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rozbiórki - wyburzenia budynków
wykopy pod fundamenty, piwnice
wykopy pod szamba, studnie, kanalizacje, 
kable elektryczne, przyłącza wodne
zasypka fundamentów
korytowanie pod drogi, kostkę brukową, 
chodniki
drenaż budynków i działek
kopanie/oczyszczanie stawów, basenów, 
oczek wodnych
karczowanie terenu,
usługi wywrotką z dźwigiem HDS
(stawka godzinowa)
usługi koparko-ładowarką (stawka godzinowa)
możliwość negocjacji ceny w zależności od 
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

Oferujemy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS w zakresie:

ROBOTY
ZIEMNE

WOD - KAN - GAZ

+48 505 102 103     

pn. - pt.  7:00 do 16:00

62-052 Głuchowo,
ul. Komornicka 16

Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

     www.cetel.pl

WYMIEŃ STARĄ SKRZYNKĘ

NA NOWĄ!

już od 115zł*
*cena dotyczy drzwiczek podtynkowych
nierdzewnych lub malowanych o wymiarze 25x25 cm 

KANALIZACJA   WODOCIĄGI   GAZOWNICTWO

ODWODNIENIA LINIOWE   DRENAŻ   ZBIORNIKI

STUDZIENKI  SZAFKI GAZOWE   WŁAZY / POKRYWY

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

+4 8 794 593 777
W W W. SKLEPMOTOSFER A .PL
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Dwie Polski (a może więcej?)
Prezydenckie wybory lubonian, pokazały, że tendencja, nazwij-
my ją „wielkomiejską”, jest tu bardzo mocna. Głosowano tak, jak 
w największych miastach Polski, nawet dużo więcej procento-
wo głosów oddano na kandydata KO, niż w  sąsiadującym Po-
znaniu. (bardziej szczegółowo o wyborach w Luboniu w tekście 
„Luboń wybierał prezydenta” s. 19). Wyraźna przewaga głosu-
jących tutaj na Rafała Trzaskowskiego, odbiega od ogólnopol-
skiego podziału na połowę. Wyższa tu była także frekwencja, niż 
przeciętna w kraju. A ta była, jak na polskie standardy, wysoka. 
Wprawdzie trochę nam jeszcze brakuje do frekwencji spotyka-
nej w Europie Zachodniej, ale nie jesteśmy już na szarym końcu 
wśród państw naszego kontynentu. To cieszy. 
W  całym kraju bardzo słabe, wbrew oczekiwaniom i  zapowie-
dziom, były wyniki kandydatów lewicy i  ludowców w  I  turze. 
Czy to wróży kryzys tych formacji i brak klienteli politycznej dla 
ich programów. A może programy są mało wyraziste i dziś nie są 
wystarczającą ofertą wyborczą. Może też zniechęca fakt dużego 
zróżnicowania wewnętrznego obydwu formacji, nie do końca 
zrozumiałego dla wyborców. Kukiz trochę nie pasuje ze swoją 
antysystemowością do PSL, partii korzystającej, gdy tylko poja-
wi się okazja, z potrzeby koalicjanta do rządzenia. A na lewicy 
Razem powstało jako alternatywa SLD, Biedroń pasuje wszę-
dzie, ale budzi emocje, zwłaszcza złe, chociaż też oswaja z tym, 
co na świecie dawno oswojone. Szkoda lewicy (nie mylmy jej 
z PRL) bo jest potrzebna, zwłaszcza w ustroju wolnorynkowym. 
To ona ma bronić sprawiedliwego podziału dóbr, godności 
pracy, wolności osobistej. Ludowcom nie udało się przekonać, 
że nie są ugrupowaniem klasowym, a  lewica nie potrafi wy-
korzystać swoich atrybutów. Nie przekonała ani prekariatu do 
postulatów socjalnych, ani, liberalnych obyczajowo wyborców, 
do postulatów wolnościowych i liberalnych wartości. Elektorat 
socjalny zabrał PiS, a wolnościowy, nie wiem, czy zasłużenie, PO. 
Odnotować trzeba wynik Krzysztofa Bosaka w  skali kraju lep-
szy niż w Luboniu. Głosowali na niego ludzie młodzi, co może 
świadczyć, że nie do końca rozumieją historyczne i współczesne 
proweniencje takiego myślenia. Hasło, pod którym szedł do wy-
borów „Naprzód Polsko!”, nawiązujące do włoskiego „Forza Ita-
lia!”, wskazuje kierunek dość jednoznacznie. A już parafrazowa-
nie przez kandydata, w publicznych wystąpieniach, fragmentu 
pieśni, znanej choćby z filmu Boba Fosse’a „Kabaret”, „Tomorrow 
belongs to me”, „Jutro należy do mnie”, budzi najgorsze skoja-
rzenia. Młodzi ludzie, także w Luboniu jak się okazało, albo nie 
widzieli oskarowego filmu z  lat siedemdziesiątych i  nie mają 
wiedzy historycznej o  rodzeniu się faszyzmu w  latach 20-tych 
i 30-tych XX wieku, albo są uwiedzeni obietnicą skrajnej wolno-
ści rynkowej, lansowanej od lat przez Korwina - Mikke. 
Jednak podstawowe pęknięcie elektoratu ma inne podstawy. 
Na nieszczęście, i  jest to wina całej klasy politycznej, udało się 
podzielić społeczeństwo, na tych „nowocześniejszych i  bogat-
szych” z  KO i  tych „bardziej tkwiących w  przeszłości, biedniej-
szych”, zwolenników PiS. To bardzo szkodliwy podział, a niestety 
utrwalający się. Trudno dziś oczekiwać jego szybkiej zmiany. 
Raczej polaryzacja będzie się pogłębiała. Ten podział na trady-
cjonalistów, obrońców rodziny, życia, religii z jednej strony i no-
woczesnych, europejskich, tolerancyjnych z  drugiej, sztucznie 
podkreślany, nie jest przecież tak oczywisty, jakby się wydawało. 
Zwłaszcza w sferze obyczajowej, różnice nie występują tak po-
wszechnie i kategorycznie, w innych aktywnościach życiowych, 
jak chęć bogacenia się, podróżowania, korzystania z nowocze-

snych urządzeń i dobrodziejstw tego świata, z rozrywki i towa-
rzyskich uciech, także nie przebiega on tak jednoznacznie. Ra-
czej jest wywoływany dla celów politycznych. Powoduje, trudne 
do wyeliminowania w bliskiej przyszłości, wzajemne pretensje, 
wrogość, może niekiedy nienawiść.

Ta „biedniejsza” Polska, ludowa, głosowała na Andrzeja Dudę. 
A przecież prawie wszyscy jesteśmy z  ludu, choć lubimy przy-
znawać się do tradycji szlacheckiej. Czasem nawet groteskowo. 
Ci „bogatsi”, wyemancypowani, z  klasy „wyższej”, biznesowej 
i intelektualnej (?) poparli Rafała Trzaskowskiego. To oczywiście 
model uproszczony, tylko dla jasności wywodu. Ci biedniejsi, 
gorzej wykształceni (choć wieś ma się coraz lepiej od wejścia do 
UE, którą tak straszono przed naszą akcesją), mają żal do tych 
bogatszych, o  łatwiejszy dostępem do edukacji, zwłaszcza na 
poziomie wyższym, o to, że zawiedli, a nawet oszukali w czasie 
transformacji. Ci zamożniejsi z kolei mają pretensje do adwer-
sarzy o pasywność, oczekiwanie na opiekę państwa, w domyśle 
„kosztem tych zaradnych”. Czy słuszne są wzajemne oskarżenia? 
Raczej nie, bo nie ma takich społeczeństw, w których wszyscy są 
zaradni, twórczy i pracują na swoim, ani takich, gdzie wszyscy 
żyją z pomocy socjalnej. Utrwalił się też niestety inny podział, 
na Polskę zachodnią i wschodnią. Też uproszczony, niebezpiecz-
ny i  szkodliwy dla zrównoważonego rozwoju kraju. Powinno 
zależeć wszystkim na jego niwelowaniu. Dziś mamy poważne 
społeczne pęknięcie, niemalże dwie Polski, stojące naprzeciw 
siebie. Coraz bardziej wrogie. Dla dobra wszystkich, powinno 
się dążyć do osłabienia napięcia i wrogości. Ich terytoria i grani-
ce nie przebiegają ze wschodu na zachód, często dzielą na pół 
ludzi przy rodzinnym stole. Eskalowanie ich może przerodzić 
się napięcia społeczne, które nie przyniosą dobrych rezultatów, 
a  radykalizacja może wywołać skutki nieprzewidywalne. Po-
trzeba pomysłu i politycznej umiejętności, by tworzyć warunki 
do godnego życia dla wszystkich, bez wyjątku. Czy to może się 
udać? Nie wiem. Ale wiem, że my będziemy starali się lansować 
takie postawy w naszej małej ojczyźnie, które dążą do twórczej 
różnorodności. Uczynimy to na początek tu i teraz, może zarazi-
my innych. A jedno póki co, jest pewne, w Polsce wybrano pre-
zydenta i powinien sprawować urząd dla dobra wszystkich oby-
wateli, także tych, którzy na niego nie głosowali, lub nie wzięli 
udziału w  wyborach, choć postawy obojętności wobec spraw 
publicznych zdecydowanie nie pochwalamy. (JN)
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Nasza bezcenna woda

Otrzymaną dotację będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody 
opadowe nie tylko do oczek wodnych   fot. Paweł Antoni Wolniewicz

Z  początkiem lipca Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (ZWFOŚiGW) w Poznaniu 
ogłosił nabór wniosków wpisujących się w  ministerialny Pro-
gram Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Każdy wła-
ściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację 
do 5 000 zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zosta-
ły poniesione po 1 czerwca 2020 r. na przydomową instalację 
zatrzymującą deszczówkę. Podpisywanie stosownych umów 
o  udzielenie dotacji zaplanowano do końca czerwca 2024 r., 
natomiast wydatkowanie środków do końca tego samego roku. 
Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i  uruchomienie in-
stalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzię-
ciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane do ka-
nalizacji, rowów odwadniających, na tereny sąsiadujące, ulice, 
place itp. Otrzymaną dotację będzie można przeznaczyć na 
przewody odprowadzające wody opadowe nie tylko do oczek 
wodnych ale również instalacji rozsączających oraz elementów 
do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. 
W  przypadku nieruchomości, na której znajduje się budynek 
nowo budowany, wypłata środków przyznanych w formie do-

tacji, może nastąpić jedynie po oddaniu budynku do użytko-
wania, lecz nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
Więcej informacji odnośnie szczegółów Programu można zasię-
gnąć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-pro-gram-moja-woda--
100-milionow-zlotych-na--20-tysiecy-przydomowych-retencji
lub dzwoniąc – tel. 61 845 62 77 (PAW)

W obliczu postępującej od lat suszy doceniajmy dobrodziejstwo wody. Spróbujmy zatrzymać i zagospodaro-
wać nadmiar skarbu – deszczówki w naszych ogrodach, zamiast pozwalać jej uchodzić do ścieków.

AUDYCJE
Radiowy poniedziałek!
Zaczęło się! Radio MPL nadaje na żywo! Poniedziałek godzina 
19.00. To jest nasz cotygodniowy czas, w którym wchodzimy do eteru. 
Radio można odsłuchać na naszym portalu www.gazeta-lubon.pl  
w odtwarzaczu, który znajduje się w prawym górnym rogu strony.
Co w programie?
Zaczynamy od zapisu rozmowy z  naszym redakcyjnym kolegą, 
który gościł w TVP 3 Poznań. Później coś, co wszystkich elektryzu-
je: wybory. Wyniki komentują radni Mosiny i Puszczykowa: Mar-
cin Ługawiak oraz Maciej Krzyżański
Odpoczywając od emocji politycznych, wkraczamy w  klimaty 
wakacyjne. O niezwykłej wyprawie w dół Warty opowiedzą Alicja 

i Łukasz. A jak wakacje, to i bezpieczeństwo. Jak wyjść bez szwan-
ku z wakacyjnego szaleństwa, opowie nam Robert Sosnowski – 
ratownik medyczny. Zakończymy rozmową o zdrowiu z naszym 
gościem, fizjoterapeutką – Sylwią Sołtysińską.
Wybory prezydenckie 2020. Radni: Nie jesteśmy zaskoczeni 
wynikami wyborów
W połowie lipca poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów prezy-
denckich 2020. Skomentowali je dla nas radni z Mosiny i Puszczy-
kowa: Marcin Ługawiak i Maciej Krzyżański.
Wybory prezydenckie 2020 wygrał urzędujący prezydent An-
drzej Duda. Kandydat obozu Zjednoczonej Prawicy w skali kraju 
uzyskał 51,3% głosów. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski 
zdobył 48,97% poparcia.
Wyniki wyborów prezydenckich w  Mosinie i  w  Puszczykowie 
jednak znacznie różnią się od tych ogólnopolskich. W  regionie 
zdecydowanie wygrał kandydat opozycji – Rafał Trzaskowski. 
W Puszczykowie uzyskał aż 69% głosów, w Mosinie 62%.
Obie miejscowości mogą pochwalić się bardzo wysoką frekwen-
cją. Odpowiednio 78% w Puszczykowie i 75% w Mosinie. To wy-
niki powyżej średniej krajowej. W  skali powiatu Puszczykowo 
może się pochwalić 6. najlepszym wynikiem. Mosina delikatnie 
poniżej powiatowej średniej.
O tym, co mówią te statystyki o mieszkańcach regionu porozma-
wialiśmy z  radnymi. Czy frekwencja mogła być jeszcze wyższa? 
Czy nagradzanie za nią jest dobrym pomysłem? Spytaliśmy także 
o bony inwestycyjne i ich wpływ na wybory. Czy promesa w wy-
sokości 6 milionów złotych pomogła prezydentowi w  Mosinie? 
Czy, gdyby bon dotarł do Puszczykowa, Andrzej Duda mógłby li-
czyć na lepszy wynik w mieście? W końcu, z czego wynika różnica 
w poparciu dla kandydatów w Mosinie i w Puszczykowie?
Na te pytania odpowiedzieli nam radni Marcin Ługawiak i Maciej 
Krzyżański 
Zapraszamy do odsłuchania audycji na stronie 
www.gazeta-mosina.pl/audycje
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Plaża w czasie pandemii

W związku z utrzymującym się od kilku mie-
sięcy stanem pandemii, wiele z  aspektów 
naszego życia dalece odbiega od normal-
ności. Krępująca nam ruchy, utrudniająca 
normalne funkcjonowanie i  egzystowanie 
zaraza, nie raz pokazała przysłowiowy „lwi 
pazur” i  po prostu zmuszeni jesteśmy na-
uczyć się, jeszcze przez jakiś czas, żyć w jej 
obliczu. Nie będziemy mogli w  tym roku 
wypożyczyć leżaków, ochłodzić się pod 
prysznicem, wpatrywać w nurt Warty z pły-
wającego pomostu. Nie będziemy też mieli 
przyjemności oglądać seansów kina letnie-
go pod gołym niebem, ani uczestniczyć 
w zajęciach fitness, czy też w warsztatach 
dla młodzieży i  dorosłych. Jednak wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców, stosując się do wytycznych i  zaleceń 
służb sanitarnych i  epidemiologicznych 
oraz zachowując daleko idącą ostrożność, 
podobnie jak zielone skwery, plażę lubo-
nianom udostępniono. W tym celu oczysz-
czono teren, nawieziono świeżego piasku. 
Utworzono ciągi komunikacyjne wzdłuż 
plaży, aby bezpiecznie można było przejść 
lub przejechać do wybranego na niej miej-
sca. Ułożone podesty ułatwiają przejazd 

osobom niepełnosprawnym i  osobom 
z dziecięcymi wózkami. Ponadto nasadzo-
no nowe trawy. Korzystać z  plaży można 
na podobnych zasadach jak podczas prze-
bywania na skwerach, w  parku, czy też 
w lesie. Plażujmy więc, pamiętając o zacho-

waniu stosownej odległości od siebie – za-
pewniając w  ten sposób bezpieczeństwo 
sobie i  innym. Pozostaje mieć nadzieję, że 
w przyszłym roku plaża będzie funkcjono-
wała normalnie i, wzorem lat ubiegłych, 
tętniła życiem. (PAW)

Utworzona przed czterema laty, popularna wśród lubonian plaża miejska, podczas tegorocznego 
sezonu letniego, jest dostępna, niestety, tylko w ograniczonym zakresie. 

W tym roku miejska plaża, niestety, bez animatorów, pomostu, prysznica i wypożyczalni leżaków  fot. Paweł Wolniewicz

Po całym dniu pracy rozebrano „wieżówkę” na placu budowy przy ul. Wschodniej 19   fot. Paweł Antoni Wolniewicz

Żuraw na Wschodniej

We wtorek, 30 czerwca zainteresowa-
nie mieszkańców NCL wzbudziło poja-
wienie się na ul. Wschodniej potężnego 
żurawia samojezdnego, o wadze prawie 
200 ton (łącznie z  balastem), udźwigu 
250 ton i  teleskopowym wysięgniku 
o  długości do 80 m. Po całodziennej 
pracy rozebrano znajdujący się na pla-
cu budowy żuraw wieżowy o  wysoko-
ści ok. 35 m. Zamknięto ruch na części 
jezdni, chodnika oraz parkingu. Warto 
wspomnieć, że siła przyrody i jej prawa, 
nie po raz pierwszy, dały o  sobie znać. 
W powstałym na placu budowy bajorze, 
jak przed laty, można ponownie usłyszeć 
kumkanie i rechot żab. (PAW)

Przed czterema laty, w Nowym Centrum Lubonia (NCL) przy ul. Wschodniej 19 ruszyła budowa pię-
ciokondygnacyjnego bloku, z około 140. mieszkaniami. Początkowo inwestor planował oddać go 
do użytku pod koniec 2017 r., jednak do dziś dom nie powstał.
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W ubiegłym roku Miastu przyznano dofinansowanie w kwocie 
2 234 137 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, w ramach tzw. priorytetu 2.5. Poprawa jakości 
środowiska miejskiego. Złożony wcześniej projekt konkursowy 
zakładał stworzenie nowych terenów zieleni i podniesienie jej 
jakości na terenach już istniejących w naszym mieście. Wybra-
no: część obszaru Parku Papieskiego o powierzchni 6,5 ha, te-
reny wzdłuż Strumienia Junikowskiego przy ul. Unijnej – 2,5 ha, 
skwer u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Ks. Streicha – 
0,0234 ha, zieleniec przy placu zabaw na ul. 3 Maja – 0,2587 ha, 
oraz teren przy ul. Konarzewskiego – 0,2594 ha.
Park Papieski
Rozbudowa infrastruktury i  rewitalizacja terenów zieleni na 
Wzgórzu Papieskim obejmuje głównie obszar od Ronda Żabi-
kowskiego – za plac zabaw – do końca alei dębowej. Powsta-
ły tu nowe, asfaltowe ciągi komunikacyjne, pozwalające dojść 
spacerowiczom do nowych atrakcji, a  rowerzystom i  uprawia-
jącym nordic walking urozmaicają trasę. Dla dzieci i  młodzie-
ży wybudowano plac manewrowy (miasteczko rowerowe), ze 
znakami drogowymi pionowymi i poziomymi, imitującymi uli-
ce. Powstały również tzw. bezpieczne górki z nawierzchni bez-
piecznej – poliuretanowej, która jest bardzo trwała i  odporna 
na ścieranie. Z  myślą o  spacerowiczach, odpoczywających ro-
dzicach oraz seniorach, w  sąsiedztwie placu zabaw, powstały 
street workout (urządzenia do ulicznego treningu) oraz pergo-
la, mająca dawać cień na nasłonecznionym wzgórzu. Ponadto, 
utwardzono grysem powierzchnie, na których są zamontowane 
urządzenia sportowe oraz wyznaczono miejsce na budowę ska-
teparku. Elementem najważniejszym w parku jest niewątpliwie 
roślinność. Jej dobór gatunkowy pozwoli zwiększyć bioróżno-
rodność roślin. Na jesień tego roku zaplanowano posadzenie 
ponad 700 drzew, ponad 5 600 krzewów, ponad 1 200 bylin 
i traw oraz obsadzenie pnączami pergoli cieniującej. W ramach 
prac zieleniarskich przewidziano również rewitalizację trawni-
ków, pielęgnację zieleni istniejącej i nowo założonej. Nowością 
są łąki kwietne rozciągające się na obszarze o powierzchni ponad 
1 ha, na których ustawiono 3 hotele dla owadów. Wszystko po to, 
żeby poprawić lubonianom jakość życia i jakość powietrza, którym 
oddychamy oraz polepszyć walory estetyczne naszego miasta – 
powiedziała Ogrodnik Miejski – Karolina Szerłot. Dodała też, że 
realizacja całego zadania podniesie jakość terenów zieleni o po-
wierzchni ponad 11,5 ha i ma nadzieję, że zostaną oddane do 
użytku mieszkańców już jesienią tego roku. (PAW)

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE

Bezpieczne górki są największą frajdą dla dzieci i młodzieży, ale czasem wspinają się na 
nie również dorośli   fot. Paweł Antoni Wolniewicz

Nowo zbudowane miasteczko rowerowe   fot. Paweł Antoni Wolniewicz

W sąsiedztwie miasteczka rowerowego i placu zabaw urządzono street workout  
 fot. Paweł Antoni Wolniewicz

W Parku Papieskim się dzieje

W porannym paśmie TVP3 Poznań od pn. do pt. w godzinach 
7.00 – 9.00 emitowany jest program na żywo pod nazwą  „Witaj 
Wielkopolsko!”. Widzowie tego programu mają dostęp między 
innymi do aktualnych informacji z rejonu Wielkopolski, a na an-
tenie dokonywany jest chociażby przegląd prasy oraz portali in-
ternetowych. W studiu prowadzone są także ciekawe rozmowy 
z zaproszonymi gośćmi. 

Czujemy się zaszczyceni, gdyż to właśnie my mogliśmy zaprezen-
tować się w czwartek 2 lipca br. na antenie programu. Osobą re-
prezentującą zespół redakcyjny zarówno Gazety Mosińsko - Pusz-
czykowskiej jak i Gazety Lubońskiej był nasz redakcyjny kolega 
Jan Bylczyński, który streścił również w kilku zdaniach na czym 
polega nasza praca w prowadzonym przez nas radiu MPL (Mosiń-
ko – Puszczykowsko – Lubońskim).

