wa Pippi Skarpetka. Jej pełne przygód 
perypetie zgromadziły bardzo liczną 
publiczność. Na zajęciach umuzykalnia-
jących wspólnymi siłami próbowaliśmy 
przywołać wiosnę. Radosne muzykowanie 
odpędziło na chwilę zimę i wniosło wiele 
wiosennej energii do Galerii Kulturteki. 
Miesiąc zakończyliśmy wyjątkowym 

spotkaniem z BajOlą, która zabrała naj-
młodszych słuchaczy do wyjątkowego 
świata duńskich baśni. W marcu i kwiet-
niu kolejne sobotnie spotkania z teatrem, 
bajką i muzyką dla naszych najmłodszych 
czytelników.

Podróże z pasją
5 lutego odbyło  się kolejne spotkanie 
podróżnicze, tym razem Dawid Toma-
lak z Azjatyckiego Centrum 
Kultury zabrał słuchaczy do 
wyjątkowego świata herbat. 
Słuchacze nie tylko poznali 
tradycje związane z herbatą, 

Z Biblioteki Miejskiej

n
Rodzinna sobota w Bibliotece z psotliwą Pippi Skarpetką

cd.  
obok

7  km zakończono spacer 
w  cukierni przy ul. Poznań-
skiej, gdzie seniorzy miło spę-
dzili czas na rozmowie przy 
kawie, deserach i  ciastkach. 

Uczestnicy rajdu otrzymali czerwone, 
walentynkowe serduszka. Dotlenieni 
i pełni wrażeń powrócili do Lubonia.  

 (M. J. Błaszczakowie)

Wspomnienia powstańca
13  lutego w  sali na piętrze Biblioteki 
Miejskiej odbyło  się patriotyczne spo-
tkanie zorganizowane przez Sekcję Li-
teracko-Biblioteczną Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (LUTW), 
kończące oktawę obchodów stulecia 
rocznicy wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. W samo południe prowadzą-
ca spotkanie – Małgorzata Kozaryn – 
poprosiła na scenę jedną ze studentek 
sekcji – Sabinę Filipowicz, która prze-

czytała pamiętnikarskie wspomnienia 
autorstwa powstańca wielkopolskiego 
z Gierłachowa pod Bojanowem – Leona 
Gawroniaka-Gawrońskiego. Był on te-
ściem obecnej w bibliotece, mieszkającej 
prawie 45 lat w Luboniu, emerytowanej 
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr  2 
– Lucyny Gawrońskiej, która wspomnie-
nia bohatera udostępniła. Leon Gawro-
niak-Gawroński walczył w  powstaniu 

m.in. w Poznaniu, Bojanowie i Jutrosinie, 
a po jego zakończeniu wziął udział rów-
nież w wojnie bolszewickiej. Fragmenty 
czytanych wspomnień były przeplatane 
scenami z czasów powstania, w których 
zaprezentowali się studenci LUTW. Jed-
ną ze scen było złożenie na krzyż przy-
sięgi na wierność Ojczyźnie.   (PAW)

„Jarosławiec zimą”
W niedzielę, 17 lutego, odbył  się rajd 
pieszy „Jarosławiec zimą” zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Klub Seniora w Komornikach. Wzięło 
w  nim udział ponad 60 osób, w  tym 
słuchacze i uczestnicy LUTW. Spotkali-
śmy  się przy świetlicy, znajdującej  się 
w sąsiedztwie założonego w 1964 r. Mu-
zeum Narodowego Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w  Szreniawie. 
Początkowo trasa wiodła skrajem lasu, 
drogą wśród pól, a  później ścieżkami 

i duktami po Wielkopolskim Parku Na-
rodowym. Po przebyciu kilku kilome-
trów doszliśmy do krańca jeziora Jaro-
sławieckiego i jego północnym brzegiem 
(szlakiem zielonym) dotarliśmy na pla-
żę w Jarosławcu. Tego dnia pogoda była 
raczej wiosenna, ale jezioro było jeszcze 
całkowicie pokryte lodem. Przelatywały 
klucze dzikich gęsi i słychać było śpiew 
ptaków – pierwszych zwiastunów wio-
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sny. Po krótkim postoju i posileniu się, 
zrobiliśmy sobie wspólne zbiorowe zdję-
cie. Rozpoczęliśmy dalszą wędrówkę po 
przeciwnej stronie jeziora. Szlak był 
bardzo pofałdowany i  urozmaicony 
z  trudnymi do przebycia odcinkami 
(z powalonymi pniami drzew), co sta-
nowiło dodatkową atrakcję. W  zacisz-
nych i  nasłonecznionych partiach lasu 
kwitła leszczyna. Po zatoczeniu pętli 
i przebyciu ponad 9 km dotarliśmy do 
świetlicy, gdzie powitali nas sołtys Szre-

niawy, Władysław Kwaśniewski, który 
przygotował dla wszystkich piękne, czer-
wone jabłka oraz szefowa świetlicy, pani 
Iza, z pieczoną nad ogniskiem kiełbasą. 
Po przebytej trasie wszystko smakowało 
znakomicie. Kolejny rajd – „Odgłosy 
wiosny” – odbędzie się 17 marca. Wy-
marsz o godz. 10 sprzed WDK „Koźlak” 
w Chomęcicach.   

(M. J. Błaszczakowie)

Inauguracja zajęć bibliotecznych
27 lutego odbył  się 
wykład inauguracyjny 
dla Sekcji Literacko-
-Bibliotecznej, który 
poprowadziła dr Iza-
bella Szczepaniak. 
Spotkanie promowało 
najnowszą książkę jej 
autorstwa „Dzieje Zie-
mi Lubońskiej”. Słu-
chacze mogli zadać 
nurtujące ich pytania, 
a także zdobyć dedy-
kację autorki. Przed 
nami cały semestr 
spotkań, wykładów 
i koncertów, na które 
wszystkich gorąco za-
praszamy! Szczegóło-
wy harmonogram 
spotkań dla słuchaczy 
sekcji dostępny jest 
w  czytelni Biblioteki 
Miejskiej.    (BM)

n
 Wykład inauguracyjny dla sekcji literacko-bibliotecznej LUTW

n
Piechurzy z LUTW na brzegu jeziora Jarosławieckiego rajdu   fot. Jan Błaszczak
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Tradycją w przepięknym mieście Kórnik 
stały się Muzyczne Spotkania Walentyn-
kowe Seniorów pt. „Wszystkie odcienie 
miłości”. Na 4. emisję tej imprezy zapro-
szono 6 zespołów wokalno-muzycznych 
o  bogatym dorobku artystycznym. 9 
lutego zespół „Lubonianie” z Lubońskie-
go Towarzystwa Kulturalnego zaprezen-
tował więc swoje utwory, a były to: „Po 
to płynie czas”, „Zawsze dla Ciebie”, „7 
czarnych krów”, „Kocha się raz”, „Przy 
kominku”. Dodatkowo piosenkę w języ-
ku angielskim pt. „Sway” wykonała, 
budząc uznanie widzów, nasza solistka 
– Ludomira Jarzina. Akompaniował jej 

na gitarze Wojciech Wicenciak. Znako-
micie zaprezentowali się też nasi soliści 
Zdzisław Piskorz i Lucjan Kuźniak. Re-
welacyjnie śpiewali tez pozostali człon-
kowie zespołu: Barbara Szymankiewicz, 
Janina Rozumek, Felicja Sulima, Krysty-
na Kaczmarek, Wanda Kaczmarek i Jan 

Kaczmarek. Podziękowania należą  się 
naszemu nauczycielowi Wojciechowi 
Wicenciakowi, który prowadzi nasz ze-
spół przez meandry kunsztu artystycz-
nego. Pamiętamy też zawsze o mecena-
sie – Urzędzie Miasta Luboń, co zobo-
wiązuje.
Wyjątkowa atmosfera towarzyszyła im-
prezie, co było widać na twarzach uczest-
ników, którzy nie szczędzili nam braw. 
Miłym akcentem były też dyplomy i upo-
minki od organizatorów. Wystąpiła ka-
pela Czesława Gryski z zespołu „Plewisz-
czoki”, która również przygrywała do 
tańca.

Informacyjnie dodam, że zespół „Lubo-
nianie” wystąpi 28 marca z godzinnym 
koncertem dla mieszkańców Poznania 
w Klubie „Krąg”.

Jan Kaczmarek
prezes 

Lubońskiego Towarzystwa Kulturalnego

Kórnickie walentynki

n
Występ zespołu wokalno-muzycznego „Lubonianie” w Kórnickim Ośrodku Kultury 
9 lutego   fot. Ludomira Jarzina

Zespół bluesowo-rockowy 
„Teren Prywatny” z Ostro-
wa Wielkopolskiego za-
szczycił 23 lutego swoją 
obecnością Kowbojskie 
Miasteczko w Luboniu przy 
ul. Kwiatowej. Młodzi arty-
ści estradowi zaprezento-
wali w saloonie swój mu-
zyczny repertuar, który 
porwał w wir tańca przy-
byłych gości. Ze względu 
na nietypowość miejsca, 
w którym się znaleźli, mu-
zycy nie zapomnieli o we-
sternowym klimacie. Wy-
konali m.in utwór dedy-
kowany sheriffowi, by za-
pamiętał ich koncert 
i  zaangażowanie. Nasza 
Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas 
Country” ze swoim szefem i instrukto-
rem tańców country Jackiem na czele 
zademonstrowała pokaz artystyczny 
połączony z nauką tańca dla uczestników 
imprezy. Entuzjaści fotografowali się z ar-
tystami z Ostrowa. Funkcjonował też bar 
u Dorothy z pysznym domowym jedze-

niem oraz „pieprzonymi tostami”, piwem 
kuflowym i  trunkami (dla ochotników 
zawsze jest dostępny „wściekły kot”). Przed 
opuszczeniem bramy miasteczka dzielo-
no się wrażeniami z tego niecodziennego 
wydarzenia.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

Z miasteczka country

n
Natalia Rutkowska w towarzystwie członków zespołu 
bluesowo-rockowego „Teren Prywatny” z Ostrowa 
Wlkp.   fot. Barbara Rutkowska

spotkanie było 
okazją do spró-
bowania smaków 
z najdalszych za-
kątków świata, 
bowiem pre-
lekcja połączo-
na była z degu-
stacją naparów 
przywiezionych 
prosto z Azji, ale 
nie tylko. Ko-
lejne spotkania 
z podróżami już 
wkrótce.

Zabawa w Klubie „Promyk”
Tradycyjnie w  drugi wtorek miesiąca 
gościliśmy członków „Promyka” Wyko-
rzystując czas karnawału zaprosiliśmy 
wszystkich członków do wspólnej za-
bawy. O dobry nastrój i muzykę zadbał 
pan Artur, który skutecznie wyciągnął 
wszystkich na parkiet. Seniorzy wspól-
nie oznajmili, że zabawa była przednia, 
co niezmiernie nas cieszy!

Wspomagamy mamy
Miło jest nam poinformować, że ruszyła 
II edycja „Wspomagamy mamy!”. Jest to 
projekt, który ma na celu wspieranie mło-
dych i przyszłych mam. Lutowe spotkanie 
poświęcone było chustonoszeniu, popro-
wadziła je Marta Czajka – doradczyni 

chustonoszenia. Podpowiedziała, czym 
kierować się podczas wyboru chusty do 
noszenia dziecka oraz zaprezentowała, 
w jaki sposób prawidłowo zakładać chus-
tę. Przed nami spotkania m.in. z zakresu 
profilaktyki kolki czy doulownia. Udział 
w spotkaniach jest bezpłatny, szczegóły 
na stronie internetowej Biblioteki 
(www.biblub.com).

Teatrzyk
Cykl rodzinnych spotkań w Bibliotece 
zakończyliśmy środowym spotkaniem 
z teatrem, tym razem aktorzy ze Studia 
Teatralnego „Krak-Art” zaprezentowali 
historię prosto z „Magicznej Krainy 
Czarnoksiężnika Ozona”. Spektakl 
pokazał najmłodszym widzom, że 
prawdziwych przyjaciół poznaje się 

w chwilach kryzysu i słabości, a wspól-
ne działanie pozwala na pokonanie 
wszystkich, nawet najtrudniejszych 
przeszkód. Bajka pokazała również, 
jak ważne jest dbanie o naszą planetę 
i środowisko. Spektakl porwał widzów 
w  magiczny świat bohaterów akcji 
oraz dał wiele cennych wskazówek. 
Do zobaczenia na kolejnych rodzin-
nych spotkaniach w Bibliotece!  (BM)

Kulisy filmu
W ramach obchodów setnych rocznic 
odzyskania niepodległości i jakże lokalnie 
ważnej dla Wielkopolan wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, Miasto Luboń zreali-
zowało film poświęcony tamtym czasom 
zatytułowany „Droga do niepodległej. Lu-
boń – historia nasza” (czytaj szerzej: „WL” 

02-2019,s. 6). W dwa kolejne poniedziałki, 
25 lutego i 4 marca w Bibliotece Miejskiej 
reżyser, autor zdjęć, udźwiękowienia, 
koloryzacji i montażysta filmu w jednej 
osobie – Łukasz Budzyński – zorgani-
zował kameralne spotkania dla lubo-
nian, podczas których zaprezentował 
tę ciekawą ekranizację. Obejrzeli go 
zarówno ci, którzy byli zaangażowa-
ni w jej powstanie, jak i ci którzy nie 
mogli uczestniczyć w premierze filmu 
podczas tegorocznej „Gali Siewcy”. Po 
projekcjach Łukasz Budzyński prezen-
tując fragmenty, które wcześniej nie 
były emitowane, wtajemniczał widzów 
w  to, co miało miejsce poza kadrem 
oraz odpowiadał na zadawane pytania. 
Sądząc po reakcji widzów, film zrobił na 
nich wrażenie i zyskał uznanie.   (PAW)

n
Łukasz Budzyński (w czapeczce) z częścią ekipy pracującej przy powstawaniu filmu   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Teatrzyk Studia „Krak-Art” dla dzieci

cd.  
ze str. 
38
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Machalska, dyrekcja SP  5, 
harcerze seniorzy Eugeniusz 
Kubacki i  Czesław Szafczyk 
oraz komendant hufca, pod-
harcmistrz Przemysław Gła-
dysiak, który nagrodził ko-
mendanta szczepu ZHP Żabi-
kowo, od lat udzielającego się 
w  harcerstwie – podharcmi-
strza Bartosza Wilczka – od-
znaką honorową „Harcerska 
Służba Wielkopolsce”. Z kolei 
komendantkę Ośrodka ZHP 
Luboń – Aleksandrę Lorenc 
– odznaczył Brązowym Krzy-
żem „Za Zasługi dla Harcer-
stwa”, nadanym przez Prze-
wodniczącego i  Naczelnika 

ZHP. Warto wspomnieć, że druhna 
Lorenc przed 32. laty założyła pierwszą 
lubońską drużynę harcerską przy Szko-
le Podstawowej nr 3, śpiewa w chórze 
„Bard”, jest członkiem Lubońskiej Rady 
Seniorów i przed kilku laty została uho-
norowana Medalem „Zasłużony dla 
Miasta Luboń”. Po tym wzniosłym mo-
mencie ogłoszono wyniki rywalizacji 
patroli i rozdano nagrody. Najlepszym 
patrolem biwaku uznano „Wigry”. Zdo-
był on główną, przechodnią nagrodę 
– „Złote Buty”, która jest oznaką zarów-
no prestiżu, jak i mistrzostwa w techni-
kach harcerskich. Po zakończeniu ape-
lu wszyscy zawiązali krąg i przekazali 
harcerską iskrę przyjaźni. Żegnając się 
harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj” 
nikt nie mówił do widzenia, lecz do 
zobaczenia za rok. Biwak ogłosił uro-
czyście za zakończony oboźny Mikołaj 
Łukaszkiewicz, który przez trzy dni 
z powodzeniem dbał o  jego wzorową, 
harcerską atmosferę. Zlot był współfi-
nansowany przez Miasto Luboń.

PAW

KULTURA

Po raz kolejny lubońscy harcerze zorga-
nizowali zlot. Coroczny biwak, zapocząt-
kowany przez komendant Ośrodka ZHP 
Luboń – Aleksandrę Lorenc – odbył się 
w dniach 1-3 marca w Szkole Podstawo-
wej nr 5 i cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Nasze miasto odwiedziło 
13. drużyn harcerskich z okolic Poznania.