Gazeta w TV
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Z  powodu braku kworum zebranie odbyło się w  drugim ter-
minie. Po wyborze przewodniczącego zebrania przystąpiono 
do realizacji programu Walnego Zebrania, według przyjętego 
programu zebrania i regulaminu obrad WZP ROD PZD. Wybra-
no komisje: mandatową oraz uchwał i  wniosków. Prezes Za-
rządu przedstawił sprawozdanie merytoryczne z  działalności 
za 2019 rok, księgowa sprawozdanie finansowe za 2019 rok, 
a  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z  dzia-
łalności w  2019 roku oraz ocenę sprawozdania finansowego. 
Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami podjęto 
uchwały zatwierdzające je. Następnie przedstawiono plan pra-
cy i działania zarządu, preliminarz finansowy na 2020 rok oraz 
ocenę komisji rewizyjnej, dotyczącą omawianych spraw. Prze-
widuje on między innymi remont świetlicy ogrodowej, gdzie 
zostanie wymieniony sufit i  stare jarzeniowe oświetlenie sali 
na ledowe. Po dyskusji podjęto uchwały zatwierdzające opłaty 
ogrodowe oraz zadania zarządu w  2020 roku. Zatwierdzono 
uchwałą także nowy regulamin wjazdu pojazdami mechanicz-
nymi na teren ogrodu. W tym roku w związku z ograniczeniami 
związanymi z wprowadzeniem stanu epidemicznego w kraju, 
w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19, 

odbywały się w szczególnych warunkach. Trzeba było zacho-
wać reżim sanitarny i  dystans pomiędzy osobami. Zgodnie 
z  wytycznymi Zarządu Głównego Polskiego Związku Dział-
kowców w Warszawie zebranie przebiegało sprawnie, z mak-
symalnym skróceniem czasu jego trwania.
 Jan Błaszczak – Prezes Zarządu ROD „Chemik”

Grupa komornickich seniorów spotkała się 
rankiem przed Muzeum Rolnictwa w  Szre-
niawie, aby odbyć pierwszy mały rajdzik, od 
czasu wprowadzenia stanu epidemicznego 
na terenie kraju. Z  zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności wyruszyliśmy na trasę 
szlakiem zielonym. Po drodze minęliśmy Wie-
żę Bieubarmów. W roku 1993 obiekt ten został 
wpisany do rejestru zabytków, a w roku 2001 
dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego 
odrestaurowała go i utworzyła w nim Tereno-
wą Stację Edukacyjną. Obecnie wieża-mau-
zoleum znajduje się w  zarządzie Muzeum 
w  Szreniawie. Funkcjonuje ona jako punkt 
widokowy. Nie mogliśmy podziwiać wido-
ków z jej szczytu, bo obecnie jest nieczynna. 
Następnie duktami leśnymi wędrowaliśmy po 
terenie parku, przechodząc obok śródleśnych 
pól, na których widać było dojrzewające zbo-
że ozime. Piękna pogoda sprzyjała spacerowi 
z kijkami. Po zatoczeniu pętli i przejściu prawie 
sześciu km, wróciliśmy do karczmy na terenie 
muzeum, gdzie, przy aromatycznej kawie 
i pysznym serniku, snuliśmy plany dotyczące 
kolejnych spacerów.
 Maria i Jan Błaszczakowie Uczestnicy spaceru   fot. Jan Błaszczak

Część uczestników zebrania   fot. Jan Błaszczak

Walne Zebranie w ROD „Chemik” w Luboniu

Seniorzy w Wielkopolskim Parku Narodowym

W  sobotę 11 lipca w  Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Chemik” w  Luboniu odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze członków Polskiego Związku Działkowców w świetlicy ogrodowej przy 
ul. Granicznej. Przedstawiono podsumowanie ubiegłego roku i nakreślono plan działania na rok 2020.

W sobotę 4 lipca seniorzy ze Stowarzyszenia Komornickich Seniorów „Aktywni Razem” w Komorni-
kach spotkali się przed Narodowym Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenia-
wie aby udać się na spacer po terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
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Kronika Straży Miejskiej 618 131 986

Od 16 czerwca do 15 lipca Straż Miejska (SM) podjęła 822 róż-
nego rodzaju działania i interwencje na terenie miasta – w tym: 
kontrola ładu społecznego – m.in. działania związane z COVID – 
128, działania prewencyjne – 400 (kontrola Wzgórza Papieskie-
go, Plaży Miejskiej oraz Kocich Dołów i Lasku Majońskiego). Od-
notowano również 35 interwencji związanych ze zwierzętami 
domowymi i dzikimi na terenie Lubonia, 96 interwencji drogo-
wych (głównie postój na chodniku lub w zatoce autobusowej), 
niezastosowanie się do znaku zakaz postoju oraz 202 interwen-
cje w  ramach kontroli przestrzegania Ustawy o  Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWPTA), zwią-
zanych ze spożywaniem alkoholu w  miejscach publicznych. 
Ponadto strażnicy miejscy 19-krotnie interweniowali w sprawie 
dzikich wysypisk śmieci, których niestety przybywa i 18-krotnie 
w związku z zanieczyszczeniem cieków wodnych. W ciągu czte-
rech tygodni SM nałożyła 51 mandatów i prowadziła 15 spraw 
o wykroczenie. W ramach tzw. działań dotyczących żebractwa, 
niedozwolonych wybryków i  osób bezdomnych, SM interwe-
niowała 38 razy. Warto wspomnieć, że obecnie, za przyczyną 
SM prowadzonych jest 9 spraw o wykroczenie, a wciągu mie-
siąca 47 osób ukarano mandatami.
Na podstawie danych SM. (PAW)

Od 15 czerwca do 15 lipca lubońska OSP odno-
towała 43 zdarzenia: 9 pożarów, 33 miejscowe 
zagrożenia oraz 1 fałszywy alarm. Interweniowa-
no w Luboniu, Poznaniu, Wirach, Puszczykowie, 
Komornikach i Plewiskach.
16 czerwca – Autostrada A2, wypadek.
16 czerwca – Komorniki, pożar przy ul. Tulipanowej.
17 czerwca – Luboń, ozonowanie karetki pogoto-
wia przy ul. Pułaskiego.
18 czerwca – Luboń, usuwanie plamy oleju na Strumieniu Junikow-
skim przy ul. Osiedlowej.
18 czerwca – Luboń, oswobodzenie łabędzia, zaplątanego w szuwa-
rach, na Kocich Dołach.
18 czerwca – Luboń wypompowywanie wody z zalanych po ulewie 
posesji przy ulicach: ks. Streicha, Tadeusza Kościuszki, Oliwkowej, Po-
wstańców Wlkp., Chudzickiego.
18 czerwca – Luboń, udrażnianie przepływu strumienia pod ul. Ko-
ściuszki.
18 czerwca – Luboń, usuwanie zerwanych na skutek wichury konarów 
drzew przy ulicach: Pułaskiego i Fabrycznej.
20 czerwca – Luboń, oswobodzenie dzikich kaczek, uwięzionych na 
dachu hali garażowej przy ul. Wschodniej.
20 czerwca – Komorniki, pożar obornika przy ul. Młyńskiej.
23 czerwca – Luboń, interwencja w związku z ulatniającym się gazem 
przy al. Jana Pawła II.
24 czerwca – Luboń, pożar sadzy w przewodzie kominowym przy ul. 
Westerplatte.
25 czerwca – Komorniki, sprawdzenie przyczyny włączenia się moni-
toringu przy ul. Tulipanowej (fałszywy alarm).
26 czerwca – Luboń pomoc w zdjęciu obrączki z palca mieszkańcowi 
ul. Żabikowskiej.

26 czerwca – Poznań, wypadek drogowy przy ul. Głogowskiej.
26 czerwca – Luboń usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych 
przy ul. Westerplatte.
27 czerwca – Poznań, pożar w biurze Remondis przy ul. Drużynowej.
28 czerwca – Luboń, ozonowanie karetki pogotowia przy ul. Pułaskiego.
29 czerwca –  autostrada A2, wypadek na pasie w kierunku Warszawy.
29 czerwca – autostrada A2, wypadek na pasie w kierunku Świecka.
30 czerwca – Wiry, kolizja dwóch samochodów przy ul. Łęczyckiej.
2 lipca – Luboń, usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych przy ul. 
Żabikowskiej.
2 lipca – Luboń, pomoc ZRM w zniesieniu pacjenta do karetki pogoto-
wia przy ul. Armii Poznań.
4 lipca – Luboń, likwidacja zagrożenia spowodowanego przez owady 
przy ulicach Rzecznej i Narutowicza.
4 lipca – Luboń, pożar w piwnicy jednego z bloków przy ul. Sikorskiego.
4 lipca – Luboń, neutralizacja wycieku gazu przy ul. Wschodniej.
6 lipca – Plewiska, pożar samochodu przy ul. Fabianowskiej.
6 lipca – Luboń, pożar śmietnika przy ul. Traugutta.
7 lipca – Poznań, zagrożenie owadami przy ul. Kotowo.
9 lipca – Luboń, zagrożenie owadami przy ul. Kwiatowej.
10 lipca – Luboń, sprawdzenie monitoringu przy ul. Magazynowej.
11 lipca – Luboń, wypadek z udziałem motocyklisty przy ul. Żabikow-
skiej.
11 lipca – Luboń, wypadek na skrzyżowaniu ulic Powstańców Wlkp. 
i ks. Streicha.
11 lipca – Luboń, usuwanie plamy oleju przy ul. Sikorskiego.
13 lipca – Luboń, otwarcie mieszkania przy ul. Juranda.
15 lipca – Puszczykowo, interwencja w związku z sygnałem z monito-
ringu przy ul. Żupańskiego.
Na podstawie danych OSP Luboń  (PAW)

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 618 130 998
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15 czerwca - wybito szybę w  prawych 
drzwiach samochodu zaparkowanego 
przy ul. Żabikowskiej, skradziono znajdu-
jące się tam narzędzia i okulary słoneczne 
(straty: 600 zł).
15 czerwca - przy ul. Kościuszki zatrzyma-
no nietrzeźwego (3,2 promila!) motoro-
werzystę.
18 czerwca - włamano się do pomiesz-
czenia gospodarczego przy ul. Armii Po-
znań i  skradziono narzędzia. Na miejscu 
technik kryminalistyki zabezpieczył ślady 
(straty: 3 000 zł).
18/20 czerwca - uszkodzono mazdę zapar-
kowaną przy ul. Leśmiana (straty: 1 200 zł).
20 czerwca przy ul. Wandy Rutkiewicz 
zatrzymano kierowcę forda. Okazało się, 
że prowadził samochód pod wpływem 
środków odurzających. Posiadał także 
przy sobie narkotyki.
22 czerwca - na parkingu CH Factory przy 
ul. Dębieckiej poznaniak został pobity 
przez nieznanego napastnika. Poszkodo-
wany został skierowany na badania do 
Zakładu Medycyny Sądowej.
22 czerwca - mieszkanka Poznania 
zgłosiła, że w nieustalonych okoliczno-
ściach utraciła kartę bankomatową, za 
pomocą której nieznany sprawca doko-
nał nieuprawnionych transakcji, wypła-
cając 3 000 zł z jej konta bankowego.
22/23 czerwca - uszkodzono renaulta 
zaparkowanego przy ul. Łąkowej (stra-
ty: 1 000 zł).
28 czerwca - przy ul. Poniatowskiego za-
trzymano nietrzeźwego (2,6 promila) kie-
rowcę czterokołowca marki Ligier.
29 czerwca - uszkodzono płot ogradza-
jący jedna z  posesji przy ul. Fabrycznej 
(straty:1 000 zł).
30 czerwca - na przejściu dla pieszych 
w ul. Armii Poznań jadąca samochodem 
kobieta potrąciła rowerzystkę. Potrąco-
ną kobietę, nieprzytomną, ze złamaną 
miednicą i  ogólnymi obrażeniami ciała, 
przewieziono do szpitalnego Oddziału 
Intensywnej Opieki Medycznej. Kierująca 
samochodem była trzeźwa.
30 czerwca - przy ul. Południowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierowcę (0,7 pro-
mila). Jak się okazało był to mieszkający 
w Poznaniu Gruzin.
30 czerwca - przy ul. Puszkina zatrzyma-
no nietrzeźwego (1,5 promila) kierowcę 
dacii (czytaj szerzej na str. 12 - Pościg).
3 lipca - przez uchylone okno włamano 
się do sklepu warzywno-owocowego 
przy ul. Pułaskiego i  skradziono gotów-
kę oraz kluczyk do zaparkowanego przy 

sklepie samochodu, z auta zabrano radio 
(straty: 1 400 zł). Technik kryminalistyki 
zabezpieczył ślady.
3 lipca - zgłoszono, że w sklepie Rossman 
w CH Pajo przy ul. Żabikowskiej skradzio-
no perfumy (straty: 1 500 zł). Zabezpie-
czono zapis monitoringu.
3/6 lipca - skradziono samochód marki 
Renault zaparkowany na ul. Krótkiej (stra-
ty: 80 000 zł).
6 lipca - w jednym z domów jednorodzin-
nych przy ul. Kościuszki lubońscy poli-
cjanci zatrzymali kobietę i  mężczyznę 
podejrzanych o nielegalny pobór prądu.
6 lipca - były pracownik firmy mieszczącej 
się przy ul. Dojazdowej przywłaszczył so-
bie 7 urządzeń do parzenia kawy (straty: 
6 000 zł).
9 lipca - przy ul. Krętej zatrzymano męż-
czyznę kierującego pojazdem bez posia-
dania przez niego stosownych ku temu 
uprawnień.
9/10 lipca - z  klatki schodowej jednego 
z  bloków przy ul. Konarzewskiego skra-
dziono 2 rowery (straty: 800 zł).
9/10 lipca - wybito szybę w  przednich 
drzwiach volkswagena zaparkowanego 
przy ul. Sikorskiego i  skradziono z  jego 
wnętrza nawigację GPS z  radiem i  wy-
świetlaczem (straty: 1 300 zł).
11 lipca - przy ul. Żabikowskiej jadąca for-
dem kobieta zderzyła się z motocyklistą, 
którego ze złamaną nogą przewieziono 
do szpitala. Zarówno kierująca samocho-
dem jak i  poszkodowany motocyklista 
byli trzeźwi.
12 lipca - przy ul. Armii Poznań, w miej-
scu tymczasowego zamieszkania dwóch 
mężczyzn, obywateli Ukrainy, pobiło ro-
daka, w  wyniku czego doznał złamania 
nosa i obrzęku twarzoczaszki. Następnie 
pobitemu ukradli laptop i 1 500 zł. Spraw-
cy zostali zatrzymani przez lubońskich 
policjantów, laptop odzyskano.
Na podstawie danych Policji (PAW)

Od 15 czerwca do 16 lipca w  Luboniu 
skradziono jeden samochód, zatrzy-
mano mężczyznę posiadającego nar-
kotyki oraz czterech nietrzeźwych 
kierowców. Policja zatrzymała na go-
rącym uczynku lub w  bezpośrednim 
pościgu 10 sprawców oraz wylegity-
mowała 497 osób. Ujawniono również 
10 oszustw internetowych (przestęp-
stwa w sieci stają się, niestety, plagą).

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzie-
ci i młodzieży: 116 111
www.116111.pl

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Po-
znaniu, dla mieszkańców Wielkopolski, 
funkcjonuje bezpłatny „Policyjny tele-
fon zaufania i 10 minut”: 800 130 334. 
Infolinia jest czynna przez całą dobę, 
natomiast dyżurujący policjanci przyj-
mują od zgłaszających sprawy dotyczące 
szczególnie: braku reakcji lub przewle-
kłego oczekiwania na policję w  sprawie 
zgłoszenia przestępstwa lub wykrocze-
nia, na informacje o sprawcach, gdy zgła-
szający nie chce osobiście zawiadomić 
o  przestępstwie i  zachować anonimo-
wość, o ukrywających się osobach podej-
rzanych, a także o działaniach lub powią-
zaniach przestępczych policjantów.

Stróże prawa apelują
Letnie wakacje są okresem wzmożonej 
aktywności małoletnich, co skutkuje 
większą ilością niepożądanych zdarzeń, 
z udziałem dzieci i młodzieży. Policja ape-
luje, szczególnie do młodych ludzi, do-
palacze to trucizna i zażywanie ich może 
wiązać się z poważnym, a nawet śmiertel-
nym ryzykiem. Producenci i  sprzedawcy 
dopalaczy kierują się wyłącznie zyskiem 
i  za nic mają ludzkie życie. Reagujmy, 
jeśli w  naszym otoczeniu ktoś zamierza 
zażyć dopalacze i  odmawiajmy, gdy nas 
do tego namawia. Prosimy również, aby 
rodzice zwracali szczególną uwagę na 
nietypowe zachowania u  swoich dzieci. 
Aby zapobiec najgorszemu, konieczna 
jest szybka i właściwa reakcja. Nie warto 
ryzykować własnego życia! 
 KP Luboń

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 61 841 49 00
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Postępuje realizacja projektu pod nazwą „Koncentracja trans-
portu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego, 
w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) 
w Luboniu, z działaniami uzupełniającymi”. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia wynosi ok. 18 700 000 zł, z czego ponad 13 000 000 zł 
stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WPRO 2014-2020. 
Obecnie trwa budowa jednego z  elementów projektu, w  zakres 
którego wchodzą m.in.: parking typu Park&Ride, wyposażony 
w 82 miejsca postojowe, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnością, 
zatoka postojowa Kiss&Ride, umożliwiająca postój do 5 minut, 
parking typu Bike&Ride wraz z  wiatą rowerową i  stojakami ro-
werowymi, chodnik oraz ścieżka rowerowa wiodąca do przejścia 
podziemnego na ul. Fabrycznej. Wkrótce w sąsiedztwie budynku 
dworca kolejowego zostaną zamontowane: biletomat, umożliwia-
jący zakup biletów kolejowych zarówno na pociągi regionalne jak 
i  dalekobieżne oraz tablica informacji pasażerskiej. Zakończenie 
prac zaplanowano na wrzesień tego roku. (PAW)

Luboń od wielu lat jest objęty segregacją śmieci, a przy ul. Nie-
podległości funkcjonuje Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pomimo to, na terenie nasze-
go miasta systematycznie wzrasta ilość dzikich wysypisk, zwłasz-
cza w  miejscach ustronnych (tereny nadwarciańskie, Szachty, 
skwery). Okazuje się jednak, że barbarzyńcy zaśmiecający na-
szą małą ojczyznę poczynają sobie coraz śmielej. Otóż ostatnio 
urządzili „PSZOK” w  miejscu, gdzie zazwyczaj zaparkowane są 
samochody, przed blokiem przy ul. Wschodniej 23 A w Nowym 
Centrum Lubonia (NCL). Sterta porzuconych śmieci nie tylko za-
truwała środowisko ale zmniejszyła i tak niewystarczającą ilość 
miejsc parkingowych. Dziękujemy firmie KOM-LUB, że w odpo-
wiedzi na nasz sygnał, jej pracownicy niezwłocznie wywieźli 
porzucone śmieci. Niestety, koszty poniesiemy my – lubonianie 
płacący podatki. Brak monitoringu sprawił, że sprawcy bałaga-
nu mogą się czuć bezkarni. (PAW)

Dzikie wysypisko w NCL. Wśród porzuconych śmieci można było zauważyć m.in. 
odpady remontowo-budowlane, butelki i puszki po wypitym alkoholu oraz opa-
kowania po zakąsce   fot. Paweł Antoni Wolniewicz

Budowa ZWP

Dzikie w NCL
Śladem naszych interwencji

Budowany parking pomieści 82 samochody   fot. Paweł Wolniewicz

Zadomowione tu od wieków, szukają swojego miejsca 
w  współczesnym, cywilizowanym i  coraz bardziej, na ich 
nieszczęście, zurbanizowanym świecie. Pozbawiane syste-
matycznie naturalnego ich domu, przychodzą coraz częściej 
w sąsiedztwo naszych domostw. Niestety, zagubione w ota-
czającej je rzeczywistości, przeganiane i płoszone m.in. przez 
barbarzyńskie odstrzały, często nie mają dokąd wracać, po-
nieważ ich dom, którym jest naturalne środowisko skutecz-
nie zawłaszczamy.
Późnym popołudniem, w  czwartek, 23 lipca pociąg potrącił 
śmiertelnie dwa dziki, które znalazły się na torowisku, na wy-
sokości cmentarza komunalnego przy ul. Armii Poznań. Nie 
był to pierwszy przypadek, gdy dzikie zwierzęta giną w zde-
rzeniu z cywilizacją. (PAW)

Zderzenie z cywilizacją

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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W lutym, na posiedzeniu Komisji Komunalnej Rady Miasta Lu-
boń, wypracowano zakres remontów cząstkowych na ten rok. 
Zarezerwowano na nie kwotę 759 532 zł. Na przełomie czerwca 
i lipca, w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia, wymieniono 
nawierzchnie bitumiczne na pozbrukowe w zatokach autobu-
sowych, na przystankach przy ul. Żabikowskiej (Lubonianka)  

i  przy kościele na ul. ks. Streicha. Jak się dowiedzieliśmy 
w  lubońskim magistracie, zaplanowana jest również wymiana 
nawierzchni bitumicznej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Armii 
Poznań do ul. Jachtowej (południowy wlot) oraz w ulicach Jana 
III Sobieskiego i Żabikowskiej na odcinku od ulicy Targowej do 
ul. Wojska Polskiego. (PAW)

Wakacyjne remonty

Wymiana nawierzchni w zatoce autobusowej przy ul. Ks. Streicha   
fot. Paweł Antoni Wolniewicz

Nowa nawierzchnia w zatoce autobusowej przy ul. Żabikowskiej   
fot. Paweł Antoni Wolniewicz

Nie wszyscy kierowcy dojeżdżający ul. Rzeczną, jak najbliżej 
Warty, zachowują się odpowiedzialnie. Jak często – zwłasz-
cza w sezonie letnim – sygnalizują bywający tam mieszkańcy, 
niektórzy z nich wjeżdżają samochodami na wały przeciwpo-
wodziowe. Łamiąc przepisy, stwarzają w  ten sposób zagro-
żenie rozjeżdżając umocnienia wałów. Ponadto od pewne-
go czasu, wysypany tłuczniem parking przed miejską plażą 
stał się ulubionym miejscem dla kierowców o  dużej fantazji 
– miłośników kręcenia tzw. „bączków”. Jeden z nich podczas 
wykonywania „kaskaderskich ewolucji”, stracił panowanie 
nad pojazdem i staranował ogrodzenie bocznego boiska pił-
karskiego, po czym szybko uciekł, ani myśląc o naprawieniu 
szkody. Chcąc zapobiec podobnym zdarzeniom w  przyszło-
ści, urzędnicy lubońskiego magistratu zdecydowali ustawić 
stosowne barierki, uniemożliwiające samochodom wjazd na 
wał przeciwpowodziowy. Ponadto zdecydowano również 
umieścić pośrodku drogi wiodącej do miejskiej plaży betono-
we donice z kwiatami, uniemożliwiające kręcenie „bączków”. 
Wszystko po to, żeby mieszkańcy dochodząc lub dojeżdżając 
nad Wartę rowerem, mogli się czuć bezpiecznie. Z początkiem 
lipca pracownicy firmy KOM-LUB zamontowali barierki, posta-
wili kwietniki i posadzili w nich kwiaty. (PAW)

Barierki i kwietniki ustawili pracownicy firmy KOM-LUB   
fot. Paweł Antoni Wolniewicz