Komendantem trzydniowego biwaku był 
przewodnik Mateusz Gawrysiak wspie-
rany przez swoich zastępców: odpowie-
dzialną za program przewodniczkę – 
Agnieszkę Grześkowiak – i zajmujące-
go  się sprawami logistycznymi druha 
Jana Siczyńskiego. Oboźnym był zastęp-
ca komendanta szczepu ds. pracy z kadrą 

(wcześniej prowadził 5. Lubońską Gro-
madę Zuchową „Dzielni Słowianie”) – 
pwd. Mikołaj Łukaszkiewicz, który od-
powiadał za harmonogram, prowadził 
apele i przekazywał uczestnikom wszyst-
kie niezbędne informacje. W piątkowe 
popołudnie, 1 marca, pierwsi harcerze 
zaczęli pojawiać  się w  szkole przy ul. 
Kołłątaja, natomiast wieczorem ponad 
dwustu podekscytowanych perspektywą 
dobrej zabawy harcerzy stanęło do ape-
lu otwierającego imprezę, po czym spo-
tkało się przy świecznisku, gdzie wszyst-
kie drużyny mogły  się zaprezentować. 
W nocy odbyła się gra sprawdzająca, jak 
uczestnicy zlotu potrafią sobie radzić 
z udzielaniem pierwszej pomocy. Ponie-

Dziewiąty biwak Jamboree waż czas naglił, oboźny 
ogłosił sobotnią pobudkę 
skoro świt. Po krótkim 
przygotowaniu i objaśnie-
niu zasad, patrole wyru-
szyły na grę po Luboniu. 
Zadania nie były proste. 
Harcerze zostali podziele-
ni na dwadzieścia miesza-
nych ekip, w których mu-
sieli zmierzyć  się z  zada-
niami postawionymi pod-
czas kolejnych gier. Po 
południu uczestnicy biwa-
ku integrowali się, nato-
miast wieczorem odby-
ła  się jedna z  najważniejszych części 
Jamboree – występy artystyczne. W nie-
dzielne przedpołudnie, 3  marca, od-
był się końcowy apel, na którym poja-
wili się również: burmistrz Małgorzata 

n
Główną nagrodę IX Jamboree – „Złote 
Buty” – zdobył patrol „Wigry”   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Po zakończeniu końcowego apelu wszyscy zawiązali krąg i przekazali harcerską iskrę przyjaźni   fot. Paweł Wolniewicz

n
Uczestnicy IX Jamboree na dziedzińcu SP 5   fot. Paweł Wolniewicz
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W sobotnie popołudnie, 9 marca, w sie-
dzibie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) 
odbyło się walne zebranie sprawozdaw-
cze z  działań prowadzonych przez tę 
jednostkę w ubiegłym roku. W spotkaniu 
uczestniczyli: burmistrz Małgorzata Ma-
chalska, zastępca przewodniczej Rady 
Miasta Luboń Piotr Izydorski, dowódca 

zmiany Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej 2 w Poznaniu – kpt. Kamil Skubisz, 
Naczelnik Wydziału Działań Ratowniczo 
Gaśniczych PSP w Poznaniu – mł. bryg. 
Tomasz Daszkiewicz, jego zastępca – st. 
kpt. Łukasz Kwas oraz lubońscy strażacy. 
Na wstępie prezes OSP Luboń Marek 
Maciejewski powitał zebranych, a  na-

Walne w remizie

n
Stół prezydialny walnego zgromadzenia OSP podczas omawiania sprawozdań, od 
prawej: Kamil Skubisz, Łukasz Kwas, Tomasz Daszkiewicz, Marek Maciejewski, Mał-
gorzata Machalska, Piotr Izydorski, Jacek Rutkowski i Kazimierz Świderski   fot. Pa-
weł Wolniewicz

stępnie odczytano kolejno sprawozdania 
z: działalności, finansowej oraz Komisji 
Rewizyjnej za ubiegły rok, po czym za 
okres sprawozdawczy Zarządowi udzie-
lono absolutorium. W dalszej kolejności 
przedstawiono plan na rok bieżący, po 
czym kolejno głos zabierali: Małgorzata 
Machalska, Piotr Izydorski, Tomasz 
Daszkiewicz i  Kamil Skubisz, którzy 
podkreślali, że nasza jednostka należy 
do wyróżniających się i najlepiej wypo-
sażonych formacji ochotniczych w Wiel-
kopolsce. Z  roku na rok przybywa ra-
towników Kwalifikowanej Pomocy Me-

dycznej (KPP), co  się przekłada na 
wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego rejonu. W ogólnopolskim ran-
kingu najaktywniejszych jednostek 
w ubiegłym roku lubońscy strażacy za-
jęli drugie miejsce w Polsce i pierwsze 
w Wielkopolsce. Warto wspomnieć, że 
prawie od trzech lat działa w  naszym 
mieście młodzieżowa drużyna strażacka, 
do której wstąpiło trzynaścioro członków 
i którą opiekują się Maciej Splisgart i To-
biasz Bernadek.

PAW

n
Coroczne walne zgromadzenie strażaków, na którym członkowie organizacji 
udzielili Zarządowi absolutorium   fot. Paweł Wolniewicz

Chorzy skarbem Kościoła
11 lutego przypadało święto Matki Bo-
skiej z Lourdes i Światowy Dzień Cho-
rego. Wszystkich chorych i cierpiących 
ks. Proboszcz zaprosił na Eucharystię 
i nabożeństwo, na godz. 12, w sobotę, 9 
lutego. Kościół wypełnił  się po brzegi 
tymi, którzy pragnęli zaczerpnąć siły 
u źródła – u stóp ołtarza, słuchając Sło-
wa Bożego, orędzia papieża Franciszka, 
przyjmując sakrament namaszczenia 
chorych oraz posilając się Ciałem Chry-
stusa. Uroczystość zakończyło błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem. 
Tak umocnionych duchowo chorych ks. 
Proboszcz zaprosił na kawę i  ciastko, 

przygotowane przez Caritas. Uczestni-
ków było tak dużo, że świętowanie od-
bywało się w dwóch salach – w Zakątku 
Kolbiańskim i w Sali św. Maksymiliana.

W karnawałowym nastroju
16 lutego 46 osób bawiło się na parafial-
nym Balu Seniora, a tydzień później, 23 
lutego 28 par spotkało się na karnawa-
łowym balu. dobroczynnym. Obie im-
prezy zorganizował Parafialny Zespół 
Caritas. Wspaniałą oprawę muzyczną 
zapewnił nasz „człowiek orkiestra”, pan 
Arkadiusz Adamski. W  programach 
wieczoru znalazła  się już tradycyjnie 
loteria fantowa, ulubiony korowód w takt 

Z parafii św. Maksymiliana

Dzień Chorego w parafii św. Maksymi-
liana w Lasku, w kościele i w Zakątku 
Kolbiańskim   fot. Anna Kaźmierczak

go, moralnego, apostolskiego, 
i administracyjno-gospodarcze-
go parafii. Ksiądz Biskup spo-
tkał się na niedzielnych Eucha-
rystiach z wiernymi, a w ponie-
działek z chorymi parafianami. 
Złożył wizytę w Przedszkolu nr 1 
i  Szkole Podstawowej nr  4. 
O pracy duszpasterskiej w para-
fii rozmawiał na spotkaniu z li-
derami grup. Na zakończenie 
wizytacji spotkał się na indywi-
dualnych rozmowach z kapłana-
mi pracującymi w parafii. Wie-
czorna Eucharystia, podczas 
której Biskup udzielił sakramen-
tu bierzmowania młodzieży 
z klas ósmych oraz trzecich gim-
nazjum (111 osób), zakończyła 
wizytację

A.K.

piosenki „Jedzie pociąg z  daleka” oraz 
wyróżnienia dla par małżeńskich świę-
tujących swoje jubileusze. Pyszne dania 
serwowali państwo Ania i Rafał z firmy 
cateringowej. Wszyscy bawili się świetnie 
i  już zapowiedzieli swoją obecność na 
przyszłorocznych balach.

Wizytacja kanoniczna
10 i 11 marca w parafii św. Maksymilia-
na odbyła  się wizytacja kanoniczna. 
Przeprowadził ją ks. bp Zdzisław Fortu-
iak. Takie odwiedziny pasterskie odby-
wają się raz na pięć lat. Wizytacji podle-
gają wszystkie dziedziny życia religijne-

n

n
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Msza na ekranie domowym
Od niedzieli 10 marca, na stronie inter-
netowej parafii: www.barbara.archpo-
znan.pl (w zakładce: „Parafia”, pozycja: 
„Na żywo”) można oglądać transmisję 
mszy św. z  żabikowskiego kościoła. 

W tym dniu próbnie emitowano wszyst-
kie niedzielne Eucharystie, od 17 marca 
będzie dostępny jedynie przekaz mszy 
o godz. 10. Przedsięwzięcie zrealizowa-
no z  myślą o  tych parafianach, którzy 
nie mogą dotrzeć do kościoła, głównie 
chorych. W przyszłości będą mieli moż-
liwość odbierania w  swoich domach 
również transmisji z innych nabożeństw, 
np. z  Gorzkich Żali czy pasterki. Na 
bieżąco, w  ogłoszeniach parafialnych, 
będzie przekazywana informacja o do-
datkowych emisjach, szczególne z uro-
czystości czy wydarzeń w parafii. Obraz 
z  kamery zamontowanej na balkonie 
w  nawie głównej świątyni obejmuje 
prezbiterium i jest odbierany z opóźnie-
niem maksimum 8 sekund. Do poboru 
przekazu wystarczy komputer z dostę-
pem do Internetu lub ekran telewizora 
z przeglądarką internetową.

Wizytacja kanoniczna
W niedzielę, 17 lutego, oraz wtorek, 19 
lutego, wspólnotę wiernych w Żabikowie 
wizytował ks. bp Zdzisław Fortuniak. 
Biskup ma obowiązek lustrowania para-
fii w swojej diecezji przynajmniej raz na 

pięć lat. Wizytacji kanonicznej podlega-
ją wszystkie dziedziny życia religijnego, 
moralnego, apostolskiego i administra-
cyjno-gospodarczego (stan i  potrzeby 
kościoła parafialnego, kaplic, sal kate-
chetycznych, spisy inwentarza kościoła, 

Z PARAFII

Z parafii św. Barbary

n
Ks. bp Zdzisław Fortuniak podczas 
niedzielnego spotkania z grupami 
parafialnymi – relację z działalności 
wraz z obietnicą objęcia osoby gościa 
Margaretką (dożywotnia modlitwa za 
kapłana) składa Wspólnota Żywego 
Różańca   fot. Stefan Krukowski

n
Wtorkowa msza św. dla chorych – ks. Biskup udziela im sakramentu namaszczenia   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Spotkanie z siostrami służebniczkami 
Maryi, które ugościły przybysza obia-
dem   fot. Rafał Wojtyniak

cmentarza, budynków gospodarczych, 
kancelarii parafialnej). Protokoły wizy-
tacyjne biskup okazuje papieżowi.
W niedzielę o godz. 12.30 ks. bp Zdzi-
sław Fortuniak odprawił mszę św., pod-
czas której ks. proboszcz Bernard Cegła 
złożył sprawozdanie z działalności pa-

rafii. Podczas pozostałych Eu-
charystii tej niedzieli (poza 7.30 
i 20) Biskup głosił homilię. Po 
mszy św. o godz. 16 w kościele 
odbyło  się jego spotkanie 

z  przedstawicielami grup parafialnych 
(okazało się ich być aż 16), które przez 
swych przedstawicieli zdawały relacje ze 
swojej działalności. Osobno gość spo-
tkał się z Radą Ekonomiczną i kateche-
tami. Zwiedził też plac budowy szkoły 
katolickiej w  sąsiedztwie kościoła. We 
wtorek, 19 lutego, na mszy św. o godz. 9 
ks. bp. Zdzisław Fortuniak spotkał  się 
z chorymi, którym udzielono sakramen-
tu namaszczenia. Potem w towarzystwie 
ks. proboszcza odwiedził jedną z chorych 
parafianek, a następnie szkołę w Fabia-
nowie. Siostry Służebniczki Maryi ugo-
ściły ks. Biskupa obiadem i  wspólnie 
z nim modliły się. Gość złożył również 
wizytę w Prywatnym Domu Opieki przy 
ul. Złotej oraz w domu rodzinnym zmar-
łego w ub. roku ks. Sławomira Stronki 
na ul. Uroczej. Biskup lustrował też 
cmentarz parafialny. O godz. 18 odpra-
wił ostatnią mszę św., podczas której 
udzielił sakramentu bierzmowania 140. 
uczniom klas ósmych szkół podstawo-
wych oraz trzecich gimnazjum.

(HS)

n
Dostojny gość w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 „Specto” w Fabianowie   fot. 
Rafał Wojtyniak

Na cmentarzu żabikowskim 
– przed mogiłą proboszcza 
parafii św. Jana Bosko – ks. 
Teodora Nogali, oraz z przed-
stawicielami firmy pogrzebo-
wej zarządzającej parafialną 
nekropolią   fot. Rafał Wojty-
niak

n
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Luty tradycyjnie rozpoczęliśmy Świętem 
Ofiarowania Pańskiego upamiętniającym 
ofiarowanie Jezusa w  Świątyni Jerozo-
limskiej, zgodnie z Prawem Mojżeszo-
wym. W tradycji ludowej zwane jest też 
Świętem Matki Bożej Gromnicznej. 
W tym dniu przed rozpoczęciem każdej 
liturgii święcono gromnice. 2 lutego to 
też Dzień Życia Konsekrowanego usta-
nowiony w  1997  r. przez papieża Jana 
Pawła II. Modliliśmy się za osoby, które 
swoje życie ofiarowały Bogu.

Wizytacja biskupa
Najważniejszym jednak wydarzeniem 
lutego w naszej parafii była druga w jej 
historii wizytacja kanoniczna. Trwała 
dwa dni – 24 i  26 lutego. W  połowie 
miesiąca trafili do nas ks. kan. Henryk 
Nowak i  ks. kan. Stefan Komorowski, 
którzy przeprowadzili wizytację przed-
kanoniczną. W niedzielę, 26 lutego, ks. 
bp Zdzisław Fortuniak Mszą św. 
o godz. 8 rozpoczął wizytowanie naszej 
parafii. Celebrował tę Eucharystię i pra-
wie na każdej Mszy św.(oprócz godz. 10 
i  21) głosił homilię. Mówił o  miłości 
bliźniego i  przebaczaniu naszym wro-
gom. Swoje rozważania opierał na przy-
kładach z czytanego w tym dniu Słowa 
Bożego i Ewangelii. Rozpoczął od przy-
toczenia pytań, które wielu z nas niejed-
nokrotnie zadaje Bogu: dlaczego Bóg jest 
tak wymagający? Jak można wybaczyć 
i kochać wroga, który wyrządził nam tyle 
krzywd? Czy nie lepiej byłoby stosować 
stare prawo Hammurabiego „Oko za oko, 
ząb za ząb”? Czy całkowite przebaczenie 
drugiej osobie jest po ludzku wykonalne? 
Mówi się czasami: „Nie czyń drugiemu, 
co tobie niemiłe”, ale to nie jest Ewange-
lia. Ewangelia uczy nas, że należy „ko-
chać swojego bliźniego (również wroga), 
jak siebie samego”. Tak postąpił Dawid 
w stosunku do Saula. Z literatury znany 
jest przykład Juranda („Krzyżacy”), któ-
ry wybaczył i zwrócił wolność Zygfry-
dowi. Jako przykład współczesnego nam 
człowieka ks. biskup podał naszego pa-
trona, św. Jana Pawła II, który wybaczył 
i  odwiedził w  więzieniu swego niedo-
szłego zabójcę Ali Agcę. Miłość chrze-
ścijanina osadzona jest w  Bogu, który 
dał każdemu szansę nawrócenia  się 
i przebaczenia, bo za każdego człowieka 
Jego Syn, Jezus Chrystus, oddał swoje 
życie na krzyżu, przebaczając również 

swoim oprawcom. Prawdziwa miłość 
drugiego człowieka to taka miłość, jaką 
ogarnia nas Bóg. Poprzez Chrzest Świę-
ty i Bierzmowanie jesteśmy podobni do 
Jezusa i tak powinniśmy traktować dru-
giego człowieka, jak traktowani jesteśmy 
przez Boga.
Podczas Mszy św. o godz. 10, ks. biskup 
przysłuchiwał się homilii skierowanej do 
dzieci i podziwiał śpiew naszej parafial-
nej scholi prowadzonej przez siostrę 
Vianneyę ze Zgromadzenia Sióstr Słu-
żebniczek Niepokonalnego Poczęcia 
NMP, w której śpiewają również rodzice.
Na Mszy św. o  godz.  12 ks. proboszcz 
Paweł Dąbrowski zdał krótkie sprawoz-
danie z życia i działalności naszej parafii 
z  ostatnich pięciu lat. Po Eucharystii 
dostojny gość znalazł czas na chwilę 
odpoczynku oraz wizytę u naszego wi-
kariusza, ks. Krystiana Gramzę i rozmo-
wę z nim.
Po Mszy św. o godz. 15 swoje spotkanie 
z ks. bp. Z. Fortuniakiem miały grupy 
duszpasterskie działające przy naszej 
parafii: Chorągiew Rycerzy Zakonu Jana 
Pawła II, ministranci (których w naszej 
parafii jest 50.), Parafialny Zespół Cari-
tas, scholka, Apostolstwo Dobrej Śmier-
ci, Grupa Modlitewna „Pierwszych Sobót 
”, „Margaretki” Stowarzyszenie Żywego 
Różańca i nowopowstała grupa modli-
tewna, odmawiająca różaniec w niedzie-

lę o  godz.  17 
w  intencji do-
brych owoców 
peregrynacji 
w naszej Archi-
diecezji kopii 
obrazu Matki 
Bożej Często-
chowskiej. 
Przedstawiciele 
tych grup przed-
stawili ks. bisku-
powi w krótkich 
wypowiedziach 
swoją działal-
ność. Podsumo-
wując je czci-
godny wizytator 
powiedział, że 