Nie dla kręcenia „bączków”
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Na jednym z poznańskich skwerów, przy ul. ks. Jakuba Wujka, 
na Wildzie kilku kompanów raczyło się alkoholem pod chmurką. 
Zdarzenie zdawałoby się banalne, jakich wiele, lecz to miało nie-
typowy przebieg i zakończyło się pościgiem, w którym uczestni-
czyło kilka policyjnych radiowozów.
Późnym popołudniem, we wtorek, 30 czerwca na skwerze przy 
ul. ks. Jakuba Wujka w Poznaniu, kilku mężczyzn urządziło sobie 
towarzyskie spotkanie zakrapiane alkoholem. W  koleżeńskiej 
atmosferze opróżniali tzw. „małpki”. Zauważyli ich nieumundu-
rowani policjantka i policjant patrolujący ten rejon poznańskiej 
Wildy. Gdy zbliżali się do mężczyzn w celu przeprowadzenia sto-
sownej interwencji, jeden z nich pospiesznie się oddalił i wsiadł 
do zaparkowanej w pobliżu dacii. Stróże prawa dobiegli do sa-
mochodu, ale sześćdziesięciolatkowi udało się odjechać. Natych-
miast rzucili się za nim w pogoń i wezwali posiłki. Kierujący bia-
łą dacią uciekał ul. Wierzbięcice, następnie ul. 28 czerwca 1956 
w kierunku ul. Hetmańskiej, gdzie oczekiwali na niego policjanci 
z komisariatu Poznań-Grunwald. Gdy się tam pojawił, próbowali 
go zatrzymać, jednak brawurowo prowadzący pojazd uciekinier 
ominął blokadę i pędził w kierunku pętli tramwajowej na Dębcu. 
Za nim policyjne radiowozy na sygnałach świetlnych i  dźwię-
kowych. Pościg utrudniał normalny ruch uliczny, a  uciekający 
kierował się na południe, nie zwracając uwagi na kolory świateł 
sygnalizacji ulicznych. Po przejechaniu torowiska za pętlą tram-
wajową na Dębcu pędził z dużą prędkością ul. 28 czerwca 1956 
w  kierunku Lubonia. Minął Klin Dębiecki i  ulicą Armii Poznań 
w Luboniu przejechał nad autostradą. Gdy skręcił w ul. Dębiec-
ką, w pogoń ruszyli również lubońscy policjanci. W międzyczasie 
na ul. Puszkina przy Rondzie Żabikowskim urządzono następną 
blokadę, tym razem skuteczną. Uciekający kierowca nadal nie re-
agował na sygnały policjantów, ale zauważywszy blokadę, stracił 
panowanie nad pojazdem, otarł się o jeden z radiowozów i za-

trzymał. Na szczęście przez nikomu nic się nie stało. Okazało się, 
że zatrzymany uciekinier jest mieszkańcem Poznania, był nie-
trzeźwy (1,5 promila), dwa dni wcześniej miał zatrzymane pra-
wo jazdy, za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponadto był znany 
policji, ponieważ wcześniej kradł paliwo ze stacji benzynowych 
m.in. w  Luboniu. Po wytrzeźwieniu, poznaniak złożył zeznanie 
i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Zapytany dlaczego uciekał 
– odpowiedział, że obawiał się, co powie żona dowiedziawszy 
się o  jego występku. Nieodpowiedzialny mężczyzna wkrótce 
odpowie za jazdę samochodem bez uprawnień ucieczkę przed 
policją, spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia uczestników 
ruchu drogowego i  przechodniów. Grozi mu kara do kilku lat 
więzienia. Na poczet zasądzonej kary zastosowane będzie rów-
nież zabezpieczenie majątkowe na rzecz fundacji pomagającej 
ofiarom wypadków drogowych. Odpowie także i pokryje koszty 
za uszkodzony podczas pościgu radiowóz. (PAW)

W środę, 22 lipca, tuż po godz. 18 na ulicy 
Armii Poznań doszło do wypadku, a  póź-
niej do kolizji. Najpierw zderzyły się dwa 
samochody. Jako pierwszy na miejscu zda-
rzenia pojawił się Zespół Ratownictwa Me-
dycznego. Po przebadaniu jednej z  osób, 
która ucierpiała w wypadku, podjęto decy-
zję o przewiezieniu jej do szpitala. Interwe-
niowały również dwa zastępy strażaków. 
Jeden Szkoły Aspirantów z Poznania, nato-
miast drugi OSP Luboń oraz policja. Straża-
cy odłączyli zasilanie w obydwu pojazdach, 
zneutralizowali płyny ropopochodne, 
które wyciekły na jezdnię i  zabezpieczyli 
miejsce akcji. Podczas, gdy ruch odbywał 
się wahadłowo, jeden z  przejeżdżających 
kierowców zagapił się obserwując akcję 
i  uderzył w  hamujący, jadący przed nim 
samochód. Na szczęście w  tej kolizji nikt 
nie ucierpiał. W  popołudniowym zdarze-
niu uczestniczyły samochody marek: Opel 
Astra, Renault Clio, Toyota i Audi. (PAW)

Podczas zatrzymania uciekającego przed pościgiem mężczyzny ruch na ulicy Pusz-
kina w Luboniu wstrzymano   fot. Luboni.pl

fot. Luboni.pl

Ucieczka na podwójnym gazie

Wypadek i kolizja
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Projektujemy i szyjemy:
dekoracje okienne

(firany, zasłony, panele, rolety)
obrusy, bieżniki na wymiar

Możliwy pomiar
i doradztwo u klienta 

TEL. 502 95 73 73
UL. ŻABIKOWSKA 66, LUBOŃ 

(C.H. PAJO, I PIĘTRO)

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

tel. 61 8 103 825

Niedawno oddano do użytku jakże potrzeb-
ny parking dla klientów przy ul. Armii Poznań 
32. Niestety, jak nam zasygnalizował czytelnik 
„GL” , ustawiony na chodniku znak, informu-
jący gdzie parking się kończy, wymaga pod-
niesienia, dla bezpieczeństwa przechodniów 
i  przejeżdżających rowerzystów. Ponadto, 
zlokalizowana częściowo w  obrębie parkin-
gu, studzienka uliczna jest o  około 10 cm 
wyniesiona ponad poziom jego nawierzch-
ni. Nie trzeba dużej wyobraźni, żeby zauwa-
żyć jak łatwo się o  nią potknąć, zwłaszcza 

o  zmroku, a  kto ma pecha, potknąwszy się, 
może „przydzwonić” w  zbyt nisko umiesz-
czony znak. Warto wspomnieć, że znajdujący 
się znak, informujący gdzie parking ma swój 
początek, został wcześniej podwyższony do 
prawidłowej wysokości. Nieodparcie nasuwa 
się pytanie dlaczego usterek nie zauważono 
dokonując odbioru technicznego parkingu 
i przekazania go do eksploatacji?
Mamy nadzieję, że problemem zgłoszonym 
przez naszego czytelnika zajmą się odpo-
wiednie służby. (PAW)

Niebezpieczny znak

Znajdujący się na chodniku znak powinien być umiesz-
czony na wysokości 2,20 -2,50 m, tymczasem nie trzeba 
mieć wzrostu koszykarza, żeby przechodząc trotuarem 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 430, narazić się na kontuzję   
fot. Paweł Antoni Wolniewicz

ZAKRES USŁUG:
-  osteopatia
-  osteopatia pediatryczna
-  fizjoterpia
-  terapia wad postawy i  skolioz
-  terapia kobiet w ciąży i  po ciąży
-  terapia dna miednicy
- pi lates

LUBOŃ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31TEL. 508-465-334

GABINET FIZJOTERAPII  I  OSTEOPATII
MGR BEATA GÓRSKA

BEATA GÓRSKA-FIZJOTERAPIA I  OSTEOPATIA
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Już o  świcie, w  niedzielę 28 czerwca, Sergiusz Myszograj i  jego 
grupa oraz zaprzyjaźniona z nimi uczestniczka poznańskiego zry-
wu – Aleksandra Banasiak, będąca wówczas pielęgniarką  w Szpi-
talu im. Franciszka Raszei (pomagała rannym zarówno na ulicach 
jak i w szpitalu), pojawili się przed bramą Fabryki Pojazdów Szyno-
wych – H. Cegielski w Poznaniu. To właśnie z tego miejsca, przed 
64 laty wzburzeni robotnicy wyszli z  protestem na ulice stolicy 
Wielkopolski, żądając wolności, chleba i godności. Po godz. 6., śla-
dem uczestników tamtych wydarzeń grupa TIDSF przemaszero-
wała ulicami miasta na Plac Adama Mickiewicza – pod Poznańskie 
Krzyże, gdzie odbyły się główne obchody rocznicy. Pamięć bo-
haterów Czerwca ’56 uczczono między innymi minutą ciszy oraz 
dźwiękiem syren. W imieniu uczestników wolnościowego zrywu 
głos zabrał Jerzy Kazimierz Majchrzak, uczestnik wydarzeń czerw-
cowych i  prezes Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec ’56”, który 
podzielił się osobistymi wspomnieniami. Poznański Czerwiec stał 
się symbolem, którego potrzebowali Polacy i  do którego mogli 
nawiązać w dalszych zmaganiach z nieludzkim systemem. Stał się 
pierwszym drogowskazem, który prowadził nas do wolnej Polski 
– powiedział. Oficjalną część uroczystości zakończyła ceremonia 
złożenia kwiatów pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca.
Jak się dowiedziałem od Sergiusza Myszograja lubońska Grupa 
Rekonstrukcji Cywilno Militarnej TIDSF, dzięki wsparciu finanso-
wemu OK, w dniach 31.07 – 02.08. weźmie udział w oficjalnych 
uroczystościach obchodów 76. rocznicy Powstania Warszaw-
skiego. (PAW)

Tegoroczny Wielki Odpust Tulecki przewidziany jest na niedzie-
lę 6 września. Jednak na razie nie wiadomo jakie ograniczenia, 
dotyczące uroczystości, zgromadzeń i ruchu pielgrzymkowego, 
mogą jeszcze nastąpić. Informacje na temat pielgrzymki pieszej 

z Lubonia do Tulec zamieścimy pod koniec sierpnia – w Internecie:  
fb.com/PielgrzymkaPieszaDoTulec, gazeta-lubon.pl oraz w  ogło-
szeniach parafialnych.
 Rafał Wojtyniak  

O 64. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 pisaliśmy przed miesiącem (czytaj: „GL” 07-2020, s. 24), 
warto też odnotować udział w jej obchodach lubońskiej grupy Sergiusza Myszograja Teatr’a Impro 
Drama Semper Fidelis (TIDSF). Znana nie tylko w naszym regionie ale także w kraju grupa działa 
przy lubońskim Ośrodku Kultury (OK)

Lubońska grupa pod Poznańskimi Krzyżami

Pielgrzymka do Tulec pod znakiem zapytania

Lubońska grupa TIDSF przy Poznańskich Krzyżach na Placu Adama Mickiewicza   
fot. Zbiory TIDSF

Grupa pielgrzymkowa na ul. Unijnej w Luboniu. fot. Patrycja Pacyńska

DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE
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Odkąd sesje RML można  obejrzeć na stronie BIP Luboń (ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=E9PgTucrehc), zarówno „na 
żywo”, jak i zapis, w dowolnym czasie, także wybierając intere-
sujące fragmenty, publikowanie sprawozdania w miesięczniku 
mija się z celem informacyjnym. Poza tym dostępne są na stro-
nie BIP protokoły, imienne wykazy głosowań, uchwały i  inne 
szczegółowe informacje. To oczywiście nie oznacza naszego 
braku zainteresowania pracami samorządu. Będziemy śledzili 
je skrupulatnie i  zabierali głos w  sprawach, które uznamy za 
istotne lub kontrowersyjne.
Na ostatniej sesji burmistrz Małgorzata Machalska otrzymała 
wotum zaufania i absolutorium, za rok 2019. Głosowanie nad 
nim przebiegło zgodnie z „obowiązującym schematem”. Za ich 
udzieleniem głosowali radni z  ugrupowania Forum Obywa-
telskie (13), wstrzymali się radni opozycyjni (8). I tak jest pra-
wie zawsze. Gdyby to były głosy przeciw, z mocnym meryto-
rycznym uzasadnieniem, mielibyśmy przekonanie, że istniała 
w  2019 roku inna koncepcja wydawania publicznych pienię-
dzy, Gdybyśmy ją poznali, może moglibyśmy wyrobić sobie 
inne zdanie na temat zarządzania miastem, niż to , które za-
pewne mają głosujący „za”. „Wstrzymanie się” jest głosem ase-
kuracyjnym. Niby nie popieram, ale tak nie do końca. Niby mam 
inną koncepcję, ale nie powiem jaką. Niby jestem przeciw, ale 
nie aż tak zdecydowanie. Tak się dzieje w wielu samorządach. 
Na poziomie krajowym polaryzacja jest bardziej widoczna, 
na zasadzie : jestem przeciw wszystkiemu, co robią, lub pla-
nują zrobić konkurenci, nie mogę przyznać racji w niczym, bo 
wzmocniłbym przeciwników. Byłbym zdrajcą „plemiennych” 
interesów. Bardzo rzadko możemy usłyszeć jak powinno się 
zrobić, by było lepiej, mądrzej, rozsądniej, oszczędniej itd. Nie 
namawiam do głosowania ‘za”, ale do jasnego argumentowa-
nia dlaczego jestem przeciw i  jaką mam inną propozycję. To 
się może bardziej opłacać przy kolejnych wyborach, bowiem 
wyborca będzie wiedział za jakimi rozwiązaniami głosuje. Je-
śli nie ma innej, lepszej koncepcji, albo mamy takie same, to 
może uczciwiej i  jaśniej dla mieszkańców byłoby to zakomu-

nikować. Jeśli jest, to tym bardziej. Nie musimy czekać do na-
stępnego absolutorium, tak może być na każdej sesji, komisji, 
spotkaniu z mieszkańcami, zwołanemu w celu pokazania innej 
koncepcji, przedstawienia argumentów. Czy takie prowadze-
nie polityki lokalnej jest brane pod uwagę, czy tylko czekamy 
na inicjatywę burmistrzów i  urządzane przez nich poważne, 
lub tylko formalne konsultacje? Może to powinna , przede 
wszystkim działalność opozycyjna. Jeśli bowiem nie ma moż-
liwości podejmowania decyzji, a nawet wpływania na nie, to 
może sięgnąć po nacisk przez publiczne proponowanie pod 
rozwagę innej koncepcji, lepszego rozwiązania.
Czekanie na transmitowaną sesję nie jest skuteczne. Rzadko kto 
będzie śledził wielogodzinne obrady. Trzeba być w  stałym kon-
takcie z mieszkańcami najlepiej osobistym. Rozmawiać nie tylko 
przed wyborami. To zresztą dotyczy w równej mierze rządzących.  
Ta sesja przyniosła też utarczki na temat odrzuconych przez bur-
mistrz Machalską protestów mieszkańców do planów zagospo-
darowania przestrzennego. Trwa to mozolnie, ale jest niezbędne 
dla transparentności podejmowanych decyzji. Prawo do prote-
stu jest obywatelskim prawem. Decyzje władz nie powinny być 
arbitralne. Obrady komisji nie wyręczą rady, bo decyzje musi 
podjąć wszyscy radni, a w komisjach nie ma ekwiwalentnej re-
prezentacji. Stawianie zarzutu większości, że nie debatuje, tyl-
ko „przyklepuje” w  głosowaniach składane przez burmistrzów 
propozycje, byłoby zasadne, gdyby była pewność, że głosuje 
wbrew swojej woli. W  lojalności wszak nie ma nic złego, jeśli 
nie przykrywa koniunkturalizmu lub wręcz kunktatorstwa. Ale 
dowodów na to nie przedstawiono. Równie dobrze można by 
podejrzewać o sprzeciw dla samego sprzeciwu. Potrzebna jest 
tak argumentacja, która miast być insynuacją, jest wyjściem na-
przeciw lepszym rozwiązaniom. (JN)

23 sesja absolutoryjna 16 lipca 2020

Nowa, jedyna na rynku blokada
Lubońska firma – światowy lider samocho-
dowych blokad skrzyni biegów – Niedźwiedź
-Lock, od niedawna, do swojej oferty dołożyła 
absolutną nowość na rynku, zaprojektowaną 
i  wykonaną przez profesjonalistów z  zakresu 
zabezpieczeń antykradzieżowych. Jest nią 
E-JOYLOCK – elektroniczna blokada skrzyni 
biegów przeznaczona do najnowszych mo-
deli aut z automatyczną skrzynią biegów typu 
shift by wire. Gdy samochód zostaje wyłączo-
ny, aktywuje się działanie blokady E-JOYLOCK, 
uniemożliwiając zmianę pozycji skrzyni bie-
gów z pozycji P. Odblokowanie następuje wy-
łącznie poprzez sparowanie się z aplikacją na 
smartfonie lub odczytanie sygnału z  breloka 
bluetooth. Szczegółowych informacji można 
zasięgnąć w Centrum Serwisowym Pojazdów 
BEAR-LOCK (patrz strony reklamowe). (PAW)
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Zmiana warty

Wnioski na świadczenia realizowane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak pochodzi z  Chodzieży. Ukończyła tam 
szkołę podstawową i  liceum, następnie Szkołę Policealną Pra-
cowników Służb Społecznych w Poznaniu, gdzie zdobyła dyplom 
pracownika socjalnego. Jest również absolwentką studiów magi-
sterskich na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz 
podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Poznaniu 
(Organizacja pomocy społecznej). Od ponad 20 lat mieszka w na-
szym mieście. Pracę w  lubońskim MOPS rozpoczęła 1 września 
1993 r., w  charakterze pracownika socjalnego, co pozwoliło jej 
poznać od podstaw problemy lubonian. Po dwóch latach awan-
sowała na stanowisko Kierownika Sekcji Metodycznej, by nadzo-
rować pracę pracowników socjalnych, natomiast od 1 listopada 
2011 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Brała udział w licznych 
szkoleniach oraz kursach merytorycznych, z zakresu zarządzania 
i komunikacji. Zamierza wprowadzić kilka zmian, których celem 
jest sprawniejsza obsługa mieszkańców załatwiających spra-
wy związane z uzyskaniem uprawnień do świadczeń takich jak: 
500+, 300+, zasiłki rodzinne, czy dodatki mieszkaniowe. Planuje 
również przeprowadzić drobne reorganizacje i  remonty. Zawo-
dowo pomaga ludziom, natomiast po pracy udziela się wolonta-
riacko w Fundacji Animal Security i od wielu lat pomaga bezpań-
skim i bezdomnym kotom. Jest ich miłośniczką i posiada spore 
stadko kotów. Doceniono jej działalność społeczną i została lau-
reatką miejskiej nagrody „Siewca 2019” w  kategorii „Życie pu-
bliczne”. Pani Katarzyna wyznała, że na wypoczynek ma bardzo 

mało czasu. Urlopy stara się wykorzystać na podróże oraz spotka-
nia z rodziną i przyjaciółmi. Bardzo bliskie są jej włoskie klimaty 
nad Morzem Śródziemnym. W wolnych chwilach uwielbia czytać 
powieści z nurtu realizmu magicznego, a  jej ulubieni pisarze to 
Gabriel Garcia Márquez i Mario Vargas Llosa. (PAW)

W lipcu wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie. I nie cho-
dzi tu o  przesłanie wypełnionego wcześniej i  zeskanowanego 
wniosku za pośrednictwem osobistej poczty e-mail.  Sposób zło-
żenia wniosku elektronicznego jest uregulowany w  przepisach 
i wymaga wyboru takiej drogi elektronicznej, która związana jest 
z możliwością potwierdzenia tożsamości osoby składającej wnio-
sek. I tak, część wniosków można złożyć za pośrednictwem oso-
bistego konta bankowego. Dotyczy to wniosków o Dobry Start 
i świadczenie wychowawcze. Większość banków umożliwiła swo-
im klientom taką usługę.
Druga możliwość to skorzystanie z  dedykowanej specjalnie dla 
wniosków o  świadczenia dla rodzin  platformy MRPiPS – tzw.
emp@tii i z platformy PUE ZUS.
W tym przypadku potrzebny jest podpis elektroniczny [mało po-
wszechny] lub profil zaufany [dostępny dla każdego pełnoletnie-
go obywatela]. Zachęcamy do założenia profilu zaufanego, który 
umożliwia załatwianie wielu różnych spraw urzędowych bez wy-
chodzenia z domu.
Podajemy linki do przydatnych stron:
Profil zaufany: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
PUE ZUS:  https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
Empatia: https://empatia.mpips.gov.pl/

Wnioski o świadczenia rodzinne i Dobry Start można składać 
do 30 listopada 2020r. W lipcu wyłącznie elektronicznie, a od 
1 sierpnia również w wersji papierowej.
Wnioski o fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy skła-
dać można  do 31 października 2020r. W lipcu wyłącznie elektro-
nicznie, a od 1 sierpnia również w wersji papierowej.
Aby nie stracić prawa do świadczenia za pierwszy miesiąc nowe-
go okresu zasiłkowego wnioski należy bezwzględnie złożyć we 
wskazanych wyżej terminach.
Im później złożony zostanie wniosek, tym później nastąpi wypła-
ta świadczenia. Czas oczekiwania na decyzję i  realizację świad-
czenia na nowy okres zasiłkowy został opisany na naszej stronie 
w zakładce dot. świadczeń rodzinnych pod hasłem terminy: 
http://www.mops-lubon.pl/swiadczenia-rodzinne/75-terminy.html

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w okresie tzw. przejściowym, 
kiedy to nadal wpływają wnioski o wszelkie świadczenia, kiero-
wane przez osoby, które na bieżąco nabyły do nich prawo i tych, 
którzy aktualnie świadczenia pobierają i  już występują o  prze-
dłużenie prawa do tychże świadczeń, czas oczekiwania na in-
formację o przyznaniu świadczenia i wypłatę ulega wydłużeniu. 
Standardowe 30 dni na zakończenie sprawy w  tym wypadku 

Od początku lipca dyrektorem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Luboniu jest 
Katarzyna Andrzejczak. Dotychczasowy dyrektor – Jolanta Pieprzycka, po 29 latach kierowania tą 
miejską placówką, przeszła na emeryturę.

Jak co roku w lipcu rozpoczął się okres składania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne 
i Dobry Start (tzw. 300+).

Nowa dyrektor MOPS Katarzyna Andrzejczak   fot. Paweł Antoni Wolniewicz
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obowiązuje tylko w  odniesieniu do wniosków na bieżący okres 
zasiłkowy. Osoby ubiegające się o 300+ lub świadczenia na nowy 
okres zasiłkowy mogą czekać na rozpatrzenie wniosku i przekaza-
nie środków znacznie dłużej, czasami do trzech miesięcy. Oczywi-
ście staramy się wnioski rozpatrywać i realizować jak najszybciej. 
Jednakże, czasami potrzebne są do zakończenia sprawy dodatko-
we dokumenty czy oświadczenia wnioskodawcy lub dokumen-
ty z  innych urzędów, co przedłuża  oczekiwanie na odpowiedź 
z MOPS-u.
W  tym roku mamy nietypową sytuację jeśli chodzi o  wnioski 
500+. Na bieżąco o  świadczenia ubiegają się wyłącznie rodzice 
noworodków. Większość z mieszkańców Lubonia ma świadczenia 
przyznane do maja 2021 roku. Wyjątkiem są rodzice dzieci koń-
czących wcześniej 18 lat i cudzoziemcy, którym w międzyczasie 
upływa data ważności kart pobytu.   