Z parafii św. Jana Pawła II

mimo iż jesteśmy młodą parafią, mamy 
dużo grup duszpasterskich, które ubo-
gacają parafię. Ideałem jednak byłoby, 
choć to niemożliwe, gdyby każdy para-
fianin należał do jakiejś wspólnoty, 
w której mógłby rozwijać swoje umie-
jętności i zainteresowania. Wśród nich 
ks. bp Z. Fortuniak widziałby jeszcze 
Krąg Biblijny i wspólnotę rodziców ota-
czających modlitwą swoje dzieci. Patrząc 
na specyfikę parafii, w której jest dużo 
osób samotnych, ks. biskup do działal-
ności naszego prężnego Parafialnego 
Zespołu Caritas dodałby jeszcze wizyty 
domowe u  osób, które niekoniecznie 
potrzebują wsparcia finansowego, ale 
zwykłej rozmowy, zainteresowania, bycia 
z drugim człowiekiem. Aby grupy pra-
widłowo działały, potrzebne jest zaplecze, 
którego my jeszcze nie posiadamy, ale 

nasz czcigodny gość ma nadzieję, że i tę 
przeszkodę jako parafia wspólnie poko-
namy. Spotkanie zakończyła wspólna 
modlitwa.
W drugim dniu, tj. 26 lutego, wizytacja 
rozpoczęła się Mszą św. o godz. 10 skie-
rowaną do osób samotnych i chorych, 
z udzieleniem sakramentu namaszczenia 
chorych. Liturgii przewodniczył nasz 
„honorowy” wikariusz, o. Piotr Osowski 
OMI. Homilię dla chorych wygłosił ks. 
bp Z. Fortuniak. Mówił w niej o sposo-
bach przeżywania cierpienia, o tym jakie 
świadectwo o swoim cierpieniu dał nasz 
patron św. Jan Paweł II. Wspomniał, że 
już od samego początku pontyfikatu był 
bardzo związany z osobami, starszymi, 
chorymi i cierpiącymi. Prosił ich o mo-
dlitwę za siebie. Podkreślał, że ta grupa 
ludzi jest skarbem w Kościele, w chorym 
i cierpiącym w sposób szczególny obec-
ny jest Jezus Chrystus. Świadomość tej 
prawdy była z Papieżem zawsze. Podob-
nie jak i  ta, że zbawienie, uświęcenie 
i  nawrócenie człowieka ma związek 
z  Krzyżem. Te refleksje oraz własne 
późniejsze doświadczenia i przemyśle-
nia związane ze swoją chorobą znalazły 
odbicie w Liście Apostolskim skiero-
wanym do chorych „O chrześcijańskim 
sensie ludzkiego cierpienia”, który jest 
jednym z najcenniejszych dokumentów 
napisanych przez Jana Pawła  II. Po 
homilii księża udzielili zgromadzonym 
wiernym sakramentu namaszczenia. 
Ksiądz biskup z każdą osobą przez siebie 
namaszczoną zamieniał kilka słów. Po 
Mszy św. odwiedził w  domach kilku 
chorych parafian, którzy nie mogli przy-
być na Mszę św.
Następnym punktem tego 
dnia była wizyta ks. biskupa 
i  ks. proboszcza w  Szkole 
Podstawowej nr 2. Gość roz-
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n
Ks. bp Zdzisław Fortuniak udziela błogosławieństwa parafianom ze wspólnoty św. 
Jana Pawła II   fot. Włodzimierz Wasilewski

n
Jego Ekscelencja udziela sakramentu bierzmowania młodzieży 
z parafii przy ul. Źródlanej   fot. Włodzimierz Wasilewski

n
Spotkanie ks. bp. Z. Fortuniaka z chorymi w parafii św.   Jana Pawła II fot. Włodzi-
mierz Wasilewski
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Z parafii św. Jana Pawła II
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mawiał tam z uczniami i gro-
nem pedagogicznym, chętnie 
pozował do wspólnych zdjęć, 
udzielił wszystkim pasterskie-
go błogosławieństwa. W go-

dzinach popołudniowych spotkał  się 
w biurze parafialnym z katechetami i ka-
techistami, a później z szafarzami nad-
zwyczajnymi Komunii Świętej.
Wizytację kanoniczną w  naszej parafii 
kończyła uroczysta Msza św., podczas 
której ks. bp Zdzisław Fortuniak udzielił 
Sakramentu Bierzmowania 60. młodym 
ludziom. Wśród nich było 6. naszych 
starszych ministrantów. Podczas homilii 
kierowanej głównie do młodzieży, mówił 
o tym, że „wszelka mądrość pochodzi od 
Pana i pozostaje z Nim na wieki. Pan sam 
ją stworzył (. .) i rozdzielił ją obficie tym, 
którzy Go miłują”. (Syr 1,1-10). Księgę 
Syracha, nasz dostojny gość nazwał in-
strukcją obsługi człowieka pozwalającą 
nam żyć tak, jak chce tego Bóg. Ks. bi-
skup zacytował fragment listu Brata Al-
berta Chmielowskiego do przyjaciela 
Józefa Chełmońskiego „(…) jeżeli z Pa-
nem Bogiem związek zerwałeś, zawiąż 
go na nowo i żyj jak prawy Syn Boży, bo 
wielka jest godność Twoja jako chrześci-
janina. Kto z  Bogiem zerwał, zawiązał 
pakt z kimś drugim i tamtemu dał prawo 
nad sobą. Nie ma nic trzeciego ani tu, 
ani tam. Jest tyko Bóg albo diabeł. Nico-
ści nie ma po śmierci, bo dusza nieśmier-
telną jest.” Trzeba więc szukać kontaktu 
z Panem Bogiem i Bożą Mądrością, a tą 
drogą jest modlitwa. Wszelkie duchowe, 
a w konsekwencji życiowe upadki mają 
początki w tym, że człowiek nie modli 
się. Jak to ujął ks. biskup, „Jaka jest two-
ja modlitwa, takie jest twoje życie”. Pro-
sił wszystkich, aby zapamiętali rozważa-
nia na temat modlitwy. Wspomniał, że 
dzisiejsze czasy stawiają wielkie wyma-

gania, zwłaszcza przed ludźmi młodymi. 
Ciągły wyścig o  palmę pierwszeństwa 
w nauce, karierze zawodowej, w polep-
szaniu standardu życia codziennego, 
dużo nowości technicznych. Nie ma 
w tym nic złego, powiedział ks. biskup, 
dopóki w  naszym życiu na pierwszym 
miejscu stoi Bóg. Modlitwa jest naszą 
tarczą. W świetle czytanej w  tym dniu 
Ewangelii, nie bogactwo i  stanowiska 
decydują kto jest pierwszy wśród ludzi. 
Według Chrystusa pierwszymi są ci, 
którzy potrafią służyć i pomagać innym. 
Dziś mówi  się dużo o  laicyzacji, która 
jest praktycznie nieuznawaniem Boga 
nad sobą. To czy  się jej poddamy jest 
indywidualną decyzją każdego człowie-
ka.
Po homilii odnowione zostały przyrze-
czenia chrzcielne, a  następnie młodzi 
zostali namaszczeni Krzyżmem Świętym. 
Bierzmowani czynnie uczestniczyli w Li-
turgii, czytając „Słowo Boże”, śpiewając 
Psalm Responsoryjny, czytając wezwania 
do modlitwy powszechnej i niosąc dary 
do ołtarza. Na zakończenie uroczystości 
przedstawiciel młodzieży podziękował 
za otrzymany sakrament Bogu, ks. bi-
skupowi, ks. proboszczowi, ks. wikariu-
szowi, rodzicom, katechetom i nauczy-
cielom.
Podsumowując wizytację ks. biskup 
stwierdził m.in., że świątynię mamy pra-
wie gotową, upiększoną, nadal jednak 
nasza wspólnota potrzebuje omodlenia, 
rozwijania życia duchowego. Przyszłość 
naszej parafii należy do ludzi młodych 
i ich zaangażowania w życie wspólnot.
Podczas dwóch dni pobytu ks. biskupa 
w naszej parafii każdą Eucharystię swo-
im śpiewem i grą na organach uświet-
niali panowie: Mariusz i Krzysztof, a tak-
że parafialna scholka.

Halina Gościewska

81. rocznica mordu – pamiętamy
W środę, 27  lutego, minęło 81  lat, jak 
podczas Mszy św. dla dzieci, komunista 
Wawrzyniec Nowak zastrzelił pierwsze-
go proboszcza, budowniczego parafii 
pw. św. Jana Bosko – ks. Stanisława 
Streicha. Uroczyste nabożeństwo kon-
celebrowane przez: proboszcza, ks. prał. 
Romana Kubickiego i  ks. Wojciecha 

Muellera – powołanego przez arcybi-
skupa Stanisława Gądeckiego do funkcji 
postulatora procesu beatyfikacji ks. Sta-
nisława Streicha, odbyło się w tym dniu 
o  godz.  18. Poprzedziła je modlitwa-
-rozważanie istniejącej od 11.  lat przy 
parafii Grupy Modlitewnej ks. Stanisła-
wa Streicha, o rychłą beatyfikację patro-
na – Sługi Bożego. W homilii postulator 

przywołał postać zamor-
dowanego z premedytacją 
duszpasterza i wspomniał 
o mającym wkrótce nastą-
pić zakończeniu procesu 
beatyfikacyjnego na etapie 
diecezjalnym, który ma 
charakter informacyjny, 
i rozpoczęciu etapu rzym-
skiego, który zasadniczo 
będzie polegał na analizie 
akt zebranych na etapie 
wcześniejszym.

„Z Maryją w  nowe 
czasy”
Od godz.  7 w  sobotę, 
9 marca, do godz. 7 w nie-
dzielę, 10 marca, w naszej 

Z parafii św. Jana Bosko

n
 Mszę św. w rocznicę zamordowania ks. Stanisława Streicha koncelebrował ks. Woj-
ciech Mueller – postulator w procesie beatyfikacji zamordowanego kapłana z Lu-
bonia   fot. Paweł Wolniewicz

świątyni trwała adoracja w intencji do-
brych owoców peregrynacji kopii obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej w na-
szej Archidiecezji. Całodobowy „Róża-

niec dla Królowej” prowadziło na zmia-
nę 49.  parafian. Wzięło w  nim udział 
kilkuset wiernych.

PAW

n
Mszę św. 27 lutego poprzedziła półgodzinna modli-
twa-rozważanie istniejącej przy parafii pw. św. Jana 
Bosko, Grupy Modlitewnej ks. Stanisława Streicha   
fot. Paweł Wolniewicz

Uwaga, zmiana terminu!
Zakończenie procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Streicha

W związku z chorobą abp. Stanisława Gądeckiego, uroczyste zakończenie 
procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha – pierwszego 
proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu, zastrzelonego w 1938 r. 
– zapowiedziane na 2 marca, zostało przesunięte na sobotę, 13 kwietnia br.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.30. O godz. 12 zostanie odprawiona 
msza św.

HS

Qn Luty w publicznym przedszkolu przy 
ul. Okrzei rozpoczął się wizytą biskupa, 
Zdzisława Fortuniaka. W imieniu całej 
społeczności przedszkolnej – dzieci, na-
uczycieli, pracowników, gościa powitała 
dyrektor przedszkola, Barbara Małyszka-
-Maciołek, a delegacja przedszkolaków 

podarowała ks. biskupowi piękny bukietu 
kwiatów. Dzieci z grupy Czerwone Skrzaty 
oraz Zielone Smoki recytowały wiersze 
i śpiewały piosenki. Uśmiech i charyzma 
jaką posiada duszpasterz sprawiły, że na-
wiązał doskonały kontakt z przedszkola-
kami. Dzieci słuchały jego słów z uwagą, 

a  także włącza-
ły się we wspól-
ną modlitwę. To 
spotkanie, tak 
piękne i  wzru-
szające, wnio-
sło wiele ciepła 
do naszego co-
dziennego przed-
szkolnego życia 
i z pewnością na 
długo pozostanie 
w naszej pamięci.

W Tęczowej Krainie

n
Balik karnawałowy w Tęczowej Krainie   fot. Zbigniew Grusz-
czyński

cd.  
obok
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14 lutego uroczyście zainaugurowa-
no działalność kolejnej placówki dla 
maluchów pod nazwą „U 7 Krasno-
ludków” – Niepubliczny Żłobek przy 
ul.  Sobieskiego  50 (naprzeciwko 
CH „Venus”). Kwadrans po godz. 11 
dokonano symbolicznego otwarcia 
przez przecięcie wstęgi. Podczas uro-
czystości obecni byli: dyrektor Przed-
szkola Publicznego „U 7 Krasnolud-

ków” przy ul. Buczka i  Dworcowej, 
Magdalena Smolińska; właściciel tych 
placówek, Piotr Rosa; zastępca bur-
mistrza Miasta Luboń ds. oświaty, 
Mateusz Mikołajczak, właściciele 
pobliskiej Przychodni Lekarza Ro-
dzinnego LUBMED, doktor Dobro-
sław Lubarski wraz z  żoną, właści-
ciele firmy cateringowej „Marago 
Catering” – Agnieszka i Jakub Mącz-
kowiakowie; właściciel budynku, 
w  którym mieści  się żłobek, Paweł 
Anioła oraz właścicielki żłobka – 
Małgorzata Koszuta i Grażyna Rosa. 
Gośćmi specjalnymi byli rodzice pań 
G.  Rosy oraz M.  Koszuty – Janina 

i Feliks Hoffmannowie. Zaserwowa-
no poczęstunek z firmy cateringowej 
„Marago Catering”, która będzie rów-
nież dostarczała wyżywienie dla dzie-
ci żłobkowych.
Placówka zaczęła funkcjonować już 
następnego dnia, kiedy odwiedzili ją 
rodzice wraz z dziećmi. Przyjęto łącz-
nie 48 maluchów (obecnie nie ma już 
wolnych miejsc), a na listę rezerwo-

wą wpisano 11 dzieci. Budynek jest 
jasny i przestronny, „pachnie nowo-
ścią”. Układ sal oraz innych pomiesz-
czeń wydaje się bardzo przemyślany. 
Dzięki uzyskanym środkom unijnym 
żłobek został również bogato wypo-
sażony, a mali miłośnicy zabawek na 
pewno nie będą się tutaj nudzić.
Żłobek został uruchomiony i wypo-
sażony dzięki partnerstwu miasta 
w projekcie unijnym.

Natalia

Placówkę przedstawialiśmy w  ub. 
miesiącu, w rubryce „Co nowego” na 
str. 11

OŚWIATA

Qn Mimo, że styczeń jest zi-
mowym miesiącem, pełnym 
chłodnych dni, są takie dwa 
dni, kiedy każdemu robi  się 
cieplej na sercu, bo przecież 
jest to święto kochanych dziad-

ków. W naszym przedszkolu zapraszanie 
babć i dziadków na uroczystość z okazji 
ich święta jest tradycją na stałe wpisaną 
w repertuar imprez przedszkolnych. W lu-
tym wszystkie przedszkolaki pamiętały 
o nich i ze swoimi paniami przygotowały 
przedstawienia, a  także liczne niespo-
dzianki i prezenty. 
Qn 5 lutego w przedszkolu odbył się bal 

karnawałowy. Dla przedszkolaków to 

dzień niezwykły, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni. Tego dnia już od 
rana w przedszkolu pojawiały się kolo-
rowe postacie. Dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali 
wprowadził w radosny nastrój oraz za-
chęcał wszystkich do wesołej zabawy. 
Qn 14 lutego był prawdziwym, czerwonym 

dniem miłości i przyjaźni. Nie zabrakło 
sercowych kolorowanek, spontanicznych 
emocji oraz pozytywnych uczuć. Każde 
dziecko otrzymało walentynkę. W tym 
szczególnym dniu nasz kochany pan Wa-
lek - pracownik przedszkola obchodzi 
również swoje imieniny. Była cała masa 

płynących z głębi serca ży-
czeń od dzieci oraz prezenty 
i słodkie cukierki. 
Qn 19 lutego dwie najstarsze 

grupy udały się na wycieczkę. 
Grupa Czerwonych Skrzatów 
odwiedziła Muzeum Rogala, 
w którym odbyły się warsztaty 
artystyczno-edukacyjne „Wi-
dokówka z Poznania”. Grupa 
dzieci 6-letnich odwiedziła 
Muzeum Narodowe i wzię-
ła udział w lekcji muzealnej 
pt. „W świecie arcydziełek” 
połączonej z  warsztatami 
plastycznymi.

Alicja Skiba
n
Laurki dla obchodzącego imieniny pana Walka  
w przedszkolu „Tęczowa Kraina”    
fot. Zbigniew Gruszczyński
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Już otwarty

n
Oficjalne otwarcie żłobka przy ul. Sobieskiego, od lewej: Małgorzata Koszuta (wła-
ściciel żłobka), Piotr Rosa, Grażyna Rosa (właściciel żłobka), Mateusz Mikołajczak 
(z-ca burmistrza ds. oświaty)   fot. Natalia

n
Krzesełka gotowe na przyjęcie dzieci w żłobku „U 7 Krasnoludków”   fot. Natalia

Qn W związku z uroczystością Dnia Babci 
i Dziadka w publicznym przedszkolu przy 
ul. Konarzewskiego została zorganizowa-
na wystawa „Kiedy babcia i dziadek byli 
mali”. Na ekspozycji można było zoba-
czyć przedmioty wzbudzające sentyment 
wśród dorosłych i zaciekawienie wśród 
dzieci. Znalazły się tam przedmioty co-
dziennego użytku np.: magnetofon szpu-
lowy, telefony z  tarczą cyfrową, aparat 
fotograficzny firmy Beier, żelazka z du-
szą, a nawet tara do prania. Wśród ele-
mentów garderoby można było zobaczyć: 
fartuszki, sukienki, kapelusze i futro. Po-
kazane zostały również stare meble, m.in. 
kredens na wysoki połysk udekorowany 
koronkowymi serwetami, fotel bujany, 
stół i krzesełka. Zgromadzone eksponaty 
pochodziły od rodzin dzieci uczęszcza-
jących do przedszkola oraz od persone-

lu przedszkola. Wystawa wzbudziła duże 
zainteresowanie. Dziękujemy wszystkim 
za pomoc w przygotowaniu ekspozycji.
Qn W lutym w każdej grupie przedszkolnej 

zostały zrealizowane tematy komplekso-
we, dotyczące zanieczyszczenia powietrza, 
wpływu smogu na zdrowie ludzi i zwierząt. 
Dzieci wykonały również prace plastycz-
ne o takiej tematyce. Razem z paniami 
przygotowały transparenty z hasłami an-
tysmogowymi: „Kochasz dzieci - nie pal 
śmieci!”, „Stop smog”, „Chociaż fajne ma-
ski mamy, chętnie je oddamy”. 13 lutego 
wyruszyły ubrane w maski i zaopatrzone 
w transparenty na manifest antysmogowy 
uliczkami w okolicach przedszkola. Mamy 
nadzieję, że nasze działania zaprocentują 
w przyszłości czystym powietrzem.

Agnieszka Kaczmarczyk

U Tip-Topka Odkrywcy

Wystawa 
„Kiedy 
babcia 
i dziadek 
byli mali” 
w przed-
szkolu 
„Tip-Topka 
Odkrywcy” 
przy ul. 
Konarzew-
skiego

n
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W sobotę, 23 lutego w  niepublicznej 
szkole przy ul. Armii Poznań odbył się 
III Zimowy Turniej Szachowy „Gramy 
dla Huberta”. Dochód z  turnieju prze-
znaczony został na leczenie i rehabilita-
cję Huberta Baranowskiego, chorujące-
go na rdzeniowy zanik mięśni. Kilku-
dziesięciu zawodników zmierzyło  się 
w dwóch kategoriach wiekowych, a spor-
towej rywalizacji dopingowali rodzice, 
trenerzy oraz opiekunowie. Na piętrze 
przygotowaliśmy dla wszystkich poczę-
stunek, ufundowany przez Cukiernię 
Krzyżański oraz kiermasz, a dobrowolne 
datki zasiliły nasz charytatywny cel. 

Dziękujemy wszystkim, którzy byli 
z nami, a więc przede wszystkim zawod-
nikom i  ich opiekunom. Wyrazy 
wdzięczności należą się sędziom, którzy 
pracowali charytatywnie i z pełnym po-
święceniem. Ogromne podziękowania 
płyną do wszystkich osób, które nas 
wsparły – nie sposób ich zliczyć: insty-
tucji, darczyńców, rodziców naszych 
uczniów, ludzi dobrej woli, pracowników 
szkoły. Pasja i zaangażowanie, sportowe 
emocje, a przede wszystkim sympatia do 
królewskiej gry połączyły nas tego dnia. 
Do zobaczenia w naszej szkole za rok.

M.M.

Ze szkoły im. św. Filipa Neri

n
Turniej szachowy w Szkole Podstawowej im. św. Filipa Neri   fot. Bartłomiej Odrzut

Qn Po długiej przerwie świątecznej rok 2019 
rozpoczęliśmy niezwykle intensywnie. Wszyst-
kie dzieci z niepublicznego przedszkola przy 
ul. Konopnickiej rozpoczęły przygotowa-
nia do niezwykłego święta. Dzień Babci 
i Dziadka w naszym przedszkolu odbył się 
w ostatnim tygodniu miesiąca. Zarówno 
żłobek, jak i przedszkole przygotowywa-
ły się przez cały miesiąc, by dostojni goście 
mogli wreszcie przyjść i poczuć ogromną 
miłość i radość podczas wspólnie spędzo-
nych chwil. Wzruszające, z nutką humoru 
przedstawienia oraz wspólne gry i zabawy 
sprawiły, że na twarzach zarówno dzieci, 
jak i  gości można było ujrzeć ogromną 
radość i niezwykłe wzruszenie.
Qn W lutym w ramach projektu „Ziemia”, 

podczas którego dzieci poznają życie lu-
dzi i zwierząt w różnych zakątkach na-

szej planety, wyjechaliśmy do Multikina 
w Poznaniu na przedstawienie teatralne 
pt. „Afryka Dzika”. Opowieść była nie-
zwykle ciekawa, opowiadająca o pewnym 
podróżniku, który wyjechał do Afryki. 
Dzieci zapoznały się z kulturą i obycza-
jami tamtejszej ludność. Na scenie prze-
wijały się różne scenki, w których główny 
bohater musiał stawić czoła wielu wy-
zwaniom, jakimi były nie tylko ludzie, 
ale przede wszystkim dzikie zwierzęta. 
Spektakl niezwykle barwny, interaktyw-

ny, ozdobiony niesamowitymi efektami 
dźwiękowymi i świetlnymi.
Qn W lutym gościliśmy również Państwa 

Ciekawskich, którzy zagrali w naszym 
przedszkolu swoje koncerty aż dwa razy. Są 
to niezwykle popularne w naszym przed-
szkolu wydarzenia. Dzieciaki nigdy się 
nie nudzą, a wręcz przeciwnie oczekują 
ich z ogromną niecierpliwością.
Qn Luty to czas karnawału. Balony, serpen-

tyny i głośna muzyka. Oczywiście u Kubusia 
Puchatka tego nie mogło zabraknąć. Bal 
karnawałowy, który się odbył zarówno dla 
dzieci przedszkolnych, jak i żłobkowych, 
wypełniony muzyką i tańcami, sprawił 
że ten dzień przyniósł nam wiele rado-
ści. Wreszcie każdy mógł utożsamić się 
ze swoją ulubioną postacią, zakładając 
odpowiedni strój. Oprócz tańców były 

również testy i zagadki, w których nasze 
dzieciaki wypadły fenomenalnie. Dziew-
czynki mogły przemienić się w wokalistki 
i wykonać utwór z bajki „Kraina Lodu”.
Qn 14 lutego symbolicznie świętowali-

śmy walentynki. Tego dnia każdy miał 
możliwość wykonania swojej walentyn-
ki i ofiarować ukochanym osobom. Dla 
dzieci byli to przede wszystkim rodzice, 
bo nie ma dla dziecka nikogo ważniej-
szego na świecie, niż mama i tata.

Magdalena Szymańska 

Kubuś Puchatek i Przyjaciele

n
Balik karnawałowy u Kubusia Puchatka i Przyjaciół

Qn W minionym miesiącu odwiedził nie-
publiczne przedszkole przy ul. Szkolnej 
po raz kolejny uwielbiany przez nasze 
skrzaty Teatrzyk „Herbi” z przedstawie-
niem pt. „Baśń o 12 miesiącach”. Była to 
historia pewnej dziewczynki, która dzięki 

pomocy Grudnia 
i jego braci spełniła 
wszystkie kaprysy 
złej macochy. Głów-
nym przesłaniem 
bajki była wiara 
w uczciwość i po-
moc innym. Dzieci 
miały szanse wcie-
lenia się w wybrane 
miesiące i odegranie 
ich ról na scenie.
Qn Jak co miesiąc, 

również w  lutym 
odwiedziła na p. 
Ania ze swoimi warsztatami naukowy-
mi. Kolejne spotkanie z nauką upłynę-
ło pod nazwą „Idzie luty, róbmy gluty”. 
Każdy mały naukowiec dzięki tej zabawie 
mógł poznać właściwości niezwykłej sub-
stancji, z której powstały. Dobrej zabawy 
i śmiechu było co niemiara.

Qn Luty to czas zakochanych, a my święto 
miłości świętowaliśmy wielkim hucznym 
balem karnawałowym. Tego dnia do na-
szego przedszkola zawitały księżniczki, 
wróżki, bohaterowie bajek, królewna 
Śnieżka, a nawet wielki sumo i Faraon 

z Kleopatrą. Również nasze najmłodsze 
skrzatki z grupy żłobkowej chętnie uczest-
niczyły w tańcach i zabawach, które były 
prowadzone przez animatorkę. Wszyst-
ko jak zawsze uwiecznił pan fotograf, 
aby pamiątka z tego wydarzenia mogła 
ozdobić dom każdego Skrzata.

Milena Wawrzyniak

Z Chatki Skrzatka

Karnawałowo 
w Chatce 
Skrzatka

n
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Qn Niepubliczne Przedszkole przy ul. Koper-
nika 4 jako pierwsza placówka oświatowa 
w Luboniu od trzech lat realizuje Politykę 
Ochrony Dzieci Przed Przemocą. W ra-
mach tego programu dla grup sześciolat-
ków odbyły się w lutym zajęcia edukacyjne 
Bezpieczny Internet, dzieci zapoznały się 
z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzy-
staniem z nowoczesnych technologii. 
Qn Kolejnym przedsięwzięciem była re-

alizacja projektu edukacyjnego „Pierwsza 

pomoc przedmedyczna”. Przedszkolaki 
uczestniczyły w spotkaniach z przedsta-
wicielami policji, straży pożarnej, odby-
ły się warsztaty z udziałem ratowników 
medycznych i pielęgniarką. Podczas tych 
zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali 
ratownicy. Poznały procedury zachowa-
nia  się w  sytuacjach zagrożenia życia, 
nauczyły się układania ciała w pozycji 
bezpiecznej, obserwowały czynności ra-
townicze w  czasie zasłabnięć, zranień, 

Z Tajemniczej Wyspy

n
Zajęcia edukacyjne „Bezpieczny Internet” w przedszkolu „Tajemnicza Wyspa”

zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbu-
dził pokaz czynności z zakresu resuscy-
tacji wykonany na fantomie. Dzieci pod 
czujnym okiem ratowników i pielęgniarki 
mogły samodzielnie wykazać się prak-
tyczną znajomością udzielania pierwszej 
pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem 
ratującym życie i  utrwaliły znajomość 
numerów alarmowych.
Qn W lutym, jak to w karnawale, odbył się 

w przedszkolu bal nad bale. Przepiękne 
stroje, taneczne animacje i przede wszyst-

kim radosna atmosfera to z pewnością 
szczęśliwe chwile dla każdego przed-
szkolaka. - Po raz kolejny przedszkole 
uczestniczyło już w VIII edycji Ogólno-
polskiego Programu Edukacji Zdrowotnej 
„Akademia Aquafresh”, której głównym 
celem jest profilaktyka stomatologiczna 
wśród dzieci. Podczas zajęć bohaterowie 
„Plastusiowej Krainy” zachęcali i uczyli 
dzieci, jak dbać o zdrowe zęby i piękne 
uśmiechy.

Katarzyna Stępieńn
Balik karnawałowy w Tajemniczej Wyspie

Qn W lutym w Publicznym Przedszkolu 
nr 1 przy ul. Sobieskiego obchodziliśmy 
walentynki. Dzieci bardzo lubią to święto, 
przychodzą wtedy ubrane na czerwono, 
składają sobie życzenia i przygotowują 
dla siebie drobne upominki i  rysunki. 
W tym roku przedszkolaki brały udział 
w  rywalizacjach i  grach zespołowych, 
a na koniec dnia obejrzały bajkę „Za-
kochany Smerf ”. 
Qn Następnego dnia w przedszkolu od-

był się balik karnawałowy; w rytm popu-
larnej muzyki bawiły się wszystkie dzieci 
przebrane w pomysłowe i efektowne stro-
je. Dziękujemy serdecznie rodzicom za 
przygotowywanie strojów dla dzieci z oka-

Z Pogodnego Przedszkola

n
Walentynki w Pogodnym Przedszkolu

n
Balik karnawałowy 
w Przedszkolu nr 1 
(Pogodne)

Qn Luty w publicznym przedszkolu przy ul. Kopernika 
rozpoczęliśmy wiadomościami o dawnych czasach. Dzieci 
obejrzały film z życia ludzi pierwotnych. Dowiedzia-
ły się, jakimi urządzeniami się posługiwali praludzie, 
czym się odżywiali. Powstały piękne prace plastyczne 
na temat dinozaurów.
Qn W drugim tygodniu odwiedził nas Teatr „Tak”, z przed-

stawieniem o Pipi Langstrumf. Podczas przedstawienia 
przedszkolaki przypomniały sobie słówka w j. angiel-
skim, jakie pojawiały się w piosenkach.
Qn Kolejny tydzień to eksperymenty. Sprawdzaliśmy, jak 

osadzają się kryształki soli podczas parowania słonej 
wody. 11 lutego obchodziliśmy również Dzień Numeru 
Alarmowego 112. Z tej okazji do naszego przedszkola 
przybył policjant. Podczas krótkiej pogadanki przy-
pomniał naszym przedszkolakom, podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę. 
Zwieńczeniem spotkania był pokaz radiowozu policyj-
nego. Zachwytu naszych milusińskich nie było końca.
Qn Bale, bale w karnawale, to nasza atrakcja. Odbyły się 

dwa bale. Starsze grupy zamieniły się w najdziksze zwie-
rzęta, gdyż ich motywem przewodnim była dżungla. 
Młodsze grupy przeniosły się natomiast w świat bajek. 
Rozbrzmiewała tu muzyka z bajek i filmów dla dzieci. 
Zgodnie z tematyka panie ustroiły sale. Byliśmy bardzo 
ciekawi wynalazków. Tego dowiedzieliśmy się podczas 
zajęć dydaktycznych, kto wynalazł żarówkę, kto telefon, 
kto odkrył Amerykę, a kto okulary.
Qn Ostatni tydzień poświęciliśmy informacjom o ko-

smosie. Wzbogaciliśmy wiedzę o pojęcia: planeta, or-
bita, księżyc, rakieta, kosmonauta. Z bogatej bibliote-
ki przedszkolnej wypożyczyliśmy książki na ten temat 
i oglądaliśmy ilustracje, a także słuchaliśmy z zacieka-
wieniem, jak wygląda praca astronauty. Rozwiązywali-
śmy zagadki i zaprojektowaliśmy rakietę, która stanęła 
w holu budynku. Na tym zakończyliśmy podróż.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Z Czarodziejskiego 
Ogrodu

zji różnych uroczystości. 
Za każdym razem podzi-
wiamy Wasze oryginal-
ne pomysły i doceniamy 
zaangażowanie w prace 
przedszkola.