Wielu z rodziców, nie zwracając uwagi na zapisy umieszczone na 
informacji z  ubiegłego roku, przysyła do nas wnioski o  wypłatę 
już przyznanego świadczenia.
Dla nas wiąże się to z koniecznością opracowania tych wniosków. 
Apelujemy więc do mieszkańców o zwrócenie uwagi na ten fakt 
i śledzenie informacji na stronach ministerstwa [https://www.gov.
pl/web/rodzina ] i MOPS Luboń [http://www.mops-lubon.pl/ ].
Czas na składanie wniosków o  świadczenie wychowawcze, czyli 
tzw.500+ został przeniesiony na okres zimowo – wiosenny. Wnioski 
w wersji elektronicznej będzie można składać od lutego do czerw-
ca 2021r. A w wersji papierowej od kwietnia do czerwca 2021r.

W  razie wątpliwości warto śledzić bieżące informacje na naszej 
stronie.
MOPS

Kultura w sieci
Na stronie internetowej (www.biblub.
com), w  zakładce „Aktualności”, można 
znaleźć listę stron dających bezpłatny do-
stęp do filmów, spektakli oraz słuchowisk 
dla dorosłych oraz dzieci. Z kolei na stronie 
Facebooka BM informacje o bieżących wy-
darzeniach kulturalnych, wśród których 
znajdują się liczne spotkania autorskie, 
koncerty i spektakle zarówno z Polski jak 
i zagranicy. Warto też regularnie zaglądać 
na fanpage BM, ponieważ wiele wydarzeń 
ma ograniczony czasowo dostęp. Ponadto 
na stronie internetowej biblioteki dostęp-
na jest „Coolturetka” – krótka forma two-
rzona przez bibliotekarzy, którzy dzielą 
się w  niej, nie tylko autorskimi recenzja-
mi książek i  filmów, ale także sprawdzają 
i  opisują liczne wydarzenia, dzielą spo-
strzeżeniami i  pasjami, sugeruję na co 
warto się wybrać do kina i teatru, a w cza-
sie pandemii, w co warto “kliknąć”. Luboń-
scy bibliotekarze przeglądają również wy-
stawy online oraz sprawdzają i doradzają 
jak zwiedzać muzea, bez wychodzenia 
z  domu, co trzeba zrobić, by na kanapie 
poczuć się jak w teatrze.
Praktyczny poradnik czytelnika
Pandemia koronawirusa wymusiła wpro-
wadzenie przez BM nowych zasad. Dla 
bezpieczeństwa i  wspólnego dobra, czy-
telnicy czasowo nie mają dostępu do 
księgozbioru, a zwracane materiały biblio-
teczne przechodzą pięciodniową kwaran-
tannę. Przed przyjściem do Biblioteki nale-
ży skompletować wszystkie wypożyczone 
książki. Stan swojego konta można spraw-
dzić na bibliotecznej stronie w  zakładce 
katalog online. Instrukcje obsługi konta 
zamieszczono w zakładce „aktualności” na 
www.biblub.com. Należy również przygo-
tować listę książek, które chce się wypo-
życzyć (można ją przygotować w oparciu 

o  biblioteczny katalog, gdzie zaznaczona 
jest również dostępność danej pozycji). 
Tytuły aktualnie wypożyczone można 
zarezerwować, a  BM wiadomością SMS 
informuje kiedy można je odebrać. Przy-
chodząc do BM trzeba także pamiętać 
o ostrożności i wszelkich środkach bezpie-
czeństwa, przede wszystkim założyć ma-
seczkę, w  kolejce zachować odpowiedni 
dystans, zdezynfekować dłonie.
Konto online
Szanowni Czytelnicy, BM gorąco zachęca 
do obsługi kont bibliotecznych za pomo-
cą katalogu online. Po zalogowaniu się 
można nie tylko sprawdzić stan konta, 
ale również zarezerwować wypożyczone 
obecnie pozycje. Będzie to duże ułatwie-
nie zarówno dla czytelników jak i biblio-
tekarzy. Ponadto skróci czas oczekiwania 
pozostałych osób. 
Wejdź na stronę biblioteki www.biblub.com
Następnie wybierz opcję ZALOGUJ SIĘ 
Teraz system będzie wymagał podania 
numerów karty oraz PIN. Obie informacje 
znajdziesz na swojej karcie bibliotecznej
Na stronie BM, w  zakładce aktualności 
znajduje się film instruktażowy pokazują-
cy krok po kroku obsługę konta.

Aktualne godziny otwarcia biblioteki:
Biblioteka Główna przy ul. Żabikowskiej 
42, tel. 61 813 09 72
Poniedziałek     12:00 – 18:00
Wtorek         12:00 – 18:00
Środa         12:00 – 18:00
Czwartek         9:00 – 15:00
Piątek         9:00 – 15:00
Sobota         Nieczynne

Filia nr 3 przy ul. Romana Maya 1 (teren 
Luveny), tel. 785 874 382
Poniedziałek     12:00 – 18:00
Wtorek         Nieczynne
Środa         9:00 – 15:00
Czwartek         Nieczynne
Piątek         Nieczynne

Filia nr 4 przy ul. Sobieskiego 80, tel. 607 
874 382
Poniedziałek     9:00 – 15:00
Wtorek         9:00 – 15:00
Środa         12:00 – 18:00
Czwartek         12:00 –18:00
Piątek         Nieczynne

 Paweł Antoni Wolniewicz

Z życia Biblioteki Miejskiej
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Życie w Ośrodku Kultury
Teatr w małym mieście
W poniedziałek, 6 lipca na placu zabaw przy Ośrodku Kultury 
można było obejrzeć dwa spektakle plenerowe. Najpierw o 
godz. 18.30, w przedstawieniu dla dzieci pt. „Podróże dookoła 
świata” zaprezentowali się aktorzy Teatru Łata. Później, o godz. 
21.30, dorośli obejrzeli spektakl Teatru Ewolucji Cienia pt. „Fin 
Amor-miłość dworna”. Wstęp na spektakle był wolny.

Warsztaty letnie dla dzieci
W dniach 14-17 lipca, w godzinach od 10 do 14 dzieci w wieku od 
7 do 12  lat mogły skorzystać z bezpłatnych warsztatów. Uczest-
niczyły w zajęciach ruchowych, ćwiczeniach fizycznych – pilates 
i zajęciach plastycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również zajęcia „Świat eksperymentów” oraz seanse filmowe.
„Bimbą po Poznaniu”
W środę, 22  lipca grupa dzieci w wieku od 7 do 12 lat odby-
ła dla niesamowitą podróż „Bimbą po Poznaniu’’. Trasa wiodła 
przez najważniejsze miejsca stolicy Wielkopolski: Plac Adama 
Mickiewicza, Plac Wolności,  Stary Rynek, Ostrów Tumski, Mury 
Miejskie i Maltę.
Zamiast biletów do wzięcia udziału w wycieczce uprawniały do-
bry humor i uśmiech.
Harmonogram zajęć stacjonarnych:
lekcje śpiewu w poniedziałki i środy w godz. 15 – 19
PILATES we wtorki 18 – 19
zajęcia plastyczne dla dorosłych we wtorki 18 – 20
lekcje gry na gitarze we wtorki i środy 15 – 21
Klub AA w środy 18 – 20
AEROBIK w czwartki 19 – 20
ZUMBA w poniedziałki 20 – 21
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy:
Tel. 61 813  00 72 lub 500 287 325

OK zaprasza
W niedzielę, 2 sierpnia o godz. 20, na placu za Ośrodkiem Kul-
tury odbędzie się koncert plenerowy zespołu Karambabula. 
Wstęp na koncert jest wolny.

Należy pamiętać, że ze względu na panującą pandemię obowią-
zuje nowy regulamin korzystania z sal i pomieszczeń w OK. Mia-
nowicie przed wejściem do budynku badana jest temperatura. 
Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach tylko po przedstawieniu 
stosownego oświadczenia podpisanego przez osobę pełnolet-
nią (rodzica lub opiekuna). Obowiązuje także dezynfekcja rąk, 
noszenie maseczek (można zdjąć wyłącznie podczas trwania 
zajęć). Zalecane jest również zachowanie stosownego dystansu 
w sensie odległości uczestniczących w zajęciach.
 Paweł Antoni Wolniewicz

Spektakl „Podróże dookoła świata”   fot. Zbiory OK

Spektakl „Fin Amor-miłość dworna”   fot. Zbiory OK

„Czek” dla Lubonia
Rząd przeznaczył z Funduszu Inwestycji Lokalnych 6 000 000 000 
zł na bezzwrotne, finansowane z Funduszu COVID-19, wsparcie 
dla gmin, powiatów i miast całej Polski. Nasza aglomeracja ma 
otrzymać około 150 000 000 zł, które będzie można przeznaczyć 
np. na inwestycje zagrożone przez pandemię koronawirusa. 
Póki co, samorządowcy uważają, że są to „czeki” bez pokrycia, 
ponieważ nie gwarantuje ich stosowny akt prawny

Przed południem, w czwartek, 9 lipca, na pl. Edmunda Boja-
nowskiego w Żabikowie, niespodziewanie pojawił się poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej – Bartłomiej Wróblewski (PiS). Przywiózł 
ze sobą „czek” inwestycyjny dla Lubonia, opiewający na kwotę 
prawie 3 000 000 zł, które, jak powiedział parlamentarzysta, czę-
sto bywający w naszym mieście, mają wypełnić lukę w budżecie 
Lubonia, powstałą na skutek panującej epidemii. (PAW) Bartłomiej Wróblewski (z lewej), w towarzystwie sympatyka prezydenta Andrzeja 

Dudy, prezentuje „czek” przed lubońskim magistratem   fot. Paweł Wolniewicz
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Luboń wybierał prezydenta
Pierwsza tura wyborów, rekordowa, co do frekwencji, przebiegła 
w Luboniu spokojnie. Lokale były dobrze przygotowane, incydentów 
nie odnotowano, głosujący przestrzegali reżimu sanitarnego.
Dla lubiących dane szczegółowe przytaczamy, udostępnione na przez 
Monikę Pigłowską z Urzędu Miasta Lubonia, liczby ilustrujące działania 
organizacyjne, umożliwiające sprawne przeprowadzenie wyborów:
Głosowanie korespondencyjne - I  tura 186 zgłoszeń przesyłane 
do Urzędu Miasta Luboń za pośrednictwem platformy e-puap, 
dostarczane osobiście - przygotowanych pakietów 185, II tura - 
dodatkowo 35 zgłoszeń - przesyłane do Urzędu Miasta Luboń za 
pośrednictwem platformy e-puap, dostarczane osobiście, łącznie 
przygotowano 220 pakietów wyborczych.
- Głosowanie przez pełnomocnika - I tura 6 osób, II tura - 7 osób
- Wydane zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem 
zamieszkania w I i II turze razem - 830
- Osoby dopisane do spisu wyborców w I i II turze łącznie - 938
- 1367 wyborców zostało wykreślonych ze spisu ze względu na 
dopisanie się do spisu w innej gminie, w tym 223 osoby dopisały 
się za granicą
- w  14 obwodowych komisjach wyborczych zasiadło 126 człon-
ków komisji, w  tym po jednym przewodniczącym i  jednym za-
stępcy przewodniczącego
- Komitety, które zgłosiły kandydatów na członków komisji :
1. K.W. Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
2. K.W. Kandydata na Prezydenta RP Roberta Biedronia
3. K.W. Kandydata na Prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego
4. K.W. Kandydata na Prezydenta RP Krzysztofa Bosaka
5. K.W. Kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni
6. K.W. Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Placzyńskiego 
W  porównaniu z  wyborami w  2015 roku, przy frekwencji 54,03%, 
tegoroczne przyniosły znacznie większy udział w głosowaniu, 73,80 %. 
To jest wynik lepszy od krajowego. Chciałoby się krzyknąć brawo 
lubonianie! Wyniki pierwszej tury są w  Luboniu zbliżone do tych 
z największych miast. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 43,28%, 
Andrzeja Dudę 26,02 %, Szymona Hołownię 19,69%, Roberta Bie-
dronia 2,69% i na Władysława Kosiniaka-Kamysza 1,72. 
Co przyniosła II tura wyborów w naszym mieście? Jej wynik jesz-
cze bardziej pokazuje „wielkomiejskość” Lubonia. Aż 68%, 12106 
głosów zebrał Rafał Trzaskowski, a 5597 głosów, co stanowi 32%, 
Andrzej Duda. Warto zauważyć, że urzędujący prezydent naj-
więcej głosów otrzymał w okręgach zamieszkałych w większości 
przez „rdzennych” lubonian (7 i 11), natomiast Rafał Trzaskowski 
w okręgach zamieszkałych przez „nowych” lubonian (2, 9, 14). Fre-
kwencja była rekordowa - 76,44!
Jakie wnioski płyną z wyników głosowania w naszym mieście? Struk-
tura społeczna Lubonia jest taka , jak w największych miastach Pol-
ski. Dlatego wyniki są porównywalne z poznańskimi. Znaczna część 
tu mieszkających pracuje, studiuje, uczy się, a nawet przemieszkuje 
w Poznaniu. Na co dzień nie odczuwa tego jako wyprawy do mia-
sta, a raczej jako życie w jednej metropolii. To zrozumiałe. Chyba nikt, 
z przekraczających granice Lubonia, nie myśli, że znalazł się w innym 
świecie. Jest tylko bliżej domu. Często mówi się, że Luboń jest „sy-
pialnią” Poznania. Nie podzielam tego poglądu. Mieszkańcy Lubonia 
załatwiają tu wiele życiowych spraw, realizuję wiele codziennych 
potrzeb. Oprócz spraw urzędowych, korzystają z  bogatej oferty 
oświatowej, opiekuńczej dla dzieci i dorosłych, medycznej, usługo-
wej, a nade wszystko handlowej i nie są ty tylko podstawowe zakupy. 
Nie ma przecież potrzeby wożenia ich ze sklepów poznańskich, bo 
infrastruktura handlowa i usługowa Lubonia jest bardzo rozbudowa-
na, często w sensie dosłownym, co nie wszystkich cieszy. Nie tylko 
branża spożywcza. Często kierunek przemieszczania się kupujących 
odwrotny, to mieszkańcy Poznania i innych okolicznych miejscowo-

ści przyjeżdżają do lubońskich sklepów, choćby do Factory, do naj-
większego Inter Marche, „Niedźwiedź Lock” oraz wielu innych skle-
pów i zakładów usługowych. Widzę w tym duże podobieństwo do 
miejscowości usytuowanych wokół wielkich europejskich miast eu-
ropejskich. Tak funkcjonują metropolie, w których zacierają się grani-
ce między centrum a obrzeżami. Czy to dobrze, to już inna sprawa? 
Wybory za nami. Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w  Luboniu 
jest bezdyskusyjne 2/3 do 1/3. Zwycięstwo Andrzeja Dudy w Pol-
sce także, 51,03 do 48,97. Tak podzielona preferencjami społecz-
ność musi żyć razem i rozwiązywać także lokalne problemy. Naj-
lepiej w zgodzie i harmonii. Następne starcie wyborcze, do sejmu 
i  senatu, dopiero za trzy lata. Wracamy więc do spraw naszego 
miasta. Miejmy nadzieję, że ujawnione w wyborach podziały, nie 
zdominują ludzkich postaw. Duża w tym rola samorządu, którego 
zadaniem jest troska o codzienne życie mieszkańców. Na tym się 
skupmy, jest wiele do zrobienia! (JN)

Wszystkie wykresy za Urzędem Miasta Luboń



20

„Bajkowy Zamek” jest małą, kameralną placówką dla dzieci 
w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Działalność opiekuńcza, pie-
lęgnacyjna i wychowawcza maluszków prowadzona jest w go-
dzinach od 06:30 do 17:00.  W  żłobku znajdują się dwie sale 
zabaw wypełnione zabawkami dostosowanymi do wieku pod-
opiecznych oraz sala gimnastyczna. Naszym atutem i  dumą 
jest duży, ładny ogród z certyfikowanymi placami zabaw, gdzie 
dzieci aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
W ofercie znajdują się również zajęcia dodatkowe: rytmika, 
dogoterapia, język angielski oraz Klub Małego Muzyka (in-
teraktywne spotkania ze sztuką, przybliżające świat muzyki, 
teatru, tańca i  innych kultur). Nad rozwojem i bezpieczeń-
stwem najmłodszych czuwa wykwalifikowana kadra peda-
gogiczna z  bogatym doświadczeniem oraz ukończonymi 
kursami i szkoleniami dla opiekunów w żłobku. 
Jeśli szukasz odpowiedniego miejsca dla swojego dziecka, 
„Bajkowy Zamek” to idealne miejsce dla Twojego dziecka! 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie 
www.bajkowyzamek.pl

Nowy żłobek w Luboniu zaprasza!
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Miesiąc temu na mapie Lubonia pojawiło się nowe wyjątkowe miejsce - żłobek „Bajkowy Zamek”. 
Placówka znajduje się na ulicy 11 listopada 98 i jest w stanie przyjąć 22 dzieci, podzielonych na 
mniejsze grupy, tak aby zapewnić jak najlepszą i kompleksową opiekę każdemu z nich. 

Bank Mleka Kobiecego mieszczący się w Ginekologiczno – Po-
łożniczym Szpitalu Klinicznym UMP przy ul. Polnej 33 w  Po-
znaniu (budynek D, poziom 4), to profesjonalne laboratorium, 
w  którym oddany honorowo, przebadany, pasteryzowany 
i odpowiednio oznakowany pokarm kobiecy jest gromadzony, 
a  następnie przekazywany dla hospitalizowanych noworod-
ków, które z przyczyn losowych nie mogą być karmione mle-
kiem własnej matki. Głównym beneficjentem BMK jest wcze-
śniak z  bardzo mała masą (1000 – 1499 g) lub skrajnie małą 
masą ciała (mniej niż 999 g). Mleko z  piersi jest szczególnie 
ważne w  przypadku dzieci chorych bądź przedwcześnie uro-
dzonych, gdyż podnosi ich szanse na przeżycie i wspomaga ich 
dalszy rozwój. W oparciu o badania naukowe należy podkreślić, 
że mleko kobiece to nie tylko pożywienie, posiada ono przede 
wszystkim właściwości terapeutyczne ważne dla prawidłowe-
go rozwoju małych pacjentów.
Należy zaznaczyć, że BMK podejmuje szczególne środki ostroż-
ności, kiedy odbiorcami pokarmu są podopieczni szpitala. Pra-
cownicy BMK od potencjalnej dawczyni uzyskują informacje 
dotyczące: m.in. przebytych przez nią chorób, zażywania leków, 
stylu życia, przyjmowanych używek. Wykonują jej również ba-
dania krwi tj. HIV, HCV, HBS, WR, CMV oraz oceniają pokarm pod 
kątem mikrobiologicznym. Dopiero na podstawie tych informa-
cji zapada decyzja o  kwalifikacji dawczyni do BMK. Następnie 
otrzymuje ona jałowe butelki i zostaje poinstruowana jak prawi-
dłowo odciągać, przechowywać i transportować mleko oraz jak 
prawidłowo postępować ze sprzętem do odciągania. Proszona 
jest ona o regularne odciąganie mleka, a po uzyskaniu jego od-
powiedniej porcji dostarcza je do BMK.

Pokładamy nadzieję, że w  tym trudnym czasie pandemii CO-
VID-19, mamy zechcą wesprzeć małych wojowników w  co-
dziennej walce o zdrowie. BMK zaprasza do współpracy wszyst-
kie mamy karmiące swoje dzieci, będące w  pierwszym roku 
życia. A jeśli masz dodatkowe pytania, chciałabyś zostać Hono-
rową Dawczynią mleka kobiecego skontaktuj się z BMK: w dni 
robocze w godz. 8 – 14 tel. 61 8 419 637, w weekendy tel. kom. 
607 391 377 (e – mail: BankMlekaKobiecego@gpsk.edu.ump.pl).

Potrzebne mleko dla maluszków

Benjamin, synek dawczyni Ani W. z bratem i tatą

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

tel. 61 810-66-28
fax. 61 810-66-14

biuro@chemo-plast-plus.pl
www.chemoplast.com.pl

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

Szczegóły na: www.u7krasnoludkow.pl

BRAK OPŁATY WPISOWEJ
LIPIEC - SIERPIEŃPROMOCJA!  

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA TRWA

601 788 964
665 322 262

Szkoła Podstawowa

Rekrutacja
do wszystkich klas trwa

Zadzwoń by zarezerwować miejsce
tel. 697 002 577

Poznań, ul. Niedziałkowskiego 18
www.belward.pl

GWARANCJA

ZAJĘĆ SZKOLNYCH

OD WRZEŚNIA

694 233 069

• szpachlowanie
• malowanie
• montaż płytek ceramicznych
• drobne prace budowlane

ZAKŁAD
ŚLUSARSKO  INSTALACYJNY

ROK ZAŁOŻENIA 1978

tel. 604 911 153

Węglowe kotły centralnego ogrzewania,
klasy 5. z podajnikami

Schody zewnętrzne i wewnętrzne 
na konstrukcji stalowej

Balustrady, Bramy

Naprawa i montaż zamków drzwiowych
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Biznes lokalny

Ponownie otwarta.
W czwartek, 9 lipca, po za-
kończonym remoncie otwar-
to funkcjonującą od 12 lat 
przy. al. Jana Pawła II „ŻABKę 
CAFE”. Oprócz dokonywania 
zakupów, można tu również 
opłacać rachunki za energię 
elektryczną, wodę i gaz. Sklep 
jest czynny we wszystkie dni 
tygodnia w godzinach od 6.00 do 23.00, natomiast w niedziele 
niehandlowe i święta od 12.00 do 22.00.

Przy ul. Sikorskiego 9 rozpoczął funkcjo-
nowanie „INSTYTUT KOSMETOLOGII 
ESTETYCZNEJ ZELEN”, świadczący 
usługi z zakresu kosmetologii, endermo-
logii, makijażu permanentnego i  wielu 
innych. Godziny otwarcia punktu: pn. 
12.00 – 18.00, wt. i śr. 10.00 – 18.00, czw. 
i  pt. 12.00 – 20.00. Istnieje możliwość 
zarezerwowania wizyty na sobotę lub 
niedzielę po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym (798 606 955). Więcej in-
formacji zamieszczono na stronie internetowej www.zelen.pl. 

Nowo powstały przy ulicy 11 listo-
pada 98 ŻłOBEK „BAJKOWY ZA-
MEK” czynny jest od poniedziałku 
do piątku w  godzinach 6.30 – 
17.00. Placówka przyjmuje dzieci 
w  wieku od 6 miesięcy do 3 lat. 
Do budynku przylega duży ogród 
z  placem zabaw. Zapisy pod nu-
merem telefonu 728 515 514 lub 
za pośrednictwem strony interne-
towej www.bajkowyzamek.pl. 

SALON BIELIZNY „SLAWA”, 
mieszczący się na piętrze C.H. 
Pajo został przeniesiony na 
ul. Kościuszki 46. Przed skle-
pem dostępny jest parking 
dla klientów. Zachęcamy do 
odwiedzenia punktu, w go-
dzinach 10.00 – 19.00 (pn. 
– pt.), 10.00 – 15.00 (sob.), 
10.00 – 14.00 (niedziele han-
dlowe). 

W  sąsiedztwie sklepu „Skrzat”, przy ul. 
Żabikowskiej 45, otwarto nowy punkt 
gastronomiczny „PRóBKA SMAKU”. 
Oferuje się tu m. in. świeże, przyrzą-
dzane według domowej receptury, 
burgery wołowe, kurczaka z orientu, 
kanapki oraz zimne napoje. Specjalno-
ścią kuchni jest „Szarpana wołowina” w 
zielonym sosie. Istnieje możliwość za-
mówienia burgerów na wynos (tel. 602 
535 874) i odebraniu po 15 minutach. 
Punkt jest czynny od wtorku do niedzieli w godz. 12.00 – 20.00.

BISTRO „PICOLLO”, 
otwarte niedawno  przy 
ul. 11 Listopada 49, zapra-
sza na spaghetti, risotto, 
zapiekanki makaronowe 
oraz tortellini. Czynne pn. 
– sob. w godzinach 10.00  
– 20.00.

„BISTRO AK – 71”, funkcjonu-
jące przy ul. Sobieskiego 78, za-
prasza na obiady domowe, bur-
gery, makarony, sałatki, zestawy 
dnia (zupa i drugie danie) w 
przystępnej cenie. Organizowa-
ne są tutaj kameralne przyjęcia 
okolicznościowe. Punkt działa-
jący od poniedziałku do soboty 
w godzinach 12.00 – 18.00, a w 
niedzielę 12.00 – 17.00 oferuje również pomoc w przygotowaniu 
imprez domowych i firmowych. 

Jeżeli zadajesz sobie pytanie, 
gdzie w Luboniu można wypić 
kawę na ciepło, kawę mrożoną 
z lodami, szejki lodowe albo 
zjeść lody tradycyjne z wielko-
polskiej firmy, to zapraszamy 
do LODZIARNI LODY & SHA-
KES przy ul. Kościuszki 102 A. 
Czynne codziennie od godziny 
11.00 do 21. 00.

Poniżej prezentujemy nowo otwarte w naszym mieście punkty o charakterze handlowo – usługowym. Zachęcamy jed-
nocześnie do kontaktu osoby, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy otworzyły swoją firmę na terenie Lubonia 
i chciałyby poinformować czytelników na łamach prasy lokalnej o zakresie świadczonych przez siebie usług. 

DZIEJE SIĘ W BIZNESIE
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Dynamicznie rozwijająca się, działająca od 30 lat na 
krajowym rynku medycznym, polska firma farmaceu-
tyczna Miralex Sp. z o.o., ma swoje centrum dowodze-
nia w Poznaniu. W ofercie posiada zarówno preparaty 
własne, jak i  znanych producentów zagranicznych.
Obecnie przy ul. Krańcowej w Luboniu, w ramach pro-
wadzonej inwestycji, powstaje nowe biuro handlowe 
firmy oraz główny magazyn. Budowany w  sąsiedz-
twie hotelu „Poznański” obiekt będzie miał 2 piętra 
i powierzchnię 1 800 m2. Planowane zakończenie in-
westycji ma nastąpić w przyszłym roku. (PAW)

W czerwcu lubońska firma Luvena S.A. 
uruchomiła chłodnię wentylatorową, któ-
ra jest urządzeniem energooszczędnym, 
niezawodnym, przy tym ekologicznym 
źródłem chłodu, wykorzystywanym do 
chłodzenia wody obiegowej dla instalacji 
technologicznych.
W  obliczu aktualnej sytuacji hydrogeolo-
gicznej, w naszym regionie i w całym kraju, 
zrealizowana inwestycja zmniejszy zdecy-
dowanie pobór i zrzut wody do Warty. Lu-
vena informuje mieszkańców Lubonia, że 
działanie nowej chłodni wiąże się z wyrzu-
tem pary wodnej, która unoszona na wie-
trzenie jest niczym innym jak czystą wodą, 
zatem nie zawiera w  sobie żadnych szko-
dliwych związków, jest całkowicie neutral-
na środowiskowo i  bezpieczna dla ludzi. 
Przedsięwzięcie jest kolejnym z  zakresu 
proekologicznych rozwiązaniem w tym za-
kładzie produkcyjnym i jak twierdzą przed-
stawiciele firmy, nie ostatnim. (PAW)

Nowa inwestycja Miralexu

Teren Luveny widziany z lotu ptaka   fot. Rafał Wojtyniak

Widziane z lotu ptaka. Na pierwszym planie hotel „Poznański”, za nim budowany obiekt, 
w tle Las Dębiński i Autostrada A2   fot. Rafał Wojtyniak

Budowany obiekt – widok z parkingu przy hotelu „Poznański”   fot. P. A. WolniewiczWidok od strony południowej, z lewej hotel „Poznański”   fot. Paweł Antoni Wolniewicz

Chłodzi wodę i wyrzuca parę wodną.
Luvena inwestuje w ekologię
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„Marianku, a ostrzygłbyś mnie?
Żebym jakoś wyglądał na tym konklawe”

Brat Marian w ciągu tego krótkiego ponty-
fikatu, trwającego zaledwie 33 dni bierze 
udział we wszystkich audiencjach general-
nych nowego papieża. Na jednej z  pierw-
szych Ojciec Święty tłumaczy, dlaczego 
przyjął dwa imiona: „Jan XXIII słynął z dobro-
ci, Paweł VI – z mądrości, chciałbym mieć coś 
z dobroci Jana i z mądrości Pawła…”
- Nazwano go Papieżem Uśmiechu, bo czę-
sto się uśmiechał, opowiada brat Marian. 
- Przy tym bardzo przeżywał swoje wystą-
pienia publiczne. 
Uczestniczyłem też w  ostatniej audiencji 
Jana Pawła I. Na to spotkanie przybyli z kraju 
dr Tadeusz Salomon z żoną Krystyną z mo-
jego rodzinnego Sulejowa. Pojechaliśmy do 
Watykanu 27 września. Gdy wnoszono Ojca 
Świętego na sedia gestatoria, Tadeusz po-
wiedział do mnie: „Papież jest chory, ma kło-
poty z  sercem…” Jego twarz mimo uśmie-
chu była sina, ale myślałem, że to gra świateł 
i  fleszy aparatów fotograficznych. Doktor 
jednak twierdził, że to sprawa nadciśnienia. 
Rano 28 września pierwszą wiadomością 
w mediach była szokująca informacja: Jan 
Paweł I nie żyje. 
- Słuchaliśmy z  niedowierzaniem, jak to 
możliwe, przecież wczoraj go widzieliśmy 
na audiencji. Przypomniałem sobie rozmo-
wę z  doktorem Salomonem…Znowu po-
myślałem o kardynale Wojtyle...
W  Rzymie zapanował smutek. Trwała ża-
łoba. W  gazetach spekulowano na temat 
kolejnego następcy św. Piotra. Pojawiało 
się nazwisko kardynała Wojtyły, jednak na 
dalszych pozycjach.
Tymczasem do Rzymu przybywali kardy-
nałowie.
Kardynał Karol Wojtyła przyleciał 3 paź-
dziernika, brat Marian pojechał po niego 
na lotnisko. - Dzięki znajomości z  kape-
lanem lotniska przeszedłem bramki kon-
troli i podszedłem do stanowiska odbioru 
bagaży z samolotu, który przyleciał z War-
szawy. Po drodze minąłem księdza w kape-
luszu. Podszedłem do ks. Dziwisza i dowie-
działem się, że kardynał Wojtyła udał się już 
w kierunku wyjścia. Okazało się, że kapłan 
w  kapeluszu, którego minąłem to właśnie 
kardynał. Był tak bardzo zmieniony, że go 
nie poznałem. Zamyślony, skupiony, inny 
niż zwykle. Pojechaliśmy na długą modli-
twę do Bazyliki św. Piotra, gdzie wystawio-
no ciało Jana Pawła I. 
Kardynał Wojtyła nie był już tym samym 
człowiekiem. 
Dawniej, kiedy wchodziliśmy do kaplicy 
w kolegium, a on się modlił, podnosił gło-
wę, salutował i  pozdrawiał nas. Teraz był 

i zarazem go nie było…
W następne dni, aż do rozpoczęcia konkla-
we brat Marian odwoził kardynała Wojtyłę 
do Watykanu na spotkania, dłuższe przed 
południem i krótsze po południu.

W  deszczowy dzień, 4 października 1978 
roku tysiące ludzi żegnają Jana Pawła I, „Pa-
pieża Uśmiechu”, w uroczystości pogrzebo-
wej na placu Św. Piotra. Żałoba kończy się 12 
października Mszą św. w intencji zmarłego. 
- Dzień później, wcześnie rano pojechałem 
z siostrą Macieją na zakupy. Po powrocie nie 
zastaliśmy kardynała Wojtyły, okazało się, że 
udał się do Watykanu. Bardzo ciężko rozcho-
rował się jego przyjaciel, ks. biskup Andrzej 
Deskur, (mieszkający w  Watykanie). Obaj, 
jako młodzi księża wyjechali do Rzymu na 
studia, z tym, że Karol Wojtyła wrócił do Pol-
ski przed 1956 rokiem, a ks. Deskur nie zdą-
żył, później już nie mógł… Pracował w Rzy-
mie długo, aż doszedł do watykańskich 
dykasterii – został szefem środków maso-
wego przekazu i  mieszkał w  Watykanie, 
w pałacu San Carlo, z  lewej strony Bazyliki. 
Kiedy nieraz przyjeżdżaliśmy za wcześnie 
na audiencje – szliśmy do biskupa Deskura, 
żeby nie czekać na placu. Biskup przez wiele 
lat bardzo pomagał w załatwianiu wszelkich 
spraw kardynałowi Wojtyle. 
Najważniejsze dla Polaków konklawe
Kiedy kardynał po wizycie u  przyjaciela 
wrócił do kolegium był jeszcze bardziej 
zamyślony i smutny. O godzinie 10 uczest-
niczył w ostatniej przed konklawe kongre-
gacji generalnej Kolegium Kardynałów, 
podczas której wylosowano pokoje. Po po-
łudniu brat Marian razem z  ks. Dziwiszem 
zawiózł bagaże do pokoju nr 91 Pałacu 
Apostolskiego, w którym miał mieszkać ks. 
kardynał Karol Wojtyła.
- Tym razem jego pokój mieścił się pod pię-
trem papieskim z  widokiem na bramę św. 
Anny. Miałem okazję po raz drugi zobaczyć 
przygotowania kardynalskich pomieszczeń. 
Nie było żadnych telefonów, zaplombowa-
no wszystkie okna – całkowita izolacja, żad-
nego kontaktu ze światem zewnętrznym.
Wieczorem 13 października odbyła się 
Msza św. do Ducha Świętego o wybór no-
wego papieża. 
- Wróciliśmy z tej Mszy do domu i kardynał 
Wojtyła mówi do mnie: „Marianku, a ostrzy-
głbyś mnie? Żebym jakoś wyglądał na tym 
konklawe”. I  ostrzygłem kardynała. Zacho-
wywał się zupełnie inaczej niż zazwyczaj, 
jakby coś przeczuwał… Coś mnie tknęło, po-
zgarniałem wszystkie obcięte włosy i  scho-
wałem. Dzisiaj są to relikwie.

Rano 14 października odwiozłem ks. kardy-
nała na uroczystą Mszę św. w Bazylice św. 
Piotra, która była koncelebrowana przez 
wszystkich kardynałów. 
Po obiedzie ks. kardynał zdecydował, że 
pojedziemy do kliniki Gemelli, gdzie prze-
bywał nieprzytomny po wylewie biskup 
Andrzej Deskur. Stamtąd mieliśmy już się 
udać na konklawe. Kardynał Wojtyła roz-
mawiał z  lekarzami na temat szans i  ro-
kowań. Był bardzo zasmucony. Z  kliniki 
(beżowym Audi 60) udaliśmy się już do 
Watykanu. W mieszkaniu biskupa Andrze-
ja kardynał przebrał się w strój kardynalski 
i stamtąd udaliśmy się na konklawe, które 
miało rozpocząć się o godz. 16. 00.

Kard. Wojtyła udaje się na Konklawe, z lewej b. Marian, 
z prawej ks. Dziwisz.

Drzwi zatrzaskują się …
- Pokazuje ten moment film Krzysztofa Za-
nussiego „Z dalekiego kraju”, kiedy o godz. 
15.50 wysiadamy z  samochodu, żegnamy 
się i  kardynał Karol Wojtyła przechodzi 
furtkę w  bramie. O  16.00 brama zostaje 
zamknięta, montuje się w  niej obrotową 
beczkę, jak w  klasztorach klauzurowych, 
by tą drogą podawać kardynałom posiłki. 
Furtka w bramie zostaje zaplombowana, aż 
do wyboru nowego papieża.
Następuje wielkie oczekiwanie. Prasa pi-
sze: chcemy drugiego Jana Pawła I, „Pa-
pieża Uśmiechu”. O  stałych godzinach 
z  kominka na dachu Kaplicy Sykstyńskiej 
unosi się czarny  dym.

„Stasiu, koniec z nartami” 
Wreszcie 16 października nadchodzi rado-
sna wieść: Habemus Papam, dla nas Pola-
ków radosna szczególnie. 
- Obserwowałem transmisję w  telewi-
zji. Kiedy padło imię Carlo, byłem już pe-
wien…Kardynał Felicci po małej pauzie 
dokończył: Wojtyla. 
Papież ukazał się, przemówił, co nie było 
w  planie, według protokółu miał tylko 
odmówić modlitwę i  pobłogosławić wier-
nych. A on powiedział: 

HISTORIA
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Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus! Najdrożsi Bracia i  Siostry! Jeszcze 
przeżywamy wielki smutek z  powodu 
śmierci naszego ukochanego papieża 
Jana Pawła I, a oto Najdostojniejsi Kar-
dynałowie już powołali nowego biskupa 
Rzymu. Powołali go z  dalekiego kraju, 
z  dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego 
przez łączność w wierze i tradycji chrze-
ścijańskiej. Bałem się przyjąć ten wybór, 
jednak przyjąłem go w  duchu posłu-
szeństwa dla Pana naszego Jezusa Chry-
stusa i  w  duchu całkowitego zaufania 
Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie. 
Nie wiem, czy potrafię wyrażać się jasno 
w  waszym… naszym języku włoskim. 
Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie. 
Przedstawiam się wam wszystkim dzi-
siaj, by wyznać naszą wspólną wiarę, 
naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną 
w Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą 
Pana Boga i z pomocą ludzi. 
Odpowiedzią była burza oklasków, wielka 
radość zebranych na placu. Cały świat się 
cieszył, oprócz Polski. Polacy nie od razu 
dowiedzieli się o tym wielkim wydarzeniu. 
Nastąpiło to wtedy dopiero, kiedy pozwo-
lono przedostać się tej wiadomości… 
Przez głośniki (i  telefonicznie) zaczęto po-
szukiwać na placu Św. Piotra ks. Stanisława 
Dziwisza. Ojciec Święty prosił, aby przy-
szedł do niego jak najszybciej. Otwarto 
furtkę w bramie konklawe i ks. Dziwisz na-
tychmiast udał się do Papieża.
W kolegium, gdzie przebywał brat Marian 
i  inni domownicy, pół godziny po wybo-
rze zjawili się licznie dziennikarze z całego 
świata (oprócz Polski).
- Filmowali dosłownie wszystko, co się dało, 
żeby mieć jakiekolwiek materiały o  nowo 
wybranym Ojcu Świętym.
Na drugi dzień papież rozwiązał konklawe 
i odbył pierwszą swoją podróż…do kliniki 
Gemelli. Było to wielkim zaskoczeniem dla 
służb, żaden dotąd papież w  ten sposób 
nie opuścił Watykanu. Odwiedził też cho-
rych w klinice.
- Wieczorem, 17 października przyjechał 
do nas na kolację ks. Dziwisz z Watykanu, 
otworzyłem mu drzwi. Powiedział do mnie: 
„Przygotuj samochód, po kolacji spakuje-
my rzeczy Ojca Świętego i pojedziemy do 

Watykanu. Będziesz miał okazję spotkać 
się z  nim”. Podczas posiłku, było nas oko-
ło dwudziestu braci, sióstr i  księży, padło 
pytanie: „Księże Stasiu, jakie było twoje 
pierwsze spotkanie z  Ojcem Świętym”? 
Ks. Dziwisz odpowiedział: „Zaprowadzono 
mnie do pokoju, witam się z nim, a Ojciec 
Święty mówi: „Stasiu, koniec z  nartami”. 
Zawsze miał ogromne poczucie humoru. 
Sam kiedyś słyszałem, jak kardynał Wojtyła 
mówił, że 50 procent polskich kardynałów 
jeździ na nartach. A było ich dwóch
Po kolacji spakowaliśmy wszystkie rzeczy, 
oczywiście nastąpił podział „łupów”, każdy 
chciał mieć coś należącego do Ojca Świę-
tego. Dostaliśmy od ks. Dziwisza różne dro-
biazgi, otwieracze do listów itp. 
Wieczorem, około godz. 21 ks. Dziwisz, ks. 
rektor Michalik i b. Marian wyruszyli w dro-
gę do Watykanu.
- Podjechaliśmy pod windę (zawsze stoi tam 
straż watykańska), którą ks. Dziwisz specjal-
nym kluczem uruchomił, wnieśliśmy walizki 
i  wjechaliśmy na piętro papieskie. Przyszły 
siostry – Włoszki, które służyły Janowi Paw-
łowi I  i  powiedziały nam, że Ojciec Święty 
jest w  kaplicy. Ks. Stanisław pokazał nam 
drogę i obiecał zaraz tam przyjść. 
Wędrujemy z  ks. rektorem korytarzem, 
nogi nam się trzęsą z wrażenia, bo wiemy, 
że nikt tam wcześniej nie wchodził. W ka-
plicy Ojciec Święty ubrany w  białą szatę 
klęczy na starym, wiekowym klęczniku. 
Padamy na kolana w  drzwiach, klęczymy 
i  modlimy się. Przychodzi ks. Dziwisz i  po 
chwili mówi: „Idźcież dalej przywitać się”. 
Podchodzę i zaczynam 
z  góralska (często tak rozmawialiśmy): 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 
Ojciec Święty też po góralsku odpowiada: 
„Na wieki wieków”. I mówi do nas: „A cóże 
się tak po nocach włóczycie”? Ja na to: 
„Przyszliśmy Ojca Świętego odwiedzić”.  
„No, jak zeście przyśli, to chodźcie. To może 
jako razem w tej chałupie nie zginiemy”. 
I tak w jego towarzystwie zaczęliśmy zwie-
dzać piętro papieskie pałacu – jadalnię, 
gabinet, sypialnię. Weszliśmy do pokoju, 
z którego papież błogosławi na Anioł Pań-
ski, wyjrzałem przez to okno, cudowny wi-
dok, cały plac jak na dłoni. 
Podczas tego obchodu Jan Paweł II wspo-
minał, jak był przyjmowany przez Pawła 
VI, razem z  kardynałem Stefanem Wy-
szyńskim, przy którym biurku siedział, na 
którym fotelu. I  tak dalej wędrowaliśmy, 
aż doszliśmy do potężnej sali biblioteki. 
Ojciec Święty, wskazując ogromny księ-
gozbiór powiedział: „Mój Boże, kiedy ja to 
wszystko przeczytam”. Stanęliśmy sobie, 
rozmawiając przy wielkim oknie z długimi 
firanami. Patrzę na Ojca Świętego i tak mi 
coś nie pasuje. Papież stoi w luźnej, nie do-
pasowanej jeszcze szacie (przed konklawe 

szyje się ich trzy rozmiary, tak, żeby któraś 
pasowała), a  na nogach ma zwykłe, siwe 
papcie z filcu, jakie dawniej sprzedawano 
na polskich jarmarkach. Pomyślałem: z ta-
kimi przyjechał, takie ma…
I wtedy Ojciec Św. mówi do mnie: „Marian, nie 
pojedziemy już na basen do Werbistów…”. 
Odpowiedziałem, że trudno będzie wyje-
chać, bo za dużo jest strażników, ale gdyby 
kiedyś powstał basen w Watykanie, mogli-
byśmy czasami przyjechać i  pływać z  Pa-
pieżem… A pływał znakomicie. 
Po wizycie brat Marian z ks. rektorem Micha-
likiem wrócili do kolegium, tej nocy b. Marian 
nie spał. Było to jego pierwsze spotkanie z Oj-
cem Świętym. Do świąt Bożego Narodzenia 
odbył ich 28 i za każdym razem papież mówił: 
„To jest ten winowajca, który mnie tu przy-
wiózł i  zostawił”, a  brat odpowiadał: „Ojcze 
Święty, moja wina, ale wcale tego nie żałuję”.
- Mocno to przeżyłem, spotkanie z polskim 
papieżem. Czułem przełom dziejowy, bo po-
chodził z kraju zza żelaznej kurtyny, z kraju 
komunistycznego, chociaż nie było jeszcze 
wiadomo, co będzie się działo za jego pon-
tyfikatu. Stało się coś niesamowitego…
„…Niektórzy jednak nie mieli powodów 
do radości, byli dosłownie zaszokowani na 
wieść o  wyborze metropolity krakowskie-
go. Do publicznej wiadomości w  Polsce 
wieść dotarła z  opóźnieniem, gdyż w  Ko-
mitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR) nie wiedzieli, jak 
ją podać, jak zapobiec lawinie następstw. 
Nie tylko w  Polsce, ale w  całym komuni-
stycznym świecie. Szczególnie na Kremlu 
wstrząs był ogromny. Przez dziesięć dni 
w imperium sowieckim panowała absolut-
na cisza. Żadnej reakcji, żadnego komen-
tarza. Historia wzięła nieprawdopodobny 
odwet nad tymi, którzy byli przekonani, że 
zdołają wymazać Boga z życia człowieka.
Kiedy kardynał Wojtyła wyjeżdżał na kon-
klawe, władze komunistyczne zabrały mu 
paszport dyplomatyczny, wystawiając w za-
mian zwykły paszport turystyczny. Jeden 
z prowincjonalnych członków partii powie-
dział: - Niech jedzie, policzymy się z nim po 
powrocie.
Ciekawe, co pomyślał gorliwy funkcjona-
riusz, gdy rok później zobaczył kardynała 
w białej szacie”. (Fragment książki kard. Sta-
nisława Dziwisza pt. „Świadectwo”).
Brat Marian był w  pewnym sensie łączni-
kiem między Papieskim Kolegium Polskim, 
a Watykanem.
- Ksiądz Stanisław Dziwisz dał mi zastrze-
żony numer telefonu do siebie. Mogłem 
więc bezpośrednio informować go o tym, 
kto przyjechał z kraju. Potem ksiądz dzwo-
nił i zapraszał gości do Watykanu na Mszę 
świętą, albo na obiad, czy kolację. Zawozi-
łem ich zawsze z wielką radością.
 Elżbieta BylczyńskaAudi 60, którym kard. Wojtyła jechał na Konklawe, 