Iwona Kmiecik
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Spotkanie z  twórcą programu 
Baltie
W dniach 15 i 16 lutego SP 2 miała przyjem-
ność zorganizowania dla chętnych nauczy-
cieli szkolenia z metodyki programowania 
w języku Baltie. Szkolenie prowadził sam 
twórca tego programu Bohumír Soukup 
– czeski programista, właściciel Firmy 
SGP Systems. Za swój olbrzymi wkład 
w rozwijanie idei nauki programowania, 
ceniony przez takich znanych wykładow-
ców jak Seymour Papert (MIT, Logo), 
Mitchel Resnick (Scratch) i wielu innych. 
Baltie to narzędzie do programowania 
i rysowania dla dzieci od 4. r. ż., poprzez 
szkołę podstawową do szkoły średniej. 
Zamiast pisania poleceń - program ukła-
da  się z  elementów przypominających 
klocki czy puzzle. Programowanie w tych 
środowiskach nie wymaga zaawansowanej 

wiedzy matematycznej i przynosi natych-
miastowe efekty. Uczniowie mogą swo-
bodnie eksperymentować i od razu oglą-
dać rezultaty zmian. Mimo swej prosto-
ty, jest to program umożliwiający pro-
gramowanie na poziomie Pascala, C i C 
#. Podczas szkolenia z poziomu C 1 i C 
2, zostaliśmy zapoznani z jego ciekawy-
mi możliwościami, z platformą konkur-
sową www.baltie.net oraz nową aplika-
cją działającą na urządzeniach mobil-
nych Baltie 2. W trakcie warsztatów pan 
Bohumir z  dużym zaangażowaniem 
podzielił się z nami swoim doświadcze-
niem oraz ciekawymi rozwiązaniami me-
todycznymi do pracy z uczniami. Uczest-
nikami szkolenia byli także nauczyciele 
naszych lubońskich szkół: Anita Pietrzak 

(SP 4), Wiesława Stankiewicz (SP 5), Pau-
lina Kostrzewa (SP 5), Piotr Świdziński 
(SP 3), Katarzyna Minge (SP 2), Beata 
Adamska (SP 2) Joanna Jędrzak (SP 2) 
oraz Barbara Warot (SP 2). Było to dla nas 
bardzo ciekawe doświadczenie i mamy 
nadzieję, że to nie było ostatnie spotka-
nie nauczycieli informatyki w Luboniu.   
(Joanna Kordzińska – koordynator po-
wiatowy projektu Baltie w woj. wielkopol-
skim)

Lekcja tenisa ziemnego
7 lutego w naszej szkole odbyły się lekcje 
z tenisa ziemnego. Pod czujnym okiem 
instruktora p. Pawła, uczniowie z klas 6 
c i 5 g skorzystali z możliwości zapozna-
nia  się z  podstawami tej dyscypliny 
sportu. Mieli okazję do: kształtowania 
refleksu, zwinności, wytrzymałości, ko-
ordynacji ruchowej. Większość ćwiczą-
cych po raz pierwszy miała styczność 
z tenisem ziemnym. Pierwszy raz trzy-
mali rakietę w ręce i poznali podstawo-
we uderzenia, czyli forhend i bekhend. 
Cała lekcja przeprowadzona była w for-
mie zabawowej, co dostarczyło uczniom 
wiele radości i  pozytywnych emocji. 
W późniejszym terminie pani Karolina 
Tomkowiak planuje zorganizowanie 
podobnych lekcji, z  innej dyscypliny. 
Prowadzi rozmowy z  karatekami. Ży-
czymy dalszych pomysłów.

Mistrzostwa w koszykówce
11 lutego w SP 3 odbyły się Mistrzostwa 
SP w koszykówce dziewcząt. Nasza re-
prezentacja wygrała wszystkie mecze 
turniejowe i zajęła I miejsce, awansując 
tym samym do półfinałów powiatu po-
znańskiego. Turniej półfinałowy rozgry-
wany był na sali gimnastycznej naszej 
szkoły następnego dnia. Gościliśmy 
zespoły z  Puszczykowa i  Mosiny. Po 
bardzo zaciętych i  wyrównanych me-
czach nasze reprezentantki zajęły II 
miejsce wygrywając z  Puszczykowem 
i ulegając Mosinie. Gratulujemy serdecz-
nie. Skład naszej reprezentacji w  obu 
turniejach: Amelia Bartkowiak (6 a), Ola 
Wasinkiewicz, Oktawia Socha, Nadia 
Stegenda, Zuzia Majewska (6 c), Asia 
Tomczak (6 d), Ania Jagłowska, Liliana 
Kopaszewska (7 a), Nadia Felska (7 b), 
Wiktoria Kaźmierczak (7 d).   

(K. Jaruga, K. Tomkowiak)

Z Cieszkowianki

n
Bohumír Soukup – twórcą programu 
Baltie – z lubońskimi nauczycielkami

Goście w 2d
W naszej klasie nigdy nie jest nudno. 
W pierwszym półroczu mieliśmy przy-
jemność gościć wyjątkowe osoby. Dzię-
ki nim nasze lekcje były wesołe i inte-
resujące. Odwiedziła nas mama nasze-
go kolegi Miłosza, która opowiadała 
o pracy logistyka. Mogliśmy na własne 
oczy zobaczyć części auta, które potem 
w fabryce są składane i powstaje goto-
wy model. Mieliśmy też niepowtarzal-
ną okazję zobaczyć model auta Volks-
wagen Caddy z  bliska, a  nawet do 
niego wsiąść – cała klasa się zmieściła. 
Przychodziły do nas często uczennice 
z kl. 6 d – Zuzia i Angelika, aby czytać 

różne lektury albo pomagać nam w lek-
cjach. W naszej klasie uczyliśmy się też 
kodowania – graliśmy w  grę Cody 
Roby, dzięki uczniom z koła informa-
tycznego. Odwiedził nas już dwukrot-
nie nasz przyjaciel Wojtek, który obec-
nie mieszka w Niemczech. Opowiadał 
nam, jak wygląda jego życie szkolne, 
przy okazji nauczył nas „Sto lat” po 
niemiecku i liczyć do 10. Spędziliśmy 
też razem z klasą 6 d wigilię klasową. 
Było dużo wspomnień i wspólne kolę-
dowanie. Bardzo dziękujemy wszystkim 
za poświęcony nam czas. Zapraszamy 
częściej.    

(klasa 2d)

n
Lekcja tenisa ziemnego pod okiem instruktora w Cieszkowiance

n
Spotkanie integracyjne klas II i VI w SP 2

Qn  Publiczne przedszkole przy ul. Klo-
nowej odwiedziła autorka bajek dla dzie-
ci – Joanna Krzyżanek. Jest ona nie-
samowitą osobą, która „zaczarowała” 
swym głosem i ciekawymi historiami 
naszych przedszkolaków. Opowiedziała 
nam o bohaterach swoich książek, m.in. 
o Cecylce Knedelek i gąsce Walerce, 
które mieszkają w Starym Knedelkowie 
w domu przy ulicy Krzywej 13 z trzema 

kominami. A co najbardziej zacieka-
wiło nie tylko dzieci, ale i nauczycieli? 
Książki pani Joanny, które pachną…
Qn 11-22 marca rozpocznie się elektro-

niczna rekrutacja do naszego przedszkola. 
Zapraszamy również na drzwi otwarte 
16 oraz 20 marca. Więcej szczegółów 
na stronie przedszkola – www.lubon.
maletalenty.pl

Aleksandra Kurek

W Małych Talentach

n
Zajęcia w przedszkolu „Małe Talenty”
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TURYSTYKA / SPORT

W niedzielę, 24 lutego, członkowie Koła 
PTTK nr 2 „Lubonianka” wzięli udział 
w  43. Zlocie „Bądź turystą w  swoim 
mieście” zorganizowanym przez Od-
dział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. 
Franciszka Jaśkowiaka, przy współpra-
cy Zespołu Szkół Mistrzostwa Sporto-
wego nr 2 w Poznaniu. Do wyboru było 
kilka tras, w tym dowolna tzw. samo-
dzielna, którą wybraliśmy. Zwiedzili-
śmy okolice Starego Rynku w Poznaniu, 
dotarliśmy do pomnika latarnika oraz 
„ławeczki” Ignacego Łukasiewicza przy 
Grobli. Przy koziołkach przed Urzędem 

Miasta Poznania zro-
biliśmy pamiątkowe 
zdjęcie. Odwiedziliśmy 
Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 
Następnie ul. Solną przybyliśmy na 
metę zlotu, gdzie dostaliśmy znaczki 
i pieczątki zlotowe oraz ciepły posiłek. 
Można było wziąć udział w  licznie 
przygotowanych konkursach sprawno-
ściowych i konkursie wiedzy o Pozna-
niu. Na mecie była także grupa uczniów 
z nauczycielami i opiekunami z luboń-
skich szkół.

Maria i Jan Błaszczakowie

Z PTTK

n
Część uczestników zlotu „Bądź turystą w swoim mieście”   fot. Jan Błaszczak

30 marca zostaną wznowione rozgrywki 
w A klasie. Runda rewanżowa zapowia-
da się pasjonująco. W tej klasie rozgryw-
kowej występują aż trzy lubońskie zespoły. 
Dla przypomnienia, zespół Stelli Luboń, 
który zgromadził w rundzie jesiennej 37 
punktów, przewodzi tej stawce i jest samo-
dzielnym liderem. Wierzymy, że działacze 
i zawodnicy dołożą wszelkich starań, by 
nie przegapić szansy i powalczyć o upra-
gniony awans do klasy okręgowej. Drugi 
nasz przedstawiciel w tej grupie, Luboński 
Klub Sportowy (LKS), który z dorobkiem 
21 punktów zajmuje 6. miejsce, również 
ma szanse, by zagrać o  premiowane 2. 
miejsce, teoretycznie również dające awans. 
Natomiast Pogrom Luboń będzie miał 
najtrudniejsze zadanie. W rundzie jesien-
nej zdobył zaledwie 9 punktów i zajmuje 
przedostatnie miejsce w  tabeli, niestety 

będzie musiał stoczyć walkę o utrzymanie 
w  A klasie. Działacze i  zawodnicy nie 
składają jeszcze broni i  zapowiadają, że 
będą walczyć.
Już w pierwszych wiosennych spotka-
niach dojdzie do supermeczu. Stellow-
cy będą na własnym boisku podejmo-
wać wicelidera grupy – Naszą Dysko-
bolię Grodzisk. To zapowiadające się 
na emocjonujące zdarzenie czeka ki-
biców 30 marca o godz. 16. Natomiast 
LKS przeegzaminuje 31 marca 
(godz.  11) Orła Rostarzewo. Zespół 
zaprezentuje  się w  nowych strojach. 
Bardzo trudne zadanie czeka Pogrom 
Luboń, który udaje się do jednej z czo-
łowych drużyn – Huraganu Michorze-
wo. Tam wywalczenie punktów byłoby 
dużym sukcesem.

Władysław Szczepaniak

Przed ligą
Lubońskie kluby piłkarskie u progu rundy wiosennej

Terminarz meczów

30.03.2019, godz. 16  Stella Luboń – Nasz Dyskobolia Grodzisk
31.03.2019, godz. 11  Luboński KS – Orzeł Rostarzewo
06.04.2019, godz. 15  Stella Luboń – 1920 Mosina
07.04.2019, godz. 16  Pogrom Luboń – Wicher Strzyżewo
14.04.2019, godz. 11  Luboński KS – Obra Zbąszyń
20.04.2019, godz. 12  Pogrom Luboń – Promień Opalenica
20.04.2019, godz. 15  Stella Luboń – Las Puszczykowo
27.04.2019 - godz. 16  Luboński KS – Stella Luboń

O terminach dalszych spotkań poinformujemy w kwietniowym wydaniu „WL”.
WS

Bardzo solidnie przygotowują się luboń-
skie drużyny do rozgrywek wiosennych, 
rozegrały już mecze sparingowe. Stel-
lowcy wystąpili w niezmienionym skła-
dzie i w spotkaniach towarzyskich po-
konali Lipno Stęszew 12:1, Przemysława 
Poznań 5:2, Kłos Zaniemyśl 2:0, Patrię 
Buk 5:1 oraz ponieśli jedną porażkę 
z Liderem Swarzędz 2:3. W tym spotka-
niu trener Sebastian Kleiber bardzo 
słusznie wystawił do gry juniorów, któ-

rzy w przyszłości będą zasilać pierwszy 
zespół.
Natomiast LKS przegrał z  Gromem 
Plewiska 6:0, z Wartą Śrem 3:0, UKS-
-em Śrem 5:3 i  pokonał Lotnika Po-
znań 5:3.
Zespół Pogromu Luboń pokonał GKS 
Golęczewo 5:4 i  przegrał z  Sucharami 
Suchy Las 1:2. Z takim samym wynikiem 
uległ GKS Tarnovii II Tarnowo.

Władysław Szczepaniak

Mecze sparingowe

W sobotę, 27 kwietnia, o godz. 16 doj-
dzie do meczu derbowego lubońskich 
drużyn, które rywalizują w  tej samej 
grupie w  meczach ligowych A klasy. 
Z tej okazji proponujemy naszym czy-
telnikom i  kibicom zabawę. Należy 

wytypować wynik tego spotkania (na 
kuponie wpisujemy tylko jeden). Na 
odpowiedzi czekamy do 13 kwietnia. 
Wśród trafnych odpowiedzi wylosu-
jemy odbiorcę piłki nożnej „Adidas”.

WS

Konkurs sportowy

Zawody Poznańskiej Akademii Judo 
mają na celu wprowadzenie podopiecz-
nych do rywalizacji sportowej od naj-
niższego poziomu sportowego do olim-
pijskiego. Jednym z głównych celów tych 
turniejów jest, aby trenerzy mogli ocenić 
rozwój swoich zawodników dzięki sys-
tematycznym treningom w klubie. Na-
tomiast dla rodzin jest to okazja do 
spędzania czasu ze swoim dzieckiem, 
dopingowania go kiedy walczy o  jak 
najlepszą lokatę, świetnie się bawiąc.
3 lutego br. w Sali treningowej Poznań-
skiego Dojo Centrum Sportu i Rekreacji 
przy ul. Taborowej w  Poznaniu odby-
ła  się Poznańska Dziecięca Liga Judo. 
Wzięli w niej udział również mali lubo-
nianie. Prezentujemy listę tych zawod-
ników z Lubonia, którzy podczas zawo-
dów zajęli miejsca na podium:
I lokaty: Stanisław Dziubałka, Franciszek 
Grelak, Aleksander Migdałek, Anna 

Błaszczyk, Jan Rószczka, Borys Filas, 
Maksymilian Drózd, Filip Pieczyński, 
Alex Śrama, Filip Barczyński, Stanisław 
Sobczak, Krzysztof Hadrych, Szymon 
Dalik, Marcel Woźniak i Filip Lubka
II miejsca: Antoni Wiśniewski, Jan 
Puchalski, Eryk Lemański, Adam Woź-
niak, Aleksander Zakrzewski, Jan Gra-
nops, Krzysztof Szmyt, Szymon Bar-
czyński, Jan Brodowiak, Antoni Adam-
ski, Krzysztof Bartkowski, Dominik 
Wielicki, Jaromir Łuszczak, Andrzej 
Wieczorek, Wiktor Burlikowski, Woj-
ciech Cierniak, Dawid Lubka, Jakub 
Maćkowiak i Mikołaj Karp
III miejsca: Jan Tomczak, Leon Olejni-
czyk, Franciszek Sobczak, Borys Wę-
grzyn, Zofia Grelak, Mikołaj Kowalczyk, 
Jakub Jankowski, Anna Nowak i Mateusz 
Mikołajczak.

Akademia Judo

Dziecięca Liga Judo
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szkoła zajęła bar-
dzo dobre, 3. 
miejsce.

W Szkole Pod-
stawowej nr  2 
odbyły się 11 lu-
tego Mistrzostwa 
Lubonia Chłop-
ców w Piłce Ko-
szykowej Dzieci. 
Podopieczni na-
uczyciela Dawida 
Paprockiego wy-
grali wszystkie 
mecze, zdobywa-
jąc bezapelacyjnie 
1. miejsce. Jako 
zwycięzcy awan-
sowali do półfina-
łu powiatu, które 
13 lutego również rozegrano w lubońskiej 
Dwójce. Poza naszą Jedynką do rywaliza-
cji przystąpiły szkoły ze Strykowa i Kórni-
ka. W pierwszym meczu zagraliśmy z SP 1 
Kórnik, pewnie zwycięzając 10:0. W dru-
gim spotkaniu zmierzyliśmy się z ZS-P ze 
Strykowa i wygraliśmy 23:0. Jako zwycięz-

cy awansowaliśmy do finału powiatu, któ-
ry odbędzie się w marcu. 
Wszystkim uczniom reprezentującym 
naszą szkołę serdecznie dziękujemy i ży-
czymy powodzenia w dalszych rozgryw-
kach.

Dawid Paprocki

SPORT

4 lutego w  Szkole Podstawowej nr  4 
odbyły się Igrzyska Dzieci w Piłce Siat-
kowej Chłopców. Do rywalizacji przy-
stąpiły 4 szkoły z naszego miasta. Roze-
graliśmy trzy mecze, wszystkie wygry-

wając, i zdobyliśmy 1. miejsce w Mistrzo-
stwach Lubonia Chłopców. Jako zwy-
cięzcy następnego dnia pojechaliśmy do 
Kamionek na półfinał powiatu. Najlepsza 
okazała się drużyna gospodarzy. Nasza 

Bezapelacyjna Jedynka
Siatkarze i koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 dotarli do finałów 
powiatowych

n
Drużyna z SP 1 – zwycięzcami w Mistrzostwach Lubonia Chłop-
ców w Piłce Koszykowej Dzieci

1 miejsce dru-
żyny z SP 1 na 
Igrzyskach 
Dzieci w Piłce 
Siatkowej 
Chłopców, 
które miały 
miejsce w SP4

Od 8 do 10 lutego, dzięki współpracy 
pomiędzy Szkołą Futbolu i czeskim ze-
społem FC Velke Mezirici, w Luboniu 
gościli nasi południowi sąsiedzi. Była to 
rewizyta po zeszłorocznym wyjeździe 
zespołu młodzików młodszych do 
Czech, dlatego cały sztab Szkoły Futbo-
lu zaangażował się w przygotowania, by 
zaprezentować się z jak najlepszej strony. 
Grupa gości liczyła 12 zawodników, 
chłopców urodzonych w  latach 2007-
2008, dwóch trenerów oraz 7. rodziców. 
Delegacji przewodniczył były sędzia 
międzynarodowy, 
Karel Vidlak.
W piątkowe popo-
łudnie, po przyby-
ciu do Lubonia 
i  posiłku, zespół 
młodzików 
udał się na stadion 
przy ul. Bułgar-
skiej w Poznaniu, 
by wspólnie obser-
wować mecz Le-
cha Poznań z Za-
głębiem Lubin. 
Młodzi piłkarze dali się porwać atmos-
ferze sportowego widowiska. Wraz z ko-
legami z Lubonia Czesi głośno dopin-
gowali poznańskiego Lecha. W użyciu 
były szaliki przygotowane przez rodzi-
ców, którzy wsparli organizację pobytu 
gości w Luboniu. Pomimo że spotkanie 
zakończyło  się porażką Poznaniaków, 
wszyscy byli bardzo zadowoleni!
Sobota obfitowała w emocje, nie tylko 
sportowe. Po śniadaniu, przygotowa-
nym przez zespół pensjonatu „Nocle-
gi po Drodze” w  Luboniu, gdzie za-
kwaterowano naszych gości, nastąpiła 
oficjalna część wizyty. Zastępca bur-
mistrza, Mateusz Mikołajczak spo-
tkał się z czeską drużyną, przywitał ją 
w Luboniu i wręczył wcześniej przy-
gotowane upominki. Po spotkaniu 
z burmistrzem wyruszono do Pozna-

nia, by pokazać gościom uroki stolicy 
Wielkopolski.
Po obejrzeniu Poznańskich Koziołków, 
trener Mikołaj odkrywał przed dziecia-
kami zakamarki Starego Rynku i opo-
wiedział kilka ciekawych historii o Po-
znaniu. Czesi zobaczyli farę, okrąglak, 
Bibliotekę Raczyńskich i zamek Przemy-
sła. Niebywałą atrakcją dla chłopców 
było zwiedzanie Muzeum Wojskowego.
Przyszedł czas na mecz towarzyski. 
W Centrum Piłkarskim PLEK, na do-
skonale przygotowanym boisku, oba 

zespoły zmierzyły się według reguł zgod-
nych z  unifikacją PZPN. Na rodziców 
czekała kawa, słodycze i ogromna daw-
ka piłkarskich emocji.
Od początku do natarcia ruszyli goście, 
ale obaj bramkarze Szkoły Futbolu – 
Michał Krawczyk i Patryk Krenz – świet-
nie się spisywali. Z upływem kolejnych 
minut zespół gospodarzy zdołał opano-
wać sytuację i  zaczął zagrażać bramce 
FC Velke Mezirici. Do przerwy oba ze-
społy, mimo szans, nie zdobyły goli.
Po zmianie stron dało  się zauważyć 
jeszcze bardziej ofensywne usposobienie 
gości. Świetnie operowali piłką, szukać 
okazji do strzałów, pewnie wyłapywa-
nych jednak przez golkiperów Szkoły 
Futbolu. W końcu nadziali się jednak na 
kontrę. Po odbiorze przez Kubę Duna-
jewskiego piłka trafiła do Marcela Kacz-

Goście z Czech

marka, a  ten 
p o s ł a ł  j ą 
wprost do wy-
chodzącego na 
pozycję Kacpra 
Korczyka. Kapi 
wygrał pojedy-
nek biegowy 
z  obrońcami 
i  w  sytuacji 

„sam na sam” nie pomylił się – Szkoła 
Futbolu wyszła na prowadzenie!
Czesi nadal szukali swojej okazji i w koń-
cu, po dobrze wykonanym rzucie wol-
nym, wyrównali. Obie drużyny miały 
jeszcze po jednej dogodnej sytuacji – 
najpierw świetną paradą popisał się Mi-
chał Krawczyk, a  chwilę później, po 
koronkowej akcji, w poprzeczkę strzelił 
Marcel Kaczmarek. Mecz zakończył się 
zatem zasłużonym remisem, ale na pew-
no mógł się podobać, co zgodnie pod-
kreślali licznie zgromadzeni kibice.
Po meczu na gości czekała jeszcze nie-
spodzianka – wyjście do Jump Areny, 
ufundowane przez rodziców zawodni-
ków Szkoły Futbolu. Wszyscy uczestni-
cy spotkania, mimo sporego już zmę-
czenia, doskonale się bawili, co na pew-
no na długo zapadnie im w  pamięci. 

W końcu jednak goście wrócili do ho-
telu, by przygotowywać się do niedziel-
nego turnieju Polibuda Kids Cup, orga-
nizowanego przez Szkołę Futbolu.
Niedziela była dniem turniejowych zma-
gań. Drużyna FC Velke Mezirici wysta-
wiła dwa zespoły, podobnie jak Szkoła 
Futbolu Luboń. Pojedynki w fazie gru-
powej były bardzo zacięte – mecze koń-
czyły  się remisami bądź minimalnymi 
wygranymi – bardzo wysoki poziom 
sportowy i  organizacyjny został doce-
niony przez Czechów, którzy z uznaniem 
obserwowali poczynania wszystkich 
drużyn biorących udział w zmaganiach. 
Ostatecznie, do półfinałów awansowały 
dwa zespoły Szkoły Futbolu, FC Velke 
Mezirici oraz Calcio Wągrowiec, wspie-
rane przez wspaniałych kibiców.
W meczach półfinałowych najpierw 
bratobójczy pojedynek na swoją korzyść 
rozstrzygnęła Szkoła Futbolu Luboń 
pomarańczowi, pokonując po doskona-
łym spotkaniu fioletowych 2:1, a następ-
nie po rzutach karnych, które świetnie 
bronił bramkarz czeski – 
Dawid Svoboda – FC Velke 
Mezirici pokonał Calcio. 
Trzecie miejsce zdobył jed-
nak zespół z  Wągrowca, 

cd.  
obok

Chłopcy ze Szkoły Futbolu z gośćmi z Czech na sali Poli-
techniki Poznańskiej

n

n
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POLICJA-STRAŻ

okazując  się lepszym od 
Szkoły Futbolu. W finale na-
tomiast… oglądaliśmy praw-
dziwe widowisko.
FC Velke Mezirici rzuciło do 

ataku wszystkie siły, by szybko zdobyć 
bramkę. Pomarańczowy zespół Szkoły 
Futbolu dobrze się jednak bronił i wy-
prowadzał groźne kontry, chcąc zasko-
czyć rywala. To jednak Czesi wyszli na 
prowadzenie i  gdy wydawało się, że 
pójdą za ciosem, do natarcia ruszył ze-
spół gospodarzy. Kolejne akcje były 
nagradzane aplauzem publiczności, ale 
piłka nie chciała znaleźć drogi do siatki. 
Na dwie minuty przed końcem trener 
Mikołaj zdecydował  się na pokerową 
zagrywkę i wycofał bramkarza, ale od-
waga tym razem  się nie opłaciła, bo 

świetnie grający Czesi zdołali zdobyć 
drugiego gola i zwyciężyli w turnieju!
Warto podkreślić, że najlepszym bramka-
rzem został bezapelacyjnie Dawid Svobo-
da, a najlepszym strzelcem niedzielnych 
zmagań okazał  się autor siedmiu goli, 
Marcel Kaczmarek ze Szkoły Futbolu Lu-
boń. Po turnieju wszyscy zawodnicy i ro-
dzice Szkoły Futbolu, wraz z  trenerami 
Leszkiem Balcerkiem i  Mikołajem Kło-
dzińskim pożegnali gości, którzy wyru-
szyli w drogę do domu!
Cóż dodać? To był wspaniały, piłkarski 
weekend! Impreza nie mogłaby się udać, 
gdyby nie wsparcie partnerów Szkoły 
Futbolu: Urzędu Miasta Luboń, Hotelu 
dla Zwierząt „Beta”, firmy „Instaltech” 
Hubert Perz oraz Consilios IT.

Mikołaj Kłodziński

cd.  
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Strażnicy miejscy w Luboniu na prze-
strzeni 28 dni lutego wykonali łącznie 
710 różnych interwencji.
Niestety, 19 lutego ok. 20.50 podczas 
patrolu potwierdziliśmy odnalezienie 
nieznanej osoby na terenie przyległym 
do Przychodni Lekarskiej przy ulicy 
Poniatowskiego. Wezwane Pogotowie 
Ratunkowe stwierdziło zgon, a  Policja 
wykluczyła udział osób trzecich.
Zgodnie z zapowiedziami, kontynuowali-
śmy planowe kontrole przydomowych 
kotłowni. Było ich w minionym miesiącu 
291. W jednym przypadku, mimo iż zna-
ny był czas, gdy strażnicy będą „odwie-
dzać” nieruchomości na wskazanych uli-
cach, podczas takich działań stwierdzi-
liśmy termiczne przetwarzanie nieczy-
stości stałych w piecu do tego nieprze-
znaczonym. Właściciel nieruchomości 
został ukarany mandatem karnym kre-
dytowanym. Ponadto do analizy została 
wysłana kolejna próbka popiołu z  do-
mowej kotłowni, by rozwiać wątpliwości 
dotyczące jakości spalanego paliwa.
Interwencji związanych z nieprzestrze-
ganiem zapisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi było 21.
W 23 przypadkach nasze działania zwią-
zane były ze zwierzętami. Na dwóch 
właścicieli czworonogów, którzy nie za-
chowali środków ostrożności przy trzy-
maniu zwierząt, nałożyliśmy grzywny 
mandatowe.

Interwencji związanych z naruszeniem 
przepisów ruchu drogowego, które są 
w kompetencjach Straży Miejskiej, od-
notowaliśmy 57. Ponadto w 10. przypad-
kach podjęliśmy działania na skutek 
zabrudzenia drogi publicznej przez po-
jazdy mechaniczne. Dwie osoby odpo-
wiedzialne za taki stan rzeczy zostały 
ukarane mandatami. W  pozostałych 
przypadkach poprzestaliśmy na poucze-
niu i nakazaniu natychmiastowego usu-
nięcia pozostałych zabrudzeń.
Doprowadziliśmy do usunięcia z terenu 
miasta 5 pojazdów mechanicznych, któ-
rych stan techniczny wskazywał, iż są 
nieużywane.
W jednym przypadku, na prośbę miesz-
kańca pomagaliśmy w rozruchu samo-
chodu przy pomocy zewnętrznego źró-
dła prądu.
Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Luboniu wystawiliśmy 5 łączo-
nych patroli prewencyjnych oraz dodat-
kowo 3 patrole szkolne, których celem 
była kontrola terenów wokół lubońskich 
placówek oświatowych.
W 19. przypadkach nasze interwencje 
były związane z awariami lub uszkodze-
niami infrastruktury technicznej znaj-
dującej się na terenie Lubonia.
Strażnicy dbali również o ład i porządek 
podczas „Gali Siewcy”, która odbyła się 
w dniu 1 lutego w LOSiR-ze.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986 W lutym Ochotnicza Straż Pożarna 

w Luboniu odnotowała 24 interwencje 
w przypadkach 7. pożarów, 13. miejsco-
wych zagrożeń oraz 4. fałszywych alar-
mów. Zdarzenia miały miejsca w Lubo-
niu, na autostradzie A2 oraz na terenie 
gminy Komorniki.

Qn 01.02 – Luboń, ul. Kurowskiego – 
wyczuwalny zapach gazu w  budynku 
mieszkalnym,
Qn 02.02 – Wiry, ul. Wirowska – wyczu-

walny zapach gazu w budynku mieszkal-
nym (alarm fałszywy),
Qn 02.02 – autostrada A2 – wypadek sa-

mochodowy,
Qn 04.02 – Luboń, ul. Buczka – OSP do 

dyspozycji policji w otwarciu pomiesz-
czeń gospodarskich,
Qn 04.02 – Luboń, ul. 11 Listopada – po-

żar sadzy w kominie,
Qn 05.02 – Luboń, ul. Wojska Polskiego-

-Szkolna – wypadek samochodowy
Qn 05.02 – Luboń, ul. Dworcowa-Rey-

monta – wypadek samochodowy,
Qn 06.02 – Luboń, ul. Osiedlowa – po-

żar śmietnika,
Qn 06.02 – Luboń, ul. Sikorskiego – po-

żar śmieci,
Qn 07.02 – autostrada A2 – wypadek sa-

mochodowy,
Qn 07.02 – autostrada A2 – kolejny wy-

padek samochodowy,

Qn 08.02 – Luboń, ul. Wisławy Szymbor-
skiej – pożar w kominie,
Qn 13.02 – Luboń, ul. Cmentarna-Po-

niatowskiego – wypadek samochodowy
Qn 13.02 – Komorniki, ul. Korczaka – za-

dymienie w mieszkaniu (alarm fałszywy),
Qn 14.02 – Luboń, ul. Korczaka – pożar 

w warsztacie samochodowym,
Qn 15.02 – Luboń, ul. Żabikowska – za-

trucie tlenkiem węgla,
Qn 20.02 – Luboń, ul. Armii Poznań – 

plama oleju (czytaj na str. 52),
Qn 20.02 – Luboń, ul. 11 Listopada – po-

żar sadzy w kominie,
Qn 22.02 – Szreniawa, Muzeum Rolnictwa, 

ul. Dworcowa – sprawdzenie przyczy-
ny załączenia się systemu monitoringu 
przeciwpożarowego (alarm fałszywy),
Qn 24.02 – Luboń, ul. Sobieskiego – ko-

lizja drogowa,
Qn 25.02 – Luboń, ul. Wczasowa – pożar 

sadzy w kominie,
Qn 26.02 – Komorniki, ul. Gottliba Da-

imlera – wypadek samochodowy,
Qn 27.02 – Wiry, ul. Północna – pożar 

trawy (alarm fałszywy),
Qn 28.02 – Luboń, ul. Wschodnia – po-

moc pogotowiu w zniesieniu osoby po-
szkodowanej z  mieszkania do karetki 
pogotowia.

Norbert Kaźmierczak
OSP Luboń

Kronika strażacka

n
6 marca po godz. 15 strażacy zabezpieczali lądowisko dla śmigłowca Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego na pętli autobusowej w Żabikowie. Maszyna miała od-
transportować nieprzytomną kobietę z pobliskiego budynku. Ostatecznie trans-
port do szpitala okazał się niepotrzebny, bo kobieta odzyskała świadomość. Akcja 
trwała godzinę. Były utrudnienia w ruchu drogowym (za luboni.pl)   fot. luboni.pl

We wtorkowy wieczór, 19 lutego, do patrolujących plac Edmunda Bojanow-
skiego strażników miejskich podszedł przechodzień i  powiadomił ich, że 
nieopodal w śmietniku, na zapleczu Przychodni Lekarza Rodzinnego natknął się 
na ciało znajomego mu z widzenia, bezdomnego mężczyzny. Relacjonował, że 
kilka godzin wcześniej widział nieszczęśnika w  tym samym miejscu i  w  tej 
samej pozycji, ale uznał, że tak jak bywało wcześniej, po prostu tam śpi. Straż-
nicy powiadomili niezwłocznie policję i służby medyczne. Przybyły na miejsce 
zdarzenia lekarz stwierdził zgon mężczyzny, a biegły Medycyny Sądowej wy-
kluczył udział osób trzecich w zdarzeniu. Obecnie prowadzone są stosowne 
czynności w celu zidentyfikowania znalezionego mężczyzny. Wszystko wska-
zuje, że był to znany wcześniej policji Roman Cz., który po odbyciu kary 
więzienia, przebywał czasami w Luboniu.

PAW

Zwłoki w śmietniku Ciało nieżyjącego 
mężczyzny znalezio-

no w murowanym, 
częściowo ogrodzo-
nym siatką kojcu na 
śmieci, na zapleczu 
Przychodni Lekarza 

Rodzinnego przy pl. 
Edmunda Bojanow-
skiego. Według zna-

jomego, który zna-
lazł zwłoki, bywało, 

że zmarły chronił się 
tu wcześniej   fot. 