prowadził b. Marian.
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Wieści po „Wieściach”
Jak się dowiedziała „Gazeta Lubońska”, podczas walnego zgro-
madzenia Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lu-
bońskie”- wydawcy „Wieści Lubońskich” - przy obecności 17 jego 
członków, dokonano zmian w  zarządzie Stowarzyszenia. Odwo-
łano z zarządu Magdalenę Woźniak i powołano ją do komisji re-
wizyjnej, motywując to zbyt małym jej zaangażowaniem w pra-
ce Stowarzyszenia. Powołano do zarządu P.P. Ruszkowskiego 
i Krzysztofa Molińskiego. Ta zmiana ma wpłynąć pozytywnie na 
jakość działania Stowarzyszenia. P. P. Ruszkowski pytany podczas 
„walnego” o  przyczynę zakończenia działalności „WL”, stwierdził 
publicznie, że winę za to ponoszą członkowie redakcji, którzy 
nie porozumieli się z nim, w celu ustalenia warunków dalszego 
wydawania miesięcznika. Trudno, w świetle faktów, przyjąć taką 
interpretację. Szanując bardzo niezaprzeczalne zasługi P.P. Rusz-
kowskiego dla niezależnej prasy w Luboniu, nie zamierzamy to-
czyć sporów wokół jego decyzji zaprzestania wydawania „WL”. 
Czujemy się jednak w obowiązku otwarcie pokazać nasze inten-
cje i naszą wersję wydarzeń.
W  styczniu P.P. Ruszkowski podjął decyzję o  zawieszeniu wy-
dawania wersji papierowej „Wieści Lubońskich”. Przyczyn było 
z pewnością kilka, ale, główną zapewne, zmiana planów zawo-
dowych, jakiej dokonał redaktor naczelny „WL” P.P. Ruszkowski. 
Wygrał konkurs na stanowisko archiwisty historii Lubonia i zo-
stał urzędnikiem miejskim. Zwycięstwo w  konkursie powinno 
być powodem do gratulacji, i  byłoby, gdyby nie element za-
skoczenia. Redakcja „WL”, dowiedziała się o  tym, gdy decyzja 
już zapadła. Oczywiście każdy człowiek ma prawo do układa-
nia własnego życia i planów zawodowych, jednak ludzie od lat 
związani z „WL”, poczuli się zlekceważeni. Chcieli kontynuować 
wydawanie pisma. Zebranie redakcji, które miało przynieść 
jakieś rozwiązanie dla przyszłości pisma, nie wniosło nic kon-
kretnego, jedynie postawienie warunków (menadżer na czele, 
najlepiej z  zewnątrz, zmiana szaty graficznej, formatu, opra-
cowanie nowego planu finansowego, bez możliwości wglądu 
w  dotychczasowe dokumenty finansowe), które odczytano 
jako zaporowe, uniemożliwiające kontynuowanie pracy nad 
pismem. W zebraniu uczestniczył przewodniczący zarządu Sto-
warzyszenia „Forum Lubońskie” Juliusz Malepszak. Stwierdził, że 
zarząd oczekuje na propozycje w sprawie dalszych losów „WL”. 
Wstępna propozycja koniecznych działań, podpisana przez 
Jerzego Nowackiego, została złożona zarządowi. Czas płynął, 
a był to czynnik decydujący o dalszych losach pisma, a żadnej 
odpowiedzi nie było, mimo kolejnych rozmów i obietnicy szyb-
kiego ustosunkowania się do zgłoszonej propozycji. Dlatego 
autor listu postanowił opublikować go na stronie internetowej 
„WL”. Projekt poparli Paweł Wolniewicz i  Władysław Szczepa-
niak. P.P. Ruszkowski i  Krzysztof Moliński uznali, że Władysław 
Szczepaniak nie powinien popierać projektu Jerzego Nowac-
kiego, skoro jest członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. 
Tym bardziej to dziwne, że sam prezes „Forum Lubońskiego” 
zachęcał nas do złożenia pisemnej oferty. Odpowiedź nie przy-
szła zresztą do dzisiaj. Władysława Szczepaniaka spotkała też 

inna nieprzyjemność, jeszcze w styczniu, podczas uroczystego 
spotkania opłatkowego, gdzie, między innymi, także żegnano 
i  dziękowano redaktorom „WL” za trzydzieści lat pracy, o  nim 
zapomniano, mimo, że pismo i  Stowarzyszenie współtworzył 
od początku. Czyżby uznano jego wkład pracy za mało waż-
ny? Koniec końców Władysław Szczepaniak wystąpił ze Stowa-
rzyszenia. Rezygnację z  członkostwa złożyła też Hanna Siatka, 
która pracowała w „WL” ponad 20 lat. Warto zauważyć, że stycz-
niowe pożegnania i  podziękowania, świadczą w  sposób oczy-
wisty o braku woli dalszego wydawania „WL” po odejściu z nich 
redaktora naczelnego. Nikt z  nas nie kwestionuje, że redaktor 
Ruszkowski, zasługuje na szacunek, nie tylko za niezłomną po-
stawę, co wielokrotnie narażało go na niechęć wielu osób, ale 
przede wszystkim za stworzenie i  utrzymanie przez tak długi 
czas niezależnego pisma. Uważamy też, że redaktor Ruszkowski 
miał prawo uznać, że po jego odejściu to niezwykłe dzieło nie 
powinno być kontynuowane. Szkoda tylko, że nie oznajmił tego 
bliskim współpracownikom, którzy do dziś są rozżaleni. 
Życie nie lubi próżni. W maju pojawiła się inicjatywa Pauliny Kory-
towskiej złożona w imieniu wydawcy „Gazety Mosińsko-Puszczy-
kowskiej” Władysławowi Szczepaniakowi, Pawłowi Wolniewiczo-
wi, Rafałowi Wojtyniakowi i  Jerzemu Nowackiemu, wydawania 
nowej gazety, pod patronatem wydawcy „GMP”. Szybko przy-
stąpiono do przygotowania pierwszego numeru „Gazety Luboń-
skiej”. Do wspólnej inicjatywy przystąpili wszyscy zaproszeni. 
Oto cała historia, nie ma w niej niczego nadzwyczajnego. Mamy 
nadzieję, że nowy tytuł „Gazeta Lubońska” będzie dobrze służył 
mieszkańcom. (JN) 

OPINIE
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Z parafii św. Barbary
Monstrancja z Medziugorie 
Od 4 do 13 lipca w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego trwa-
ła adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji „Królowa Po-
koju” z Medziugorie, która peregrynuje po Polsce. W dzień i w nocy 
przybywano do świątyni indywidualnie, w grupach, rodzinnie, rów-
nież spoza Lubonia. Monstrancja ta w przyszłości będzie centralną 
częścią projektowanego ołtarza Kaplicy Adoracji powstałą w miej-
scu objawień Maryjnych. W 2011 r. jako wotum dziękczynne piel-
grzymów z całego świata przekazało ją Stowarzyszenie „Comunità 
Regina della Pace”, wpisując tym Medziugorie w projekt „12 Gwiazd 
w Koronie Maryi Królowej Pokoju” jako Światowe Centrum Modli-
twy o Pokój. To pomysł utworzenia 12. ośrodków wieczystej ado-
racji Najświętszego Sakramentu na wszystkich kontynentach, aby 
modlitwą objąć całą Ziemię. Do tej pory Światowe Centra Modlitwy 
o Pokój powstały w: Betlejem, Ozjornoje w Kazachstanie, Medziu-
gorie w Bośni i Hercegowinie, Yammossoukurona na Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej, w Kibeho w Rwandzie, Dagupan na Filipinach, Namy-
ang w Korei Południowej oraz w polskim Niepokalanowie. Znakami 
tego dzieła są ołtarze adoracji, które powstają w pracowni Kamila 
i Mariusza Drapikowskich w Gdańsku i następnie peregrynują po 
Polsce i Europie, by do miejsc przeznaczenia dotarły nie przedmioty 
lecz „naczynia” napełnione modlitwą. Luboń gościł (w Sanktuarium 
bł. E. Bojanowskiego) dwa z tych peregrynujących ołtarzy – dla Oz-
jornoje (luty 2013 r.) oraz Kibeho (luty 2017 r.).
Również Monstrancja jest dziełem Drapikowski Studio. Przedstawia 
wizerunek Maryi, pod sercem noszącej swojego Syna – Chrystusa 
Eucharystycznego. Do Lubonia przybyła z Bazyliki Świętogórskiej 
w Gostyniu, a od nas pojechała do parafii św. Ojca Pio w Poznaniu.

I Komunia św.
W związku z koronawirusem, w tym roku dzieci przystępują do sa-
kramentu I Komunii św. w soboty, w ośmiu mniejszych grupach. 
Pierwsze przyjęły Chrystusa 20 czerwca (2 grupy), kolejne 27.06 (2 
grupy), 4.07 i 18.07 (2 grupy). Łącznie z najliczniej reprezentowaną, 
która przystąpi do Stołu Pańskiego dopiero 22 sierpnia, sakrament 
jest w tym roku udziałem 74. trzecioklasistów oraz 8. maluchów, 
które przyjęły tzw. wczesną Komunię św.
Dekrety arcybiskupie
Ksiądz Damian Wachowiak, który od 2017 r. pełnił służbę w Żabi-
kowie, od 25 sierpnia będzie wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi w 
Grodzisku Wlkp. Luboń był trzecim miejscem pracowitej i rzetelnej 
posługi ks. Damiana, który oprócz pełnienia obowiązków kapłań-
skich, opiekował się wszystkimi grupami parafialnymi, we wspólno-
cie św. Barbary licznych. Był też katechetą w VI LO w Poznaniu.

Z parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu 25 
sierpnia przybędzie do Żabikowa ks. Jakub Madajczyk.
Od stu lat w Żabikowie
Obecność sióstr służebniczek Maryi w Żabikowie sięga roku 1920, 
kiedy ówczesna przełożona generalna zgromadzenia z siedzibą w 
Pleszewie, Matka Jadwiga Borgia Płaczek, podjęła inicjatywę poszu-
kania większego domu dla nowicjuszek. 18 kwietnia 1920 r. życzli-
wy Zgromadzeniu Wincenty Jezierski (lekarz, społecznik, profesor 
Uniwersytetu Poznańskiego) wskazał jej dom przeznaczony do na-
bycia w Żabikowie, ufundowany przez Niemców jako szpital dla tu-
tejszej osady ewangelickiej, prowadzony przez diakoniski. Pismem 
z 5.03.1920 r. przełożona generalna doniosła ks. abp. Edmundowi 
Dalborowi, Prymasowi Polski, o zakupie budynku – piętrowego, z 15. 
pokojami, podpiwniczonego, z centralnym ogrzewaniem i własnym 
oświetleniem elektrycznym. Wyremontowany dom został tymcza-
sowo zajęty w lipcu 1920 r. przez Komitet Czerwonego Krzyża i prze-
znaczony na szpital dla chorych uchodźców. W miarę opuszczania 
przez nich szpitala, zaczęto wyposażać pokoje meblami przywiezio-
nymi z Pleszewa i z Jaszkowa. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 
7 sierpnia 2020 r., w dniu, w którym przypada wspomnienie założy-
ciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NP NMP – bł. Edmunda Bo-
janowskiego.  (na podst. www.siostry-maryi.pl oraz „Luboń i okolice, 
dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii”) HaBa

Do wykonania Monstrancji „Królowa Pokoju” użyto kryształu, meteorytów i kamieni.

Budynek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Wielkopolskich przy placu Edmunda Bojanow-
skiego; przed I wojną światową – szpital

ks. Jakub Madajczyk ks. Damian Wachowiak

GAZETA LUBOŃSKA 07/2020DZIEJE SIĘ W PARAFIACH



28 LUDZIE I ICH PASJE

Losy pieszej podróży pana Romualda 
można było dotąd śledzić na łamach 
„Wieści Lubońskich”. Nasz piechur roz-
począł ją w szczególnym czasie – w stu-
letnią rocznicę niepodległości Polski. To-
warzyszy mu intencja osobista – idzie dla 
wnuka, małego Tomka. Za każdym razem 
dociera do miejsca, w  którym przerwał 
wędrówkę. Często wyrusza w  piątek, po 
pracy, a wraca nocą z niedzieli na ponie-
działek, by nie zaniedbywać obowiąz-
ków zawodowych. Dzięki dodatkowym 
wolnym dniom udaje mu się przedłużać 
marsz. By nie tracić cennego czasu, zda-
rza mu się iść także nocą. Stara się jednak 
unikać takich sytuacji. Niewiele wtedy 
widać, a on dba o to, by nie omijać miejsc 
wartych obejrzenia. Trzyma się oznako-
wanych dróg położonych jak najbliżej 
granic. Niesie plecak z najpotrzebniejszy-
mi rzeczami, śpiwór i karimatę. Z sezonu 
na sezon przekonuje się o  przydatności 
kolejnych udogodnień technicznych. Śpi 
gdzie przypadnie, również pod gołym 
niebem (ławka, wiata autobusowa). Po 
drodze fotografuje. W  specjalnym note-
sie gromadzi pieczątki – dowody bytno-
ści w mijanych miejscowościach – i ukła-
da wiersze o swojej podróży.
W 2018 r. doszedł do królowej Beskidów 
– Babiej Góry. W 2019 przez Tatry dotarł 
do Białowieży przy granicy z  Białorusią. 
W  tym roku zamierza zakończyć podróż 
tam, skąd wyruszył – w  Policach. Przed 
nim jeszcze ok. 100 km granicy z  Rosją 
(obwód kalinigradzki), Zalew Wiślany 
i  Gdański oraz ponad 700 km polskiej 
plaży nad Bałtykiem.

Z uwagi na pandemię, tegoroczny sezon 
pan Komischke rozpoczął później niż 
poprzednie. Covid-19 sparaliżował też 
autostop, z którego lubonianin korzysta, 
by w  drodze do domu dotrzeć do naj-
bliższego środka komunikacji publicznej, 
a rozpoczynając kolejne etapy – do punk-
tu, w  którym przerwał marsz. Wschod-
nie i  północno-wschodnie ściany, które 
obecnie piechur pokonuje, nie należą 
do łatwych. Tereny te są nieoznakowane, 
bagniste i mało zaludnione, a drogi zaro-
śnięte lub zalane. Łatwo zabłądzić, trzeba 
też nadkładać drogi, by ominąć miejsca 

nie do przebycia. Warto dodać, że rejony 
przygraniczne w tej części Polski są pilnie 
strzeżone. Rozpoczynając marsz pan Ro-
muald musi każdorazowo meldować się 
na posterunku straży granicznej, gdzie 
służby fotografują mapę z  czekającą go 
trasą. Kiedy zdarza się, że wędrowiec 
zmienia obuwie, strażnicy dokumentują 
też wygląd podeszew butów. Po zamel-
dowaniu się, kolejne patrole nie powta-
rzają już kontroli. Mają wystarczającą 
wiedzę na temat piechura i  jedynie od 
czasu do czasu pilotują go na trasie. Miej-
scowi wszędzie są życzliwi. Lubonianin 
nie spotkał się dotąd ze złym przyjęciem. 
Podziwiają jego wyczyn, wymieniają kon-
takty, by śledzić losy jego niecodziennej 
wędrówki i poznać jej finał.

Białowieża – Kuźnica Białostocka
(30.05 – 02.06)
W  sobotę, 30 maja, dzięki uprzejmości 
znajomego lubonianina, pan Komischke 
w  ciągu 6. godzin dotarł do Białowieży, 
gdzie w  listopadzie zakończył ubiegło-
roczny sezon. Nie udało mu się wówczas 
spotkać z żubrami, ponieważ w świątecz-
ny dzień 11 listopada pokazowa zagroda 
Białowieskiego Parku Narodowego była 
zamknięta. Tym razem również musiał 
zrezygnować z  tej atrakcji, ponieważ re-
montowano dojazd. Po piwie w „Gospo-
dzie pod Żubrem”, zwiedził wieś i  ruszył 
wzdłuż zachodniej krawędzi Parku. 30-ki-
lometrową trasę zakończył przed Narew-
ką (miejscowość i rzeka). Przez cały dzień 
lało. Przemókł do suchej nitki. Obtarte 
nogi spuchły i  zsiniały. Przez noc, którą 
spędził w  gospodarstwie agroturystycz-
nym, dobytek nie wysechł. W  niedzielę, 
w  mokrych butach i  z  poranionymi sto-
pami, przeszedł 60 dalszych kilometrów. 
O  agroturystyce nikt tu nie słyszał, więc 
kolejną noc spędził w  murowanej wia-
cie autobusowej w  Chomontowicach. 
Następnego dnia, mijając Siemianów-
kę i  most nad Jeziorem Siemianowskim 
(gdzie spotkał poznanego podczas zawo-
dów w  Luboniu wędkarza z  Bielsko-Bia-
łej), przez Jałówkę i Bobrowniki dotarł do 
Krynek. Tam dopiero znalazł aptekę i me-
dykamenty dla obolałych nóg, którym 
pozwolił odpocząć przez resztę długie-

go dnia. We wtorek rano był na przejściu 
granicznym w  Krynkach, z  powodu ko-
ronawirusa zamkniętym nawet dla miej-
scowych. Pan Romuald otrzymał jednak 
zgodę, by tam dojść, nieoficjalnie wyko-
nał nawet zdjęcie. Potem, przeszedłszy 
46 km, dotarł do Kuźnicy Białostockiej. 
W  środę, 3 czerwca pociągiem z  Kuźni-
cy do Bielska-Białej ruszył do Poznania. 
Przez 4 dni przeszedł 144 km.

Kuźnica Białostocka – Puńsk
(19 – 22.06)
Pociągiem w  kierunku Suwałk, w  piątek 
po pracy, pan Romuald dojechał do So-
kółki. Chcąc dotrzeć do Kuźnicy, musiałby 
spędzić noc na peronie lub iść o ciemku 
15 km, bo o tej porze i z Covidem za ple-
cami na autostop raczej trudno było li-
czyć. Znów dopisało mu jednak szczęście 
i w sukurs przyszła mu młoda towarzysz-
ka podróży koleją, która w  zamian za 
możliwość postawienia piwa bohatero-
wi, załatwiła transport. Dzięki temu lubo-

Podróż życia

 Atrakcja turystyczna w Stańczykach – dwa zabyt-
kowe, niegdyś dwutorowe mosty kolejowe, wzo-
rowane na rzymskich akweduktach. Obecnie, poz-
bawione torów i wyłożone kostką brukową. Wysokość 
ok. 30 m

Realizując swoje marzenie – pieszo, bez zbędnych wygód i nie bacząc na pogodę – od wiosny do 
jesieni, Romuald Komischke przemierza weekendami granice Polski. Wystartował w kwietniu 2018 
r. z Polic. Ma w nogach zachodnie, południowe, wschodnie i część północnych rubieży naszego kra-
ju. W sumie – blisko 3200 km, które pokonał w ciągu 36. wypraw. Kiedy piszemy te słowa, podąża 
wzdłuż granicy z Rosją w stronę Zalewu Wiślanego.
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nianin mógł jeszcze przy świetle księżyca 
obejrzeć Golgotę Wschodu – monumen-
talny stalowy krzyż na wzgórzu w Kuźnicy 
zwany potocznie Szubienicą, będący po-
mnikiem patriotów powstania stycznio-
wego oraz wszystkich tych, którzy zostali 
wywiezieni na Sybir. Na dworcu tradycyj-
nie pan Komischke zameldował się straży 
granicznej, która, oczywiście posiadała 
już wiedzę na jego temat, nawet tę, że ma 
poranione nogi. Ponieważ tym razem wę-
drowiec zamienił buty na wygodniejsze, 
sfotografowano też ich podeszwy. Funk-
cjonariusze udostępnili piechurowi po-
czekalnię dworcową, by mógł się wyspać. 
O godz. 5 ruszył w trasę.
Wciąż szedł wzdłuż granicy z  Białorusią. 
Przez Nowy Dwór dotarł do wsi o swojskiej 
nazwie Stare Leśne Bohatery. Znów lało 
i grzmiało. Śpiący, znalazł w końcu nocleg 
w  drewnianej chatce zamieszkałej przez 
pewną kobietę i  jej dorosłego syna. Choć 
była w niej zaledwie jedna izba, kuchenka 
i  sień, gospodarze pozwolili przybyszowi 
zostać na noc, a nawet udostępnili mate-
rac. Komórkę pan Komischke naładował 
przy pomocy power banku, bo w  chatce 
nie było prądu. Dobrze, że na prośbę go-
spodarzy, odchodząc zostawił numer swo-
jego telefonu, bo urządzenie magazynu-
jące zostało w  chałupie. Dzięki rozmowie 
telefonicznej syn gospodyni mógł zlokali-
zować wędrowca. Kiedy ten był już w Woł-
kuszu, dowiózł mu powera rowerem.
Idąc przez Puszczę Augustowską, pan 
Romuald stracił 5 km. Zabłądził w  lesie 
i zamiast do Rudawki, poszedł na Gruszki. 
Dotarł do Kudrynek, a  potem przez ślu-
zę na Kanale Augustowskim do Mułów. 
Dwukrotnie napotkał patrol. Za Mułami, 
dzięki wskazówce uzyskanej od tubylca, 
znalazł kolejny trójstyk granic (bez na-
zwy). Po wschodniej stronie miał teraz 
Litwę. W deszczu dobrnął do Zelwy, gdzie 
spędził noc w  gospodarstwie agrotury-
stycznym. Właściciele nie chcieli od nie-
go zapłaty, wystarczył podziw dla nieco-
dziennego piechura.
Szedł przez Bereżniki, Chojny i Dusznicę. 
Za radą straży granicznej, wzdłuż jeziora 
Gaładuś wędrował po stronie litewskiej. 
Potem wrócił do Polski. Liczył na pociąg 
z Trakiszek. Nowy budynek dworca okazał 
się jednak nieczynny (czekał na najem-
cę). W  Puńsku nie było nawet taksówek. 
Tamtejszy skansen litewski zamknięto 
z powodu koronawirusa. Czynny był jedy-
nie zajazd. Gościnny właściciel nakarmił 
piechura kiszką ziemniaczaną, bigosem 
i chipsami z makiem, a potem samocho-
dem zawiózł do Suwałk (30 km). Noc 
spędził pan Komischke na dworcu. Wcze-

snym rankiem miał bezpośredni pociąg 
do Poznania. W nogach – 135 km.