Paweł Wolniewicz

n
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Qn 19  lutego na zapleczu posesji przy 
pl. Edmunda Bojanowskiego znalezio-
no zwłoki mężczyzny (czytaj na str. 51).
Qn 19 lutego z terenu ogrodzonej posesji 

przy ul. Lipowej trzech mężczyzn skradło 
sprężarkę powietrzną marki „Ingersoll-
-Rand”, zabezpieczono zapis monitorin-
gowy. Straty: 28 000 zł.
Qn 19 lutego mieszkaniec Rogoźna zgło-

sił, że w ubiegłym roku pozostawił do 
naprawy volkswagena u mechanika przy 
ul. Rivoliego. Pozostawiony tam pojazd 
został rozkradziony i zdewastowany. Stra-
ty: 7 000 zł.
Qn 20 lutego przy ul. Kościuszki miesz-

kańcowi Lubonia skradziono z  kurtki 
portfel z dokumentami i 20 zł.
Qn 20 lutego zgłoszono, że nieznany sprawca 

wybił szybę w drzwiach klatki schodowej 
bloku przy ul. Kościuszki. Straty: 620 zł.
Qn 21 lutego kobiecie dokonującej zaku-

pów w sklepie „Żabka” przy al. Jana Paw-
ła II skradziono portfel z dokumentami 
i gotówką. Zabezpieczono zapis moni-
toringowy. Straty: 170 zł.
Qn Pomiędzy 23 a 24 lutego skradziono 

lusterka od skody i volkswagena zapar-
kowanych przy al. Jana Pawła II.
Qn 26  lutego przy ul. Morelowej z  tak-

sówki skradziono telefon komórkowy 
i gotówkę. Straty: 3 650 zł.
Qn 27 lutego, między godz. 10 a 11, w restau-

racji „McDonald’s” przy ul. Żabikowskiej 
mieszkańcowi Śremu skradziono portfel 
z dokumentami i gotówką. Zabezpieczo-
no zapis monitoringowy. Straty: 780 zł.
Qn 28 lutego przy ul. Cmentarnej zatrzy-

mano mężczyznę prowadzącego samochód 
pod wpływem środków odurzających.

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w  bezpośrednim pościgu 
– 9 sprawców.
Oszustwa – 8, wykryto 1
Znalezienia zwłok – 1
Zabójstwa – 0
Zgwałcenia – 0
Rozboje – 0
Kradzieże z włamaniem – 1, wykryto – 0
Kradzieże pojazdów – 1, wykryto – 0
Kradzieże – 21, wykryto – 1
Samobójstwa – 0
Przestępstwa gospodarcze – 0
Przestępstwa narkotykowe – 0,
Fałszerstwa – 0
Wypadki drogowe – 6, liczba rannych 
– 6
Nietrzeźwi kierowcy – 0
Zatrzymania osób poszukiwanych – 7, 
w tym 0 listem gończym
Legitymowania – 628

Na podstawie danych z Policji
oprac. PAW

POLICJA-STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, dla mieszkańców Wielko-
polski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny 
telefon zaufania i 10 minut”: 800 130 334. 
Infolinia jest czynna przez całą dobę, 
a dyżurujący policjanci przyjmują spra-
wy dotyczące szczególnie: braku reakcji 
lub przewlekłego oczekiwania na poli-
cję w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia, na informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i zachować anonimowość, o ukrywają-
cych się osobach podejrzanych, a także 
działaniach lub powiązaniach przestęp-
czych policjantów.

Qn 2 lutego, między godz. 17.15 a 18.45, po 
wyważeniu okna włamano się do domu 
jednorodzinnego przy ul. Uroczej i skra-
dziono biżuterię oraz gotówkę. Zabezpie-
czono stosowne ślady. Straty: 19.300 zł.
Qn Pomiędzy 26 stycznia a 3 lutego nie-

znany sprawca uszkodził ogrodzenie jed-
nego z ogródków działkowych przy ul. 
Świerczewskiej. Straty: 790 zł.
Qn Pomiędzy 2 a  3  lutego przy próbie 

włamania uszkodzono okno domu jed-
norodzinnego przy ul. Uroczej. Technik 
kryminalistyki zabezpieczył stosowne śla-
dy. Straty: 700 zł.
Qn Między 4 a 11 lutego z remontowa-

nego mieszkania w domu przy ul. Puła-
skiego skradziono wiertarkę i szlifierkę. 
Straty: 830 zł.
Qn 4 lutego, między godz. 17.40 a 17.45, 

z otwartego pojazdu przy ul. Żabikowskiej 
skradziono portfel z dokumentami, karta-
mi bankowymi i gotówką. Straty: 150 zł.
Qn 6 lutego o godz. 20 uszkodzono merce-

desa zaparkowanego przy ul. 11 Listopa-
da. Zabezpieczono zapis monitoringowy. 
Straty: 2 000 zł.
Qn 7  lutego o  godz. 17.50 uszkodzono 

drzwi tarasowe domu przy ul. Kalino-
wej. Technik kryminalistyki zabezpieczył 
stosowne ślady. Straty: 1 000 zł.
Qn 7 lutego kierująca volkswagenem 

kobieta jechała „pod prąd” lubońskim 
odcinkiem Autostrady A 2 i dopro-
wadziła do zderzenia z prawidłowo 
jadąca mazdą. W wyniku kolizji ucier-
piała jadąca mazdą mieszkanka Swa-
rzędza, która doznała obrażeń ciała 
(zdarzenie opisywaliśmy w ub. mie-
siącu na str. 51).
Qn 12  lutego o  godz. 9.05 przy ul. Po-

wstańców Wlkp. zatrzymano mężczyznę, 

który posiadał przy sobie poszukiwany 
przez toruńską policję telefon komórkowy.
Qn 12 lutego przy ul. Kołłątaja zatrzymano 

mężczyznę rozpijającego osoby nieletnie. 
Podawał im alkohol.
Qn 13 lutego mieszkanka Poznania zgłosiła, 

że na osiedlu „Dębina” nieznany spraw-
ca przywłaszczył sobie zgubiony przez 
nią portfel z dokumentami i gotówką. 
Straty: 12 000 zł.
Qn Pomiędzy 13 a  14  lutego skradzio-

no renaulta przy ul. Sikorskiego. Straty: 
75 000 zł.
Qn 14 lutego przy ul. Piaskowej zatrzymano 

poszukiwanego przez Prokuraturę Rejo-
nową Poznań-Wilda obywatela Bułgarii.
Qn Między 16 a 17 lutego przy ul. Kona-

rzewskiego skradziono dwa lusterka od 
samochodu oraz uszkodzono jego karo-
serię. Straty 2 000 zł.
Qn Między 16 a 17 lutego skradziono dwa 

lusterka od volvo zaparkowanego przy 
ul. Wschodniej. Straty 2 000 zł.
Qn Pomiędzy 16 a17 lutego skradziono 

dwa lusterka od jeepa przy ul. Sikorskie-
go. Straty: 5 500 zł.
Qn 17 lutego w jednym z domów przy ul. 

Podgórnej nietrzeźwy mężczyzna skradł 
znajomemu konsolę do gier, gry kom-
puterowe oraz dwa telefony komórko-
we o wartości 720 zł. Sprawca został za-
trzymany, skradzione mienie odzyskano 
i przekazano właścicielowi.
Qn Między 18 a 19 lutego skradziono dwa 

lusterka od mitsubishi przy ul Żeglarskiej. 
Straty: 1 800 zł.
Qn 19 lutego mieszkanka ul. Tuwima zgło-

siła, ze znany jej mężczyzna pobrał od 
niej zaliczkę na poczet objętej umową 
pracy, której nie wykonał, nie zwrócił 
też pobranej w kwocie 3 000 zł zaliczki.

W środę, 20 lutego, krótko po godz. 11, 
na ul. Armii Poznań doszło do wycieku 
oleju z  koparki. Plama sięgała od ul. 
Romana Maya niemal do autostrady A2. 
Na miejscu działały zastępy z OSP Luboń 
oraz ze Szkoły Aspirantów PSP z Pozna-

nia. Za pomocą środków sorpcyjnych 
usunięto płyny eksploatacyjne z drogi. 
Na miejscu obecna była także straż miej-
ska, odpowiedzialna za kierowanie ru-
chem. Podczas działań w ruchu drogo-
wym występowały spore utrudnienia.

luboni.pl

Olej na drodze

n
Wyciek oleju z koparki spowodował wielką plamę na jezdni jednej z głównych 
dróg Lubonia – Armii Poznań   fot. Rafał Wojtyniak

Qn Renacie i Tomaszowi Niedziałkow-
skim z okazji ślubu – najlepsze życze-
nia, by wspólna droga była pełna miłości 
i szczęścia rodzinnego bez zakrętów i bez 
wybojów – MOK.
Qn Naszej kochanej Wnuczce, Sarze Brze-

zińskiej, z okazji 18. urodzin – zdrowia, 
samych szczęśliwych dni i optymizmu po 
wejściu w dorosłe życie – życzą babcia 
Ela i dziadek Stefan.
Qn W Domu Pomocy Społecznej w Psar-

skiem obsługa nie tylko pracuje, ale daje 
swoim podopiecznym serce i poświę-
ca swój wolny czas. Jednym z pensjo-
nariuszy był nasz przyjaciel Grzegorz 
Krzysztofiak, otoczony serdeczną opieką 
i  troską, za co wszystkim Członkom 
załogi bardzo serdecznie dziękujemy. 
Składamy Państwu wyrazy wdzięczność 
i  uznania oraz życzymy wytrwałości 
i  sukcesów w  trudnej pracy – Zofia 
i Wojciech Drajerczakowie.
Qn Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 

– Grzegorzowi Aniole – życzymy kre-
atywnych pomysłów na dalszy rozwój 
żabikowskiej placówki, sukcesów peda-
gogicznych oraz pomyślności w  życiu 
prywatnym.

Qn Panu Zbigniewowi Jankowskiemu 
– radnemu powiatowemu i  prezesowi 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Je-
dynka” życzymy z okazji imienin udanych 
realizacji lubońskich potrzeb w powiecie, 
pomyślności na niwie działalności spo-
łecznej oraz w życiu osobistym.
Qn Proboszczowi parafii pw. św. Mak-

symiliana Kolbego, ks. kan. Józefo-
wi Majchrzakowi, z okazji święta jego 
patrona, składamy życzenia wielu łask 
Bożych w duszpasterzowaniu wspólno-
cie parafialnej w Lasku oraz w osobistej 
pielgrzymce ku wieczności.
Qn Dyrektor Przedszkoli „Domisie” i „Małe 

Talenty”, pani Izabeli Wasieli, życzymy 
pomyślności w realizacji zamierzeń oświa-
towych, uśmiechów dzieci i ich rodziców 
oraz pomyślności w życiu osobistym.
Qn Naszej utalentowanej koleżance, Be-

acie Stempczyńskiej – niezastąpionej 
w rozmowach z lubonianami, subtelnie 
i ciekawie opisującej ich losy – z oka-
zji jej marcowych świąt życzymy nie-
gasnących iskier twórczych, harmonii 
w zgiełku kobiecych zadań, spełnienia 
marzeń i ciepła w nowym gnieździe.

Z serca
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BAW SIĘ Z NAMI

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 
37 utworzą rozwiązanie, które po wpi-
saniu do kuponu należy do końca mar-
ca dostarczyć do redakcji (ul. Wschod-
nia 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 nagrodę ufundowaną 
przez firmę „Malibu” z ul. Sikorskiego.

Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej 
w poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Dzieje Ziemi Lubońskiej.”. Nagrodę 
wylosowała: Katarzyna Przybylska. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy 
w  godzinach dyżurów do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w loso-
waniu nie uwzględniamy.

POZIOMO:
 1.  największy instru-

ment smyczkowy
 4.  poręka na we-

kslu lub czeku
 5.  staropolski Pan
 6.  kolor niebielo-

nego płótna
 7.  duża beczka
 9.  jednostka ciśnienia
 14.  dawna nazwa Tokio
 15.  posługujący się 

lewą ręką
 16.  las bukowy
 17.  warsztat tkacki
 20.  kraina wymarzona, raj
 23.  mówca
 26.  warta, dozór
 29.  część przedstawie-

nia scenicznego
 30.  ryby akwariowe
 31.  rewanż
 32.  tytuł szlachecki w Anglii
 33.  nieszczęście, krach
 34.  brat Mojżesza

Baw się z nami - III 2019
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.
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PIONOWO:
 1.  ukraiński taniec ludowy
 2.  rodzaj głębokiego talerza
 3.  przepisy prawa zawarte w arty-

kule ustawy lub kodeksu
 8.  gruszka smaczliwka
 10.  zajmuje się scenicznym re-

alizowaniem utworów
 11.  bóg świata zmarłych w mitologii rzymskiej
 12.  piłka nożna
 13.  gospodarstwo hodowlane w Ameryce
 14.  nauka o moralności
 17.  egzekutor do ściągania pie-

niędzy od dłużników
 18.  obszar na pustyni obfitujący w roślinność
 19.  kapitan z powieści Verne’a
 21.  Tadeusz, złoty medalista w rzucie mło-

tem na olimpiadzie w Rzymie w 1960 r.
 22.  artretyzm
 24.  gra na korcie
 25.  obchodzi imieniny 28.06
 26.  zasłona na oknie
 27.  pojazd dwukołowy
 28.  krążek zastępujący pienią-

dze w grach hazardowych
oprac. Bernard Stachowiak

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)

Dziękuję za odpowiedzi z poprzedniego 
numeru. Prawidłowe, uzupełnione o sa-
mogłoski teksty przysłów to:
- Gdy w lutym mróz mocno trzyma, bę-
dzie krótka zima.
- Czasem luty  się zlituje, że człek niby 
wiosnę czuje, ale czasem tak się zżyma, 
że człek prawie nie wytrzyma.
- Silne wiatry przy końcu lutego, spodzie-
waj się zatem lata żyznego.
Nagrodę wylosował Wojtek Łukowski. 
Gratuluję.
Przed Tobą nowe zadanie. Otóż, na świe-
cie istnieje pozarządowa organizacja o ta-
jemniczej nazwie WWF. Może o niej sły-
szałeś? W tłumaczeniu na język polski to 
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody; 
dawniej World Wildlife Fund i  World 
Wide Fund for Nature. Jest to ekologiczna 
organizacja o charakterze międzynarodo-
wym, która powstała w 1961 r. Jej misją 
jest powstrzymanie degradacji środowiska 
naturalnego Ziemi i stworzenie przyszło-
ści, w której ludzie będą żyli w harmonii 
z przyrodą. Główna siedziba znajduje się 
w Szwajcarii. Organizacja działa również 

w Polsce. Jednym z jej działań, odbywają-
cych się w marcu, jest tzw. „Godzina dla 
Ziemi WWF”. Mieszkańcy Lubonia, także 
twoja rodzina, mogą uczestniczyć w  tej 
akcji.
Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, co 
należy zrobić w  sobotę, 30 marca, 
o godz. 20.30, aby uczestniczyć w naj-
większej ekologicznej akcji na świecie. 
Tegoroczna edycja „Godziny dla Ziemi 
WWF”, odbędzie się pod pewnym ha-
słem. Jakim? Dowiesz się, rozwiązując 
poniższy rebus. To drugie zadanie. 
A więc: do dzieła!

Czekam na prawidłowe odpowiedzi i ży-
czę szczęścia w losowaniu nagrody.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci
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Zabawa polega 
na odgadywaniu 
ciekawych i cha-
rakterystycz-
nych miejsc 
w Luboniu. Pro-
simy określić, co 
przedstawia 
opublikowana 
fotografia i gdzie 
obiekt  się znaj-
duje. Odpowie-
dzi można prze-
syłać (również 
pocztą elektro-
niczną), dostar-
czać do redakcji 
(ul. Wschodnia 
23 a  lok. 62) 
albo wrzucać do 
niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem i na-
zwiskiem uczestnika konkursu. Wśród 
tych, którzy nadeślą poprawne odpowie-
dzi, rozlosujemy upominki. Prosimy też 
o  nadsyłanie swoich propozycji (foto-
grafii).

Zdjęcie opublikowane w  ub. miesiącu 
przedstawiało ul. Wąską położoną po-
między ulicami Sobieskiego i  Rydla. 
Spośród poprawnych odpowiedzi wylo-
sowaliśmy tę, którą nadesłała Grażyna 
Wojciechowska. Po odbiór niespodzian-
ki zapraszamy do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

BAW SIĘ Z NAMI / CO? GDZIE? KIEDY? 