Puńsk – Węgrów
(4 – 7.07)
W  niedzielę, 5 lipca przed godz. 15 lubo-
nianin był już w  Puńsku. Rozpoczął trasę 
tam, gdzie uprzednio skończył – w  karcz-
mie. Zgodnie z  obietnicą czekała tam na 
niego kiszka ziemniaczana i  piwo. Tym 
razem zwiedził skansen, z  przewodniczką 
– Litwinką. Mieszkańcy tej narodowości 
stanowią tu większość, stąd dwujęzyczne 
nazwy instytucji i  miejsc. Piechur był po-
tem w  Grodzisku Jaćwieskim położonym 
w Jedlińsku i Kupowie Folwarku. Pierwszą 
nic spędził w  stodole na świeżym sianie, 
z widokiem na gospodarstwo. We wsi Su-
dawskie posłuchał rady tamtejszego soł-
tysa i  zawrócił z  obejścia jeziora Wiżajny 
położonego tuż przy granicy (bagna, nie 
ma dróg, jedynie zarośnięte ścieżki rowe-
rowe, zalane doliny, kleszcze). Skierował się 
na miejscowość o  tej samej nazwie. Z Wi-
żajn dotarł na trójstyk Polska-Litwa Rosja. 
Tu dopiero zameldował się strażnikom. 
W Żytkiejmach (powiat gołdapski) zboczył 
15 km na południe. Nie mógł sobie od-
mówić obejrzenia najwyższych w  Polsce, 
dwóch 19-wiecznych mostów kolejowych 
w Stańczykach. Stamtąd poszedł w stronę 
Gołdapu, oglądając po drodze następne, 
mniej okazałe obiekty kolejowe – w  Du-
bieninkach oraz niemiecko-rosyjski cmen-
tarz z I wojny światowej. Ścieżką rowerową 
z  Galwiecie, przez Botkuny dotarł do nie-

czynnego przejścia granicznego w  Goł-
dapie. Wiejskimi drogami wzdłuż granicy 
doszedł na nocleg w Użbalach. W tej osa-
dzie liczącej zaledwie dwa gospodarstwa 
odbywały się właśnie poprawiny, na które 
pana Romualda zaproszono. Zabawił tam 
do 24. Komary cięły nieziemsko. Choć soł-
tys oferował mu nocleg, wybrał przystanek 
autobusowy. Znalazł tam dostarczone już 
przez weselników: spray na owady, koc, 
miskę i naczynie z wodą, a po obudzeniu 
– niespodziankę w postaci śniadania i liścik 
od sympatycznej pary młodej. Ruszył przez 
Mieduniszki Wielkie i  Ołowniki, chcąc do-
trzeć do Ruskiego Pola na granicy (zakupił 
nawet prowiant), ale nikt z nielicznych tu-
bylców nie słyszał o takim miejscu. Pan Ro-
muald pokonywał ten odcinek bez mapy, 
a  na dodatek zaczęło się chmurzyć. Przez 
Sabiechy ruszył więc na południe do Wę-
gorzewa (w 3 dni zrobił 159 km). Do pocią-
gu jednak mógł wsiąść dopiero w Kętrzy-
nie, dokąd dojechał taksówką. HaBa

Romuald Komischke na trójstyku granic Litwy, Rosji i Polski. Z prawej strony, za drutem kolczastym – granica rosy-
jska. Na wybrukowanym kole wokół słupa granicznego – czerwone pasy oddzielające wycinki należące do po-
szczególnych państw. Wkraczanie na pole rosyjskie grozi karą 500 zł. Nie wolno nawet stawiać stopy na pasach 
(ruchy przybyłych śledzą kamery)

Romuald Komischke na granicy polsko-litewskiej
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Michał Korol pochodzi z Białogardu w Zachodniopomorskiem, 
od sześciu lat mieszka w Wielkopolsce, a  od roku w  Luboniu. 
W wieku 18 lat założył firmę informatyczną i w tej branży pra-
cuje do dziś. Już w  dzieciństwie interesował się motoryzacją, 
z wiekiem przerodziło się to w życiową pasję, którą z biegiem 
lat nieustannie rozwija. Samochody to jego miłość. Jest współ-
właścicielem stajni samochodowej wyjatkoweauta.pl, której 
ozdobą jest odrestaurowany, niekwestionowany protoplasta 
motoryzacji – skonstruowany na bazie konnej bryczki – mar-
ki Benz z  1886 r. Na podstawie oznaczeń widniejących na za-
chowanej, oryginalnej ramie, udało się właścicielom ustalić, 
że prawdopodobnie auto, na początku XX wieku należało do 
rodziny Radziwiłłów. Mogą nim podróżować kierowca i  trzech 
pasażerów. Pojazd o  masie 265 kg, długości 2,5 m, szerokości 
1,4 m i wysokości 1,65 m, z tylnym napędem, wyróżnia się cie-
kawymi rozwiązaniami technologicznymi. Między innymi wy-
posażony jest w jednocylindrowy, czterosuwowy silnik chłodzo-
ny powietrzem, 10-litrowy bak. Maksymalnie rozwija szybkość 
siedemnastu kilometrów na godzinę, przy spalaniu ok. 5 l ben-
zyny/100 km. Nadwozie stanowi rama stalowa z  elementami 
kutymi, zawieszenie przednie i tylne oparte o resor piórowy. Po-
nadto wyposażony jest w układ kierowniczy zębaty z centralnie 
umieszczoną dźwignią, przymocowaną do zębatki, „wkręcany” 
hamulec ręczny, na kołach opony z pełnej gumy oraz lampy na 
świeczki. Samochód był odbudowywany przez kilkanaście lat 
na bazie oryginalnej dokumentacji. Współczesne wymagania 
ruchu drogowego zmusiły nas do zmian konstrukcyjnych przy 
współpracy z  rzeczoznawcą i  konserwatorem zabytków, m.in. 
zastosowanie układu hamulcowego na koła, zamontowanie 
świateł kierunkowskazów – wyznał Michał Korol. Ubolewamy, 
że do naszych czasów nie dotrwał oryginalny silnik, który byłby 
fenomenem na skalę światową – dodał. W  wyjątkowej „stajni” 
można także podziwiać 16 innych atrakcyjnych, starych, żeby 
nie powiedzieć antycznych samochodów różnych marek. Są to 
m.in.: odbudowany Ford TR15 z 1915 r., który służył żołnierzom 
walczącym w  wojnie polsko-bolszewickiej, Standard Flying 12 
(1939 r.), Jeep Willys (1941 r.), Ford Mustang II-coupé (1978 r.), 
Ford Mercury Grand Marquis (1980 r.). Obecnie młodzi pasjona-

ci realizują projekt wyścigowego Forda Mustanga, stylizowane-
go na lata 70-te, który tworzą przy współpracy z firmami mo-
toryzacyjnymi m.in. z  Lubonia i  okolic. Te legendarne pojazdy 
wykorzystywane są w produkcjach filmowych, rekonstrukcjach 
historycznych, imprezach okolicznościowych, kampaniach mar-
ketingowych oraz sesjach fotograficznych. Stanowiący nie lada 
atrakcję protoplasta Benz uświetni w stolicy tegoroczne obcho-
dy 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego. (PAW)

Młody lubonianin jest współwłaścicielem samochodu marki Benz który w 1886 roku, skonstruowany 
przez Karla Benza stał się protoplastą motoryzacji. Jest to najstarsze, zarejestrowane w Polsce auto.

Protoplasta motoryzacji w Luboniu

Kochający stare samochody Michał Korol za kierownicą Benza z 1886 r.   
fot. Paweł Antoni Wolniewicz

SERWIS OKIEN
• Naprawa i regulacja
• Wymiana szyb i uszczelek
• Montaż nawiewników
• Roletki, plisy i moskitiery

Sobecki Zbigniew
tel. 664 779 961

ZATRUDNIĘ KRAWCOWE
I PRASOWACZKĘ

Miejsce pracy Luboń

Wszystkie soboty wolne

tel. 601 634 134

REMONTY
MIESZKAŃ
- malowanie
- szpachlowanie
- tapetowanie

TEL. 781 331 957

LUDZIE I ICH PASJE
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Salon Optyczno-Okulistyczny
Joanna Ereńska

tel. 61 899 41 32Centrum Handlowe Pajo

KOMPLEKSOWE BADANIE OKULISTYCZNE
USŁUGI OPTYCZNE

HONORUJEMY KARTĘ SENIORA I DUŻEJ RODZINY
DARMOWE BADANIE WZROKU

PRZY ZAKUPIE KOMPLETNEJ PARY OKULARÓW

• prawa jazdy kat. B, C, D, BE, CE
(szkolenie stacjonarne lub e-learning)

• kwali�kacji wstępnej, przyspieszonej, 
uzupełniającej –  nabór w systemie ciągłym

• szkolenie okresowe (kierowcy kat C, D 
co 5 lat) –  nabór w systemie ciągłym

• ADR podstawowy, cysterny

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

w Poznaniu Wildzie
ul. Czechosłowacka 108,

61-476 Poznań

ZAPRASZA NA KURSY:

INFORMACJE I ZAPISY:
www.lok.org.pl

biuro.oskpoznan@lok.org.pl
tel: 61/830 10 96; 516 196 933

tel. 692 515 643

HDS
TRANSPORT 

ul. Okrzei 16 Luboń, tel. 61 813 05 89 , 665 168 667, www.kogucik-bistro.pl

Czynne: od wt. do pt. w godz. 10.00 – 17.00,
natomiast w soboty 10.00 – 16.00

Laureat plebiscytu
„Orły Gastronomii 2020”

Jesteśmy z Państwem już 35 lat

Zapraszamy na pyszne dania gorące
oraz wyśmienite wyroby garmażeryjne

LK
00

4

www.czerwonekrzeslo.pl

od wtorku do niedzieli na pyszne i świeże jedzenie
Organizujemy wszelkiego rodzaju

przyjęcia okolicznościowe (także stypy do 70 osób)

Gotowanie to nasza pasja. Przyjdź i posmakuj.
Do zobaczenia!

Przyjmujemy zamówienia na garmażerkę,
przygotujemy mięso i dodatki na grilla

a także „RODZINNY OBIAD" na wynos (w ofercie m.in. 
KACZKA FASZEROWANA PIECZONA W CAŁOŚCI z dodatkami 

dla 4 osób w cenie - 150 ZŁ)
Szczegóły na naszym Facebooku

lub pod numerem telefonu 798 316 388

Od wtorku do piątku oferujemy:
ZESTAW DNIA: zupa +danie główne + kawa  w cenie 25 zł 

(na miejscu lub na wynos)
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SZAFY, KUCHNIE,
MEBLE ŁAZIENKOWE

WIRY, UL. PODLEŚNA 14

Atrakcyjne

ceny i terminy!

e-mail: biuro@wimax-meble.pl
www.wimax-meble.pl

Tel. 61 81 06 001,
kom. 502 241 065,

502 670 270

SERWIS
OPON

I KLIMATYZACJI
ul. Poznańska 76, Komorniki

tel. 737 522 532

Duży wybór firanek i zasłon
Rolety rzymskie

Ręczniki (hafty na ręcznikach)
Poszewki, obrusy i serwety na wymiar

Pomiary, montaż, zamówienie pod klienta

tel. 888 703 992

ul. Wschodnia 5
(VIS A VIS UL. KOPERNIKA)

www.dekormania-firanki.pl

DekorMania

PRODUCENT BLACHODACHÓWKI I BLACH TRAPEZOWYCH

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

•   BLACHODACHÓWKA
•   TRAPEZ T20/T40/T5
•   OBRÓBKI DEKARSKIE

•   BLACHY CYNK-TYTAN
•   BLACHY OCYNKOWANE
•   BLACHY POWLEKANE

•   SYSTEMY RYNNOWE
•   AKCESORIA DACHOWE
•   TRANSPORT

PHU OLSTAL WWW.OLSTAL.COM.PL62-030 LUBOŃ, UL. CHEMIKÓW 3

ZADZWOŃ: 61 893 46 02

ENDERMOLOGIA - modelowanie sylwetki

GENEO - kompleksowa pielęgnacja twarzy 

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

ul. Powstańców Wielkopolskich 31
Kontakt: 531 649 531

Pracownia Piękna Dominika Majerczak
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www.drewno-lubon.ns48.pl

GARNITURY
OD 330 ZŁ DO 499 ZŁ

(na komunie, wesela, uroczystości rodzinne)

WIZYTOWE, DZIECIĘCE, MŁODZIEŻOWE
Polecamy szeroki wybór dodatków

w bardzo przystępnych cenach

tel. 61 843 11 75
ul. Dąbrowskiego/Strzałkowskiego 2

w Poznaniu (na wys. kina Rialto)www.taniegarnitury.com.pl

W W W.GARNITURYSTEPNIAK .PLW W W.GARNITURYSTEPNIAK .PL

PRODUCENT,

MOŻLIWOŚĆ SZ YCIA
Z DOPASOWANIEM,

RÓWNIEŻ
GARNITURY KOMUNIJNE

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

Poznań, ul. Górna Wilda 83
 tel. 608 449 656

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

Poznań, ul. Górna Wilda 83
 tel. 608 449 656

CYKLINOWANIE
PARKIETÓW

LAKIEROWANIE
tel. 61 8 133 945
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Brydż jest jednocześnie sportem, pasją, miłym sposobem spędzania czasu, ale głównie zajęciem prze-
ciwdziałającym „rdzewieniu” naszego mózgu. Jak każda gra wymaga systematycznego treningu, a więc 
pracy nad doskonaleniem umiejętności. Niniejsza rubryka ma na celu wspieranie Państwa w tym dziele. 
Będziemy zajmować się podnoszeniem umiejętności technicznych - rozgrywka, wist, a także pracą nad 
systemami licytacyjnymi.

Po jednostronnej licytacji NS doszli do kontraktu 6 pik. Rozgry-
wa  S  po wiście D trefl.

Rozgrywka  winna przebiegać następująco: damę bijemy asem 
i  atutujemy, piki dzielą się 3-1, następnie ściągamy króla trefl 
i  gramy 2 górne kiery, a  trzecim wpuszczamy przeciwników, 
którzy zmuszeni są do wistowania w podwójny renons lub wy-
konują za nas impas karo.
W ten sposób kontrakt wygrany. 
Proszę zwrócić uwagę, że taka rozrywka uniezależnia nas od 
położenia damy karo. 
Tak będzie wyglądała końcówka przed zagraniem ostatniego kiera.

Kontrakt 6 pik, rozgrywa N  po wiście królem kier.

Rozgrywka: bijemy asem, przebijamy kiera asem atu, gramy 
blotkę atu do króla, atuty dzielą się po1 /jeżeli dzielą się 2-0 
ściągamy damę atu, przebijamy kolejnego kiera, wchodzimy do 
ręki asem trefl.
Rezygnujemy z  impasu króla trefl na rzecz wpustki damą trefl 
dowolnego przeciwnika, który musi zagrać w podwójny renons 
lub wykonać za nas impas karo.

Kontrakt wygrany, a końcówka wygląda następująco:

Jeśli znajdą się zainteresowani takim rodzajem zabawy-szkole-
nia, będziemy ją kontynuowali.       

Bezpieczna rozgrywka.

Marek Szukała
arcymistrz międzynarodowy

Brydż dla każdego

♠D1042
♥A32
♦KW72
♣65

♠ N ♠
♥dowolne W E ♥dowolne
♦karty S ♦karty
♣ ♣

♠AK987
♥A54
♦A106

♠D
♥3
♦KW72
♣

♠ N ♠
♥dowolne W E ♥dowolne
♦karty S ♦karty
♣ ♣

♠87
♥4
♦A106

LUDZIE I ICH PASJE HISTORIA 

W obu przykładach kontrakt zrealizowany został po wykonaniu 
tzw. wpustki, a w drugim przypadku także po rezygnacji z im-
pasu, ale w każdym przypadku bez względu na położenie figur 
u przeciwników.
Impas  możemy wykonać w  każdym momencie, to czasami 
ostateczność, ale w  wielu przypadkach możemy rezygnując 
z impasu wykonać inne zagranie, jak pokazują powyższe przy-
kłady,  znacznie skuteczniejsze i bezpieczniejsze, a ewentualną 
stratę nadróbki rekompensuje gwarancja wygranej.
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Pierwsza bez majora „Pikolo”
76. rocznica wystąpienia zbrojnego przeciwko okupującym 
Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanego przez Armię 
Krajową w ramach akcji „Burza” przypadła prawie rok po śmierci 
uczestnika Powstania Warszawskiego – lubonianina Jana Pie-
traszkiewicza i jest pierwszą, bez jego udziału. Miałem zaszczyt 
go poznać będąc jeszcze chłopcem, uczącym się w szkole pod-
stawowej i  doskonale pamiętam, co dla niego znaczyło hasło 
Bóg, Honor i Ojczyzna. Do końca pozostał mu wierny. Jeszcze 
przed rokiem nie spodziewałem się, że dziś nie będzie go wśród 
nas. Byliśmy przecież umówieni na kieliszek koniaku, który miał 
być toastem wzniesionym za zdrowie majora, z okazji jego set-
nych urodzin. Niestety, nie doczekał wspaniałego jubileuszu, 
ponieważ odszedł na wieczną służbę 24 sierpnia ubiegłego 
roku. Przy okazji tej i  kolejnych rocznic patriotycznego zrywu, 
pozostaje więc tylko o nim wspomnieć
Lubonianin mjr Jan Pietraszkiewicz ps. „Pikolo”, „Promień”, „Ja-
nek” – Powstaniec Warszawski, Żołnierz Armii Krajowej Okręg 
Nowogródzki, 78. p.p. I  komp. Obwód Stołpce, Zgrupowanie 
Kampinoskie VIII Rejon, VII Obwód Warszawski, III komp. piecho-
ty pułk Palmiry Młociny był jednym z prawie 2 000 mieszkają-
cych w Polsce uczestników tego zrywu. Należał do Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, Środo-
wiska „Ostra Brama” i „Syrena”. Urodził się 25 kwietnia 1920 r. 
w Rakowie, powiat Mołodeczno w województwie wileńskim, 2 
kilometry od sowieckiej granicy. Jego rodzicami byli Antoni i Ka-
tarzyna z d. Grzybowska. Jan ukończył 7 klas szkoły powszech-
nej. Przez całe życie wspominał jak z nauczycielem – panem Ła-
tanowskim, przez lornetki obserwowali jeżdżących na koniach 
sowieckich żołnierzy w spiczastych czapkach – „budionówkach”. 
Wówczas nie zdawali sobie sprawy, że w  niedalekiej przyszło-
ści Armia Czerwona zajmie ich rodzinne strony. Wkroczyła 17 
września 1939 r. Nikt nie spodziewał się ataku ze strony Sowie-
tów, zapanował terror – okupant sowiecki mścił się za klęskę 
w  wojnie polsko-bolszewickiej w  1920 r. Trzy lata później pan 
Jan wstąpił do konspiracji w Okręgu Wileńskim. W 1943 r. grupy 
AK zaczęły nabierać form organizacyjnych. W Puszczy Naliboc-
kiej w obwodzie Stołpeckim (25 km od Rakowa) powstał dobrze 
zorganizowany oddział AK, terytorialnie należał do Okręgu No-
wogródzkiego. W  oddziale tym 29 czerwca 1944 r. znalazł się 
Jan Pietraszkiewicz. Służył w 1 kompanii 78. Pułku Piechoty AK 
dowodzonej przez ppor. Franciszka Baumagarta, która w  ra-
mach akcji „Burza” rozbiła posterunek niemieckiej żandarmerii. 
Po latach wspominał, że służba w AK zawsze była dla niego za-
szczytem. W  przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego 
żołnierze czuli pewne napięcie. Jan Pietraszkiewicz zdążył przy-
stąpić do spowiedzi św. w miejscowości Wiersze. Jego spowied-
nikiem był kapelan AK – ks. Stefan Wyszyński – przyszły prymas 
Polski – jeden z kilku kapelanów zgrupowania AK „Kampinos”. 
Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. był wtedy żołnierzem 
Pułku „Palmiry–Młociny” AK (w powstaniu miał stopień starsze-
go strzelca, pod koniec września awansował na kaprala). Brał 
udział w  walkach o  lotnisko Bielańskie, gdzie obsługiwał rkm 
typu „Diegtiarowa”. Zginęło wtedy ok. 20 jego kolegów. Grupa 
„Kampinos”, w  celu uniknięcia rozbicia przez Niemców, miała 
wycofać się w kierunku Gór Świętokrzyskich. Była podzielona na 
dwa oddziały, ponieważ cała liczyła ok. 3 tys. żołnierzy, cały czas 
tropiona przez Niemców i atakowana przez samoloty. Jego od-
dział zetknął się m.in. z Dywizją Pancerną SS „Wiking” i Dywizją 
„Hermann Göring”. To co się wtedy działo pan Jan określał sło-
wami „ziemia grzmiała” i opowiadał, że kiedy powstańcy naty-

kali się na Węgrów, mogli przejść dalej, natomiast gdy dostawali 
się w ręce Ukraińców i żołnierzy SS, byli rozstrzeliwani, a ranni 
dobijani. W walkach pod Jaktorowem został ranny w lewą nogę. 
Z grupą 13 powstańców chcieli przedostać sią do Puszczy Kam-
pinoskiej. „Pikolo” wpadł jednak w ręce Niemców i dostał się do 
niewoli. Po bestialskim przesłuchaniu, na skutek którego stracił 
dwa zęby, doznał urazu kręgosłupa i uszkodzenia palca został 
przewieziony do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd 
wywieziono go na roboty do Magdeburga. Umieszczono go 
w Altengrabow Stalag XI a, gdzie otrzymał jeniecki numer 45990. 
Został wyzwolony przez Amerykanów i podjął służbę w jednej 
z polskich kompanii wartowniczych przy Armii Amerykańskiej. 
W 1946 r., w grupie 1180 osób wrócił do komunistycznej Polski. 
Z przerażeniem słuchał i oglądał w kronikach filmowych, czytał 
w gazetach o zamykaniu AK-owców w więzieniach przez nowe 
władze Polski. Nazywając żołnierzy AK zaplutymi karłami reak-
cji, zdrajcami, wydawano na nich wyroki śmierci. W 1948 r. (15 
sierpnia) władze wojskowe w Londynie awansowały go do stop-
nia plutonowego, 2 stycznia 2001 r. został podporucznikiem, 
a  27 marca 2002 r.porucznikiem. Ponadto 11 września 1949 r. 
władze w Londynie przyznały mu Krzyż Walecznych. Po raz dru-
gi Krzyżem Walecznych został uhonorowany w Polsce 27 marca 
1990 r. Posiadał też inne odznaczenia wojskowe: Medal Wojska 
Polskiego, Medal Zwycięstwa i Wolności (21.01.1971 r.), Odzna-
kę Grunwaldzką (15.06.1971 r.), Krzyż Partyzancki (23.02.1972.), 
Medal za Warszawę (12.03.1973.), Brązowy (10.10.1974.) i Srebr-
ny (12.10.1984.) Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, War-
szawski Krzyż Powstańczy (13.01.1982. Został także uhonoro-
wany odznaczeniami państwowymi m.in: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (12.03.1980 r.), oraz Medalem Pamiąt-
kowym z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Z dniem 
11 listopada 2014 r. Minister Obrony Narodowej – Tomasz Sie-
moniak – awansował Jana Pietraszkiewicza na stopień majora. 
Awans został uroczyście wręczony w  Poznaniu 7 stycznia br. 
podczas uroczystości opłatkowej „Środowiska Pałac” Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) Okręg Wielkopol-
ska. Major Jan Pietraszkiewicz został pochowany z  honorami 
wojskowymi, zgodnie z jego wolą w mundurze wojskowym, 30 
sierpnia 2019 r. na cmentarzu junikowskim w Poznaniu, w Kwa-
terze Żołnierzy AK.
Na podstawie osobistych rozmów z  majorem oraz informacji 
uzyskanych od jego synów Jana i Sławomira
 Paweł Antoni Wolniewicz