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

Co, gdzie, kiedy

Qn 19 marca, godz. 18 – Spotkanie autorskie 
z dziennikarką i autorką książek Magdale-
ną Omilianowicz – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny.
Qn 19 marca, godz. 19 – otwarcie wysta-

wy prac uczestników zajęć plastycznych 
dla młodzieży i dorosłych „Pani MOK” – 
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 20 marca, godz. 12 – „Przeboje ze 

słynnych oper” wykład Hanny Delimaty 
dla słuchaczy sekcji literacko-biblio-
tecznej Uniwersytetu III Wieku – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp wolny
Qn 20 marca, godz. 17 – Cykl spotkań 

dla młodych i przyszłych mam „Wspo-
magamy mamy!” – warsztaty z zakresu 
profilaktyki kolki, Krystyna Fiedler, die-
tetyk – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp wolny.
Qn 21 marca, godz. 18-21 – gry planszowe 

w Klubie „Kości” – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 22 marca, godz. 18 – Droga krzyżowa z 

kościoła św. Jana Bosko do klasztoru Chry-
stusowców w Puszczykowie– organizator: 
Stowarzyszenie św. Floriana
Qn 23 marca, godz. 12 – Rodzinne soboty: 

„Tak mi graj!” – warsztaty umuzykalniają-
ce – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
Qn 25 marca, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje filmowych nowości (repertuar 
dostępny w bibliotece) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 26 marca, godz. 15-18 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 42
Qn 27 marca, godz. 12 – „Opętani” Witol-

da Gombrowicza, opowieść nie tylko dla 
kucharek – wykład Joanny Humerczyk 
dla słuchaczy sekcji literacko-bibliotecznej 
LUTW – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp wolny
Qn 27 marca, godz. 17 – „Cyrk leśnych ro-

baczków” – spektakl dla dzieci w wykonaniu 
Studia Teatralnego „Krak-Art.” Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 28 marca, godz. 10 – przedstawienie 

teatru „Animatori” dla dzieci pt. „Szczypta 
uśmiechu, dobroci dwa kosze, a my, dzieci 
mówimy: Dziękuję i  Proszę” – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – wstęp 2 zł
Qn 30 marca – Lubońskim Szlakiem Archi-

tektury Przemysłowej – rezerwacja biletów 
(15 zł normalny, 12 zł ulgowy): infolubon@
gmai.com lub 61 813 00 72 i 500 287 325
Qn 30 marca, godz. 12 – Rodzinne soboty 

– „BajOla bajki opowiada” – „Opowieści 
prosto z gór” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 30 marca, godz. 16 – mecz Stella Lu-

boń – Nasz Dyskobolia Grodzisk – boisko, 
ul. Szkolna
Qn 31 marca, godz. 11 – mecz LKS – Orzeł 

Rostarzewo– boisko, ul. Szkolna
Qn 1 kwietnia, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Teresa Zygmanow-
ska – Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Piotr Izydorski – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska  42; Katarzyna Ekwińska – 
Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27; Mag-
dalena Woźniak – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 1 kwietnia, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje filmowych nowości (repertuar 
dostępny w bibliotece) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

Qn 3 kwietnia, godz. 18 – wernisaż prac 
autorstwa Pana Tomasza Kalitko – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 5 kwietnia, godz. 18 – warsztaty „Wiosenne 

Stroiki” – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskie-
go 97 – zapisy: 61 813 00 72 i 500 287 325 
– koszt: 20 zł/os.
Qn 6 kwietnia, godz. 10-15 – „Luboń szyje 

dobro” – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 6 kwietnia, godz.  12 – gry i  zabawy 

z ulubionymi bohaterami książek popro-
wadzi Bajanka – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 6 kwietnia, godz. 15 – mecz Stella Lu-

boń – 1920 Mosina – boisko, ul. Szkolna
Qn 7 kwietnia, godz. 15-16.30 – Pysz-

na i zdrowa zabawa o zapachu świąt dla 
małych kucharzy – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego  97 – zapisy: 785  471  228 – 
wstęp 30 zł/os.
Qn 7 kwietnia, godz. 16 – mecz Pogrom 

Luboń – Wicher Strzyżewo – boisko, ul. 
Szkolna
Qn 7-8 kwietnia – Lubońskie Dni Zdro-

wia, festyn „Radosne dzieciństwo – pro-
filaktyka onkologiczna najmłodszych 
lubonian” – ambulans przy OSP, teren 
wokół Biblioteki Miejskiej i Biblioteka – 
szerzej „WL” 02-2019, str. 56 oraz lubon.
pl; biblub.com
Qn 10 kwietnia, godz. 12 – wykład Hanny 

Delimaty z okazji obchodów Roku Stani-
sława Moniuszki dla słuchaczy sekcji lite-
racko-bibliotecznej LUTW – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 10 kwietnia, godz. 15-18 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 42
Qn 10 kwietnia, godz. 17 – Wspomagamy 

mamy! – cykl spotkań dla młodych i przy-
szłych mam – warsztaty z zakresu doulo-
wania poprowadzi Marianna Szymarek ze 
Stowarzyszenia Doula w Polsce – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 11 kwietnia, godz. 11 – koncert „Po-

tyczki na smyczki” – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97 – wstęp wolny
Qn 11 kwietnia, godz.  19 – koncert pa-

syjny „Siedem ostatnich słów Zbawiciela 
na krzyżu” – kościół św. Jana Pawła II, ul. 
Źródlana – wstęp wolny
Qn 13 kwietnia, godz. 11.30 – uroczyste 

zakończenie Procesu Beatyfikacyjnego Słu-
gi Bożego ks. Stanisława Streicha – kościół 
św. Jana Bosko, ul. Jagiełły 11
Qn 13 kwietnia, godz. 17 – spektakl dla 

dzieci w  wykonaniu Studia Teatralnego 
„Krak-Art” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 14 kwietnia, godz. 10 – rajd rowero-

wo-pieszy „Bezkrwawe łowy” – start: Dom 
Kultury Rosnówko
Qn 14 kwietnia, godz. 11 – mecz LKS – 

Obra Zbąszyń – boisko, ul. Szkolna
Qn 15 kwietnia, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Anna Bernaciak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Michał Szwacki– Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska  42; Magdalena Kleczewska 
– Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27; Te-
resa Zygmanowska – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 20 kwietnia, godz. 12 – mecz Pogrom 

Luboń – Promień Opalenica – boisko, 
ul. Szkolna
Qn 20 kwietnia, godz. 15 – mecz Stella Lu-

boń – Las Puszczykowo – boisko, ul. Szkolna
oprac. HS

Zapraszamy do udziału w V edycji
COR AD COR FILM FESTIVAL”.
Tym razem zachęcamy młodzież w wieku 14-19 lat do nadsyłania filmów kon-
kursowych w zakresie tematu: „Jedyną regułą jest miłość”.
Dzieci i młodzież szkół podstawowych (klasy VI-VII) zapraszamy do udziału 
w warsztatach filmowych – obowiązują wcześniejsze zapisy.

Regulamin dostępny w zakładce „Festiwal filmowy” na stronie: http://coradcor.pl/
oraz: http://szkolafilipaneri.pl

Justyna Nowak
Patrz też str. 57

Festiwal Filmowy

Zgadnij, co to?

n
Zgadnij, gdzie w Luboniu znajduje się tyle instrumentów mu-
zycznych?   fot. Hanna Siatka

n
Ulica Wąska łącząca Sobieskiego z Rydla. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego (mpzp) „Górny Lasek” z 2018 r. określa ją jako drogę wewnętrzną 
2KDW. Od strony ul. Sobieskiego jest zabudowana budynkami mieszkalnymi, 
a od ul. Rydla, choć w mpzp teren określony jest symbolem MN (mieszkalnictwo 
niskie), postawiono firmę („Signal SB”). Zdjęcie pokazuje wjazd na tę nierucho-
mość od ul. Rydla. W głębi – ul. Wąska w stronę Sobieskiego. Jako ciekawostkę 
podajmy, że w tym rejonie znajdują się należące do nielicznych w Luboniu stano-
wiska archeologiczne   fot. Hanna Siatka
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CO? GDZIE? KIEDY? / OGŁOSZENIA

ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, na-
głe zacho rowania – tel. 112 lub 999
Qn POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 601 986 986
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

Qn ENEA –POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 884 57 77 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓR-
KI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16, tel. 
61 813 08 11, pon. – pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikow-
ska 66, tel. 61 899 41 27, pon. – 
sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
Qn Filia nr 3 – Luvena SA, ul. R. Maya 1  
(wejście od parkingu naprzeciw hali),  
tel. 785 874 382; pn. 10-18, śr. 8-16, pt. 8-12

Qn Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 8-16 

Qn OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  

kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu
Qn PRZEDSZKOLA

- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego 6, tel. 500 405 422

- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  
tel. 881 693 625

- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  
tel. 694 994 700

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 
ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
Qn SZKOŁY

- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92

- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92

- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej zaprasza
w czwartek, 11 kwietnia o godz. 19

na koncert muzyki pasyjnej
„Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu”

z rozważaniami ks. Grzegorza Strzelczyka.
Koncert odbędzie się w kościele pw. św. Jana Pawła II.

Wstęp wolny

Młody lubonianin, Miłosz Latosi, chce 
poprzez warsztaty pokazywać magię 
fotografii analogowej. Pomóżmy spełnić 
jego marzenie. Dorzućmy  się do jego 
zbiórki prowadzonej przez serwis crowd-
fundingowy „PolakPotrafi”, której celem 
jest wybudowanie ciemni fotograficznej 
z prawdziwego zdarzenia.

Wszelkie informacje dostępne na stronie: 
POLAKPOTRAFI.PL/PROJEKTY/
CIEMNIA-FOTOGRAFICZNA
Patrz też: www.wiescilubonskie.pl

Wesprzyj projekt Miłosza!
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CO? GDZIE? KIEDY? / OGŁOSZENIA

Nekrologi w „WL”
Odkąd weszło w życie (25 maja 2018 r.) Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w dziedzinie przetwa-
rzania danych osobowych (RODO), z lubońskiego Urzędu Stanu Cywilnego 
nie otrzymujemy danych o ślubach i zgonach, które wcześniej przez ponad 26 
lat publikowaliśmy.
Osoby chcące poinformować mieszkańców Lubonia o śmierci bliskich zapra-
szamy do redakcji w  godzinach dyżurów lub po umówieniu telefonicznym 
(61 810 43 35, 609 616 290 i 609 616 277). Umieszczenie nekrologu w „Wie-
ściach Lubońskich”, w stosownej ramce wielkości ok. 11 x 5 cm kosztuje tylko 
10 zł plus VAT (istnieje możliwość zwiększenia powierzchni).

Redakcja

Podziękowanie
Osobom, które były ze mną i z rodziną w trudnym dla nas czasie, 
tym którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszego kochanego

męża, ojca i dziadka

śp. BOGDANA NAWROCKIEGO
za wyrazy współczucia, udział we Mszy św.,  

złożone intencje mszalne i obecność na cmentarzu
w imieniu Rodziny składam serdeczne „Bóg zapłać”.

Szczególnie serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi  
Romanowi Kubickiemu z parafii św. Jana Bosko  

w Luboniu, za piękną homilię i słowa otuchy
strapiona żona z rodziną

Śp. Bogdan Nawrocki urodził się 15.12.1941 r. w Luboniu, gdzie zawsze mieszkał. 
Przez 40 lat pracował w HCP Poznań jako elektryk na wydziale W-3.  

Był przez 40 lat ławnikiem w Sądzie Wojewódzkim.
Zmarł 31.01.2019 r. Pogrzeb odbył się 5.02.2019 r. 

na cmentarzu w Żabikowie.

Korepetycje
Qn Fizyka, matematyka – korepetycje, do-

świadczeni nauczyciele, skutecznie, możliwy 
dojazd; tel. 602 887 743   (h-049 III-VIII)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (r-003 I-IV)
Qn Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(r-003 I-IV)
Qn Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (r-003 I-IV)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (r-003 I-IV)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-211 IX-V)

Praca
Qn Praca chałupnicza, wiązanie kokard – „De-

korownia”, tel. 507 624 828   (h-III)
Qn Zatrudnimy do pracy w ochronie w Ko-

mornikach (ewidencja ruchu kołowego, ewi-
dencja gości, podstawowa obsługa kompu-
tera); tel. 605 998 151   (h-III)
Qn Poszukuję mechanika do serwisu sprzętu 

ogrodniczego: naprawa pił, kos, kosiarek. 
Mile widziane wykształcenie techniczne 
lub zawodowe, rejestracja na bezrobociu, 
możliwość przyuczenia, praca od ponie-
działku do piątku, okolice Lubonia; tel. 
693 526 358   (r-III)
Qn Zatrudnię stolarza; tel. 501 307 180   (h-III)

Qn Przyjmę do pracy krawcową i prasowacz-
kę. Krawiectwo Lekkie, Luboń ul. Wschod-
nia 2a; tel. 601 634 134   (r-III)
Qn Potrzebna osoba do pracy dorywczej w przy-

domowym ogrodzie; tel. 609 116 793   (km III)
Qn Poszukujemy cieśli-zbrojarzy-betoniarzy 

do pracy na budowie, na terenie Niemiec. 
Wymagamy min. 3-letniego doświadczenia 
popartego dokumentami. CV na: biuro@ru-
ben-bau.eu, tel. 534 188 717   (h-III)
Qn Poszukujemy nastawiacza kontrolera 

zautomatyzowanej linii montażowej, praca 
dwuzmianowa na umowę o pracę w Lubo-
niu; hr@steelpress.eu   (h-III)

Usługi
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wy-
stawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-
331 I-III)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydraulicz-
ne – złota rączka – tel. 503 712 456   (h-
043 I-III,IV)
Qn Naprawa, montaż junkersów, kotłów, kuche-

nek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-001 I-VI)

Inne
Qn Pampersy Seni 2 sprzedam; tel. 61 810 39 44  

(h-057 III)

Ogłoszenia drobne

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

Ze smutkiem w sercu, ale także z nadzieją na życie wieczne i wiarą 
w zmartwychwstanie informujemy, że 15 lutego 2019 r. odszedł od nas

kochający mąż, ojciec, brat

śp. Bogdan Otocki
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za uczestnictwo  

we mszy św. oraz pogrzebie. Dziękujemy za wsparcie modlitwą,  
komunią świętą oraz ofiarowane msze święte

Rodzina zmarłego
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PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl

(Y
0
5
6
)

prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta

ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253

(K
0
7
0
)

Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa

NAJSKUTECZNIEJSZA
PRASA

W LUBONIU
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki

(P
1
6
4
)

Paweł Dobrowolski
(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)

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
1
2
4
)
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pn. i pt. 9-15
wt. śr. czw. 11-17
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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

(Y
4
3
3
)

KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 

(B
0
2
3
)

(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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1
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(K
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szerokoœæ z piórem 95 mm (120)

16
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szerokoœæ krycia 85 mm (112)
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967 (W
0
3
5
)

(Y
1
0
1
)

SZAFY WNÊKOWE

Luboń, ul. Długa 6 
61 8105 520, 601 719 742

www.goryniak.pl

Ekspozycja
czynna:

 pn-pt 14.30-18
 sob. po ustaleniu

telefonicznym

ZABUDOWY, GARDEROBYZABUDOWY, GARDEROBY

(K041)

(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

(F
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1
8
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- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
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REGENERACJA FILTRÓW DPS

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y022)

785 100 335

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981

(P
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7
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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)

(Y
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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

(W
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9
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Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego
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SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej

D O J A Z D G R A T I S !
t e l . 5 0 1 4 0 4 2 6 7

(P
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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

(P
1
5
2
)

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

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F167)

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F168)

NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B

0
0

4
)

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

1
4
6
)

PRALKI
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Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.

(K
0
1
6
)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)

(Y
2
1
0
)

Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt
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
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korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

(F
1
6
3
)

tel. 601 395 519

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99

(F
2
2
6
)

Mariusz Frąckowiak

dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740

(B
0
0
2
)

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
)
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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

(Y
4

7
6

)

U
S

G
 b

rz
u

sz
n

e 
i d

o
p

o
ch

w
o

w
e

Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15

(F
0
1
5
)

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

(F
0

0
9
)

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)
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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

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

(B
0

3
0

)

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

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
lek. med. JAN BANASIUK

GABINET CZYNNY pn-pt: 8.00-12.00, dodatkowo w pn, wt, czw: 16.00-18.00

ul. dr. Romana Maya 1a (przy Zak³adach Chemicznych), tel. 618 900 485, tel. 618 994 861

- porady internistyczne
- EKG

- badania profilaktyczne 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

- badania kierowców
- możliwe przejęcie opieki 

lekarskiej (profilaktycznej) nad 
pracownikami zakładów pracy

Posiadamy LABORATORIUM ANALITYCZNE czynne od 7.30-9.30

(F
0
6
7
)

PORADY CHIRURGICZNE
lek. med. RYSZARD LESIŃSKI

SPECJALISTA-CHIRURG

WTOREK 16-17

GABINET LEKARSKI
ul. Wspólna 25/3
61-479 Poznań

tel. 61 830 05 98
kom. 600 265 343

(W
0
6
6
)
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(Y007)
(K088)
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