Portret Jana  Pietraszkiewicza   fot. Dariusz Piotrowski

HISTORIA 
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W sobotę 11 lipca od samego rana odczuwało się w naszym mieście 
niezwykłą atmosferę. Na ustach wszystkich kibiców, zwolenników 
Stelli, był obecny nastrój napięcia przed meczem PP z III ligowym 
Sokołem Kleczew. Punktualnie o godz. 17.00 arbiter główny Alek-
sander Borowiak, wraz z  asystentami Łukaszem Araszkiewiczem 
i Mariuszem Borkowskim, rozpoczęli to długo oczekiwane spotka-
nie. Prawdziwą huśtawkę nastrojów przeżywały w sobotnie popo-
łudnie drużyny Stelli i Sokoła Kleczew, które dostarczyły wszystkim 
wiele emocji. Pierwsi zaatakowali goście, Stellowcy czekali na kon-
try. Mecz bardzo dobrze zaczął się układać dla piłkarzy Stelli i tre-
nera Sebastiana Kleibera, po przepięknej bramce zdobytej przez 
Adama Michalaka, bezpośrednio z  rzutu rożnego, objęli prowa-
dzenie. Niestety goście dwukrotnie, w krótkim czasie, zdobyli dwie 
bramki i wyszli na prowadzenie 1:2. Jeszcze do przerwy Stellowcy 
doprowadzili do remisu, a bramkę na 2:2 zdobył Darek Wróblewski. 
Druga odsłona to dalsza wspaniała gra Stellowców, do 60. minuty 
pachniało sensacją. Niestety arbiter podyktował rzut karny dla go-
ści, którzy pewnie go wykorzystali na 2:3. Ta decyzja arbitra wywo-
łała wśród kibiców wiele kontrowersji. Stellowcy jeszcze próbowali 
coś w tym dniu wskórać, ale zespół z Kleczewa, drużyna z wielkim 
doświadczeniem piłkarskim, zdobyła jeszcze 3 bramki. Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2:6. Zawodnikom Stel-
li należą się słowa uznania za wolę walki. Włożyli w ten mecz dużo 
serca i pokazali wielki charakter. Na pewno końcowy wynik nie jest 
odzwierciedleniem tego, co działo się na boisku.
Skład zespołu przedstawiał się następująco:
Michał Jarzec, Mikołaj Fręśko, Dariusz Wiśniewski, Jakub Kaźmier-
czak, Adam Michalak, Dawid Jurga, Daniel Baran, Jakub Solarek, 
Marcin Mroczyński, Kamil Frankowski, Marcin Ogrodowczyk, Ma-
ciej Pietrykowski, Dawid Jakubiak, Robert Majkowski, Daniel Smul-
kowski, Norbert Stangierski, Jakub Małkowski, Adrian Wojtysiak.
 Władysław Szczepaniak

Pomeczowe komentarze

Trener zespołu Stelli Sebastian Kleiber
Mimo porażki jestem zadowolony z postawy drużyny. Chłopacy 
postawili się wyżej notowanemu rywalowi i  do samego koń-
ca walczyli o zmianę rezultatu. Zdawaliśmy sobie sprawę z siły 
przeciwnika i  wiedzieliśmy, że z  czasem będzie coraz trudniej 
fizycznie dotrzymać im kroku. Tak też się stało, gdy dwie bram-

ki straciliśmy w ostatnich minutach. Wszyscy zagrali z  sercem, 
zaangażowaniem, nie było straconych piłek. Na tle III ligowego 
przeciwnika pokazaliśmy się z dobrej strony. Sokołowi Kleczew 
gratuluję awansu do kolejnej rundy. Swojej drużynie chciałbym 
podziękować za całą niezapomnianą przygodę, jaką była ta edy-
cja Pucharu Polski. Zawodnicy powinni być zadowoleni z siebie, 
bo ja jestem z  nich bardzo dumny. Zapisaliśmy świetną kartę 
w historii Stelli Luboń. Na zakończenie chciałbym podziękować 
naszym wyjątkowym kibicom za wsparcie i udział w tym histo-
rycznym meczu.

Vice Prezes Stelli Robert Twardowski
Sokół Kleczew na co dzień gra w III lidze. Wiedzieliśmy, że będzie 
to bardzo trudne spotkanie i tak też było. Goście od samego po-
czątku grali wysokim pressingiem, szybko konstruując swoje ak-
cje. Zdobycie przepięknej bramki przez Stellę było zapowiedzią 
wielkich emocji. Jeszcze przed przerwą Sokół wyszedł na prowa-
dzenie i gdy wszyscy myśleli, że z takim wynikiem zakończy się 
pierwsza połowa, to Stella wyrównała. W drugiej połowie sędzia 
podyktował problematycznego karnego, którego Sokół wyko-
rzystał, wychodząc na prowadzenie 2:3. Z  gospodarzy zeszło 
całkowicie powietrze. Wygrała drużyna lepsza, bardziej dojrzała 
i  doświadczona. Bardzo chciałbym podziękować zawodnikom 
Stelli, że podjęli równą walkę i „zostawili serce na boisku”. Jestem 
dumny, że mam takich zawodników, którzy pokazali wielki hart 
ducha w całej edycji Pucharu Polski i obiecuję, że zapewnią nam 
jeszcze wiele emocji w następnych meczach.

Kierownik zespołu Stelli Maciej łukaszewski
Mecz z  Sokołem określiłbym jako pojedynek Dawida z  Golia-
tem. Podejmowaliśmy na Szkolnej czołowy zespół III ligi. Do 60 
minuty wolą walki i odrobiną szczęścia dotrzymywaliśmy kroku 
rywalom, a po stracie 3. bramki ruszyliśmy ambitnie do przodu, 
co mocny rywal skrzętnie wykorzystał. W moim odczuciu wynik 
2:6 jest troszeczkę za wysoki i nie oddaje w pełni z tego, co się 
się działo na boisku. Ogólnie cała edycja Pucharu bardzo udana, 
wspaniałe emocje i myślę, że nasi kibice jeszcze długo będą roz-
pamiętywać mecze z AP Reissa czy z Huraganem Pobiedziska. 
Przed nami ligowa rzeczywistość, do której chcielibyśmy się jak 
najlepiej przygotować i  na początku sierpnia mecz ze wspo-
mnianą drużyną AP Reissa.

Podróż, wyprawa, przygoda... gdzie ją znaleźć, dokąd pojechać? Wielu z nas zastanawia się nad tym 
jak spędzić ten wakacyjny czas. Gdzie znaleźć ciszę i spokój? Obecna sytuacja ograniczyła mocno 
możliwości wyjazdów. Większość z nas zostanie w Polsce. Nad morzem tłumy, w górach podobnie, 
trudno znaleźć wolne miejsce nie wspominając o rozsądnej cenie. Co wtedy?

Stella w Pucharze Polski

Prezentacja zespołu Stelli Luboń. fot. Władysław Szczepaniak Prezentacja zespołu gości Sokół Kleczew. fot. Władysław Szczepaniak

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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Rusza Liga
W związku z rozpoczynającymi się rozgrywkami ligowymi naszych lubońskich zespołów zapytaliśmy 
prezesów, jak obecnie wygląda sytuacja w klubach. Czy podczas rozgrywek będą obowiązywać dodat-
kowe przepisy związane z epidemią koronawirusa? Jak wyglądały przygotowania do sezonu drużyn 
seniorskich? Chcielibyśmy też poznać opinie na temat rywali w grupach na sezon 2020/2021.

Sytuacja w klubie jest stabilna i wracamy do normalności zacho-
wując jednocześnie wszystkie zalecenia związane z bezpieczeń-
stwem epidemiologicznym.
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęliśmy znacznie 
wcześniej niż zwykle, gdyż 11 lipca rozegraliśmy mecz 1/8 finału  
Totolotek Pucharu Polski, na szczeblu wojewódzkim, z Sokołem 
Kleczew. (Niestety przegrany 2:6, red) Natomiast zmagania li-
gowe rozpoczniemy już 1 sierpnia, czyli też znacznie wcześniej 
niż normalnie.To wszystko spowodowało, że praktycznie tuż po 
ogłoszeniu przez WZPN informacji o zakończeniu sezonu rozpo-
częliśmy już przygotowania do nowego. Chciałbym zaznaczyć,-
że będzie to historyczny sezon, gdyż awansowaliśmy do V ligi, 
w której Stella jeszcze nie grała. Treningi odbywały się zgodnie 
z wszystkimi zaleceniami sanitarnymi oraz wymogami bezpie-
czeństwa związanymi z  koronawirusem. Pracujemy nad utrzy-
maniem dotychczasowej kadry, a także nad jej wzmocnieniem. 
Ze względu na pandemię zmuszeni jesteśmy wprowadzić pew-
ne obostrzenia na stadionie. Na stadion możemy wpuścić tylko 
25% jego pojemności (75 osób), a  w  obrębie budynku klubo-
wego będą mogli przebywać tylko i wyłącznie osoby związane 
bezpośrednio z drużyną gości i Stelli Luboń.
Jeśli chodzi o  przeciwników, to na pewno będzie wiele cieka-
wych meczy, choćby z Akademią Reissa, Wiarą Lecha, Przemy-
sławem Poznań czy Patrią Buk. Wszystkich kibiców gorąco za-
praszamy na stadion przy ul. Szkolnej na mecze w historycznym 
sezonie w V lidze.

 V-ce Prezes Stelli Luboń
 Robert Twardowski

Sytuacja pandemiczna obróciła świat do góry nogami, nie omi-
nęło to oczywiście sportu. Przerwane rozgrywki były sprawą 
precedensową. Na szczęście cała nasza kadra jest zdrowa i goto-
wa do gry. Cieszymy się, że powoli wracamy do treningów i do 
normalnego funkcjonowania.
Aktualnie rozegraliśmy jeden sparing z drużyną Rokita Rokiet-
nica, zakończony naszym zwycięstwem 3:2. Kolejne sparingi 
zaplanowane są na weekendy. W tym sezonie rozgrywki ligowe 
i pucharowe decyzją WZPN rozpoczną się zdecydowanie wcze-
śniej, co sprawia drobne problemy w przygotowaniu do rozgry-
wek, ze względu na okres wakacyjno-wypoczynkowy.
Wydaje mi się, że poziom naszej ligi będzie zbliżony do tego rok 
temu. Niewątpliwym faworytem do awansu będzie Polonia Po-
znań. Mocny powinien też być Piast Łubowo i  Lotnik Poznań. 
W grupie są również zespoły, z którymi często się mierzyliśmy, jak 
Antares Zalasewo, Fc Poznań, czy też Gks Golęczewo. Fajnie, że 
znów zobaczymy derby Lubonia i zmierzemy się z Lubońskim KS.
Podsumowując, grupa powinna być wyrównana, jednak cięż-
ko jest przewidzieć kto w tej chwili jest faworytem do awansu 
i  spadku. Na poziomie A  i  B klasy składy zespołów często się 
zmieniają, więc o sile poszczególnych zespołów, więcej będzie 
można powiedzieć po pierwszych 4, 5 kolejkach.

Prezes Pogromu Luboń
Szymon Owsianny

9 lipca Luboński KS rozpoczął przygotowania do nowego sezonu 
2020/2021 w A klasie. Do dyspozycji trenera na pierwszym trenin-
gu było 17 zawodników. Zespół będzie trenował 3 razy w tygodniu 
oraz rozgrywał sparingi w  środy jak i  również w  każdy weekend, 
aż do rozpoczęcia rozgrywek, czyli do 15 sierpnia. Rywalizację roz-
poczniemy meczem u siebie z  Tarnovią II Tarnowo Podgórne praw-
dopodobnie o godzinie 15.00.
Plan sparingów
15 lipiec Błękitni Owińska 
18 lipiec Clescevia Kleszczewo
25 lipiec Kłos Zaniemyśl
1 sierpień - mecz pucharowy losowanie odbędzie się później
8 sierpień - mecz pucharowy lub sparing 
15 sierpień - start rozgrywek A klasy gr 3 mecz  z rezerwami Tarnovii 
Jeśli chodzi o naszych rywali w grupie, to na pewno nie jest to grupa 
słabych drużyn. Wiemy, że znajdujemy się w grupie silnej, gdzie są 
zespoły,  które mają aspiracje, żeby awansować. Nie będzie to zatem 
łatwa przeprawa. 
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące przestrzegania zaleceń 
związanych z  epidemią koronawirusa informujemy, że jako klub 
stosujemy ograniczenia i nakazy, które nadal obowiązują. Nie do-
staliśmy natomiast żadnych wytycznych z WZPN oraz LOSiR-u. 
 
 Izabella Chodorowska
 rzecznik prasowy Lubońskiego KS

Z kim zagra  Stella w V lidze?
Zespół Stelli Luboń po awansie z klasy okręgowej do V ligii wystąpi, 
w sezonie 2020/2021, w grupie II. Rozpoczęcie rozgrywek nastąpi  
1 sierpnia. Kibice już sobie ostrzą apetyty, bo ciekawych spotkań i du-
żych emocji przy ul. Szkolnej na pewno nie zabraknie, tym bardziej, że 
zobaczymy dawno niewidziane w Luboniu zespoły: Kanię Gostyń, Ra-
wię Rawicz, Grom Wolsztyn, Sokoła Pniewy, Lipno Stęszew, Patrię Buk, 
Pogoń Śmigiel, PKS Racot, Piasta Poniec, Koronę Piaski, Grom Plewi-
ska, Orkan Chorzemin, Płomień Przyprostynia, Przemysława Poznań, 
AP Reissa Poznań, Promień Krzywin i Wiarę Lecha Poznań.

Terminarz meczy Stelli w Luboniu w sezonie 2020/2021
1 sierpnia 2020  - Stella Luboń – AP Reissa Poznań godz. 17:00
15 sierpnia 2020 – Stela Luboń – Wiara Lecha Poznań godz. 17:00
22 sierpnia 2020 – Stella Luboń – Sokół Pniewy godz. 17:00
5 września 2020 – Stella Luboń – Przemysław Poznań godz. 16:00
19 września 2020 – Stella Luboń – Lipno Stęszew godz. 16:00
3 października 2020 – Stella Luboń – PKS Racot godz. 16:00
17 października 2020 – Stella Luboń – Patria Buk godz. 15:00
31 października 2020 – Stella Luboń – Orkan Chorzemin godz. 14:00
14 listopada 2020 – Stella Luboń – Korona Piaski godz. 13:00

Natomiast rezerwy Stelli Luboń będą rozgrywać swoje mecze w kla-
sie B, w grupie VI. Rozgrywki rozpoczną się 15 sierpnia. Przeciwni-
kami lubonian będą AP Dębiec Poznań, Grom II Czacz, Koziołek Po-
znań, KS Apol Term – Pir Spławie, KS Strzeszyn, LSS Gminy Grodzisk 
Wielkopolski, Odlew Poznań, Okoń Sapowice, Orlik Sepno, Orły Ple-
wiska, Pluton Przeźmierowo, Promień II Krzywin.
 Władysław Szczepaniak
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Rywale LKS-u i Pogromu

Turniej piłki nożnej
Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Luboń

Przedstawiamy klasę A grupę III, gdzie w sezonie 2020/2021 grać 
będą dwie nasze drużyny Luboński KS i Pogrom Luboń.
W tych rozgrywkach dojdzie ponownie do derbów pomiędzy 
Pogromem Luboń a Lubońskim KS. Rozpoczęcie tych rozgrywek 
jest zaplanowane na 15 sierpnia. Przeciwnikami naszych zespo-
łów będą: Antares Zalasewo, Błękitni Owińska, FAS KS Fałkowo, 
Formaton Piast Łubowo, GKS Golęczewo, GKS Tarnovia II Tarnowo 

Podgórne, KS Polonia Poznań, Lotnik 1997 Poznań, Maratończyk 
Brzeźno, FC Poznań, Sokół Mieścisko, WKS Owieczki.
W związku z tym, że do chwili zamykania sierpniowego numeru 
Gazety Lubońskiej jeszcze nie znaliśmy terminarzu rozgrywek bę-
dziemy informować naszych kibiców w następnych miesiącach.
 Władysław Szczepaniak

W sobotę 27 czerwca 2020 r. UKS Jedynka 
zorganizował turniej piłki nożnej. Był to VI 
Memoriał Pamięci Ksawerego, o  puchar 
prezesa UKS Zbigniewa Jankowskiego. 
W  turnieju żaków, rocznik 2012, zagrały 4 
zespoły. Po dwóch meczach wygranych 
i  jednym remisie turniej wygrali chłopcy 
UKS Jedynka Luboń. Drugie miejsce dla 
drużyny Orlika Mosina, trzecie Canarinios 
Skórzewo i czwarte Orzeł Granowo. Najwię-
cej bramek zdobył Marcin Dominiak z UKS 
Jedynka. Wszyscy uczestnicy otrzymali me-
dale, a najlepszy strzelec i bramkarz statu-
etki. Puchar prezesa UKS odebrał kapitan 
Jedynki. Po turnieju wszyscy zawodnicy, 
opiekunowie zespołów i rodzice zostali za-
proszeni na kiełbaskami z grilla. Żaki Jedyn-
ki otrzymali od sponsora, firmy PROMAG,  
koszulki polo z logo klubu. Młodzi piłkarze 
UKS Jedynka Luboń, w dniach 2-8 sierpnia, 
wyjadą na obóz sportowy do Janikowa. Od 
rundy jesiennej 2020 będą uczestniczyć 
w  rozgrywkach Wielkopolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Po turnieju żaków zagrali 
trampkarze, rocznik 2005/2006. 
Na zaproszenie opiekuna Jedynki spotkali 
się chłopcy, którzy grali w jednej drużynie 
z Ksawerym, a teraz grają w innych klubach 
oraz obecni piłkarze UKS. Rozegrano trój-
mecz w  6 osobowych składach. Najlepsi 
okazali się Przyjaciele Ksawerego, którzy 
w ten sposób uczcili jego pamięć. Zmarł na 
boisku, w  2014 roku. Po turnieju wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe meda-
le, które wręczyli prezes i opiekun UKS Je-
dynka Luboń. Po pamiątkowym wspólnym 
zdjęciu spotkanie zakończono kiełbaskami 
z  grilla. Turniej zorganizowali wolontariu-
sze Jedynki oraz rodzice chłopców. Koszty 
organizacyjne turnieju poniósł Uczniowski 
Klub Sportowy Jedynka, ze składek człon-
kowskich. Napoje na turniej sponsoro-
wał Piotr Wilczyński. Organizator turnieju 

dziękuje chłopcom i opiekunom za udział 
w turnieju, a rodzicom i wolontariuszom za 
pomoc w organizacji zawodów.
   Organizator, Lech Bartkowiak 

Zdjęcia: Maciej Osuch i Zbigniew Jankowski

DZIEJE SIĘ W SPORCIE
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Ambasadorowie kultury
Zespół wokalno muzyczny „Lubonianie” 
prowadzi działalność od 14 lat. Członko-
wie zespołu reprezentują Lubońskie Towa-
rzystwo Kulturalne. Wcześniejsza nazwa 
zespołu to „Ryczka”, gdyż wykonywaliśmy 
piosenki gwarowe popularyzując ją w pio-
sence Benasa z Kocich Dołów, znakomite-
go autora tych utworów, przekazując ich 
wartość literacką i  artystyczną. W  związ-
ku z  poszerzeniem naszej samodzielnej 
działalności (KRS) prezentujemy utwory 
znane, lubiane, skoczne, ubogacone wy-
stępami naszych solistów: niezastąpionej 
Ludomiry Jarzina, Zdzisławy Piskorz, ze 
znakomitym głosem sopranowym, a także 
wspaniałego Lucjana Kuźniaka, w  wielu 
utworach. Utwory, w języku greckim i an-
gielskim, to też nasze ukierunkowanie. Ze-
społem kieruje nasz nauczyciel, profesor 
od muzyki Wojciech Wicenciak, emeryto-
wany muzyk z Zespołu Szkół Muzycznych 
w  Poznaniu. Warto działać, spełniać ma-
rzenia, próbować mieć odwagę i  czerpać 
energię, radość i siłę do tworzenia projek-
tów muzycznych.
  Prezes, Jan Kaczmarek

NAPISALI DO NAS

miejsce
na twOjĄ
reKlamĘ

zadzwOŃ
tel: 513 064 503

Drodzy Czytelnicy,

Czekamy na Wasze listy, które opublikujemy na łamach czasopisma.

Zachęcamy Was również do zgłaszania spraw wymagających interwencji 
(tel. 513 064 503, 535 424 414; e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl).



40

BIURO OGŁOSZEŃ: ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina, tel. 513 064 503; 535 424 414, e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl

W  czasie pierwszej Solidarności, której 40. rocznicę będziemy 
obchodzili wkrótce, toczyła się także ostra dyskusja o  oświacie. 
Oczekiwaliśmy zmiany w  polskiej szkole, zwłaszcza w  progra-
mach nauczania języka polskiego i  historii. Żądaliśmy obecno-
ści w  szkolnym nauczaniu pisarzy i  ich dzieł wcześniej zakaza-
nych przez cenzurę z  przyczyn politycznych. Domagaliśmy się 
dla naszych dzieci obecności w  szkole prawdziwej historii, nie 
obciążonej ideologicznym nakazem. Miałem zaszczyt trochę 
uczestniczyć w pracach solidarnościowej komisji, pracującej nad 
kanonem lektur szkolnych i  programami nauczania. Obrady, ze 
stroną ministerialną, toczyły się w  tle innych, bardzo ważnych, 
debat. Doceniano jednak ich wagę. W  solidarnościowej komisji 
pracowali, między innymi, wybitni literaturoznawcy, profesorzy 
naszych uczelni, Maria Janion, Michał Głowiński, Janusz Sławiń-
ski, pracami kierowała poznańska metodyk Bożena Chrząstow-
ska. Zakończyły się sukcesem, a  program nauczania wszedł 
w  życie, mimo wprowadzenia stanu wojennego. W  tamtym 
czasie dyskutowano, częściej i  mądrzej niż dzisiaj, nad stanem 
wychowania młodego pokolenia. Pamiętam, że w tej wymianie 
zdań, premier, a może minister, którego nazwiska nie pamiętam 
(może nawet słusznie), powiedział, że szkoły są państwowe, co 
miało uzmysłowić nam, kto ma monopol na kształtowanie syste-
mu edukacji. Odpowiadaliśmy wówczas, że szkoły wprawdzie są 
państwowe, ale dzieci są prywatne. Tak ukształtował się, słuszny 
bezspornie pogląd, że to rodzice mają niezbywalne prawo do ich 
wychowania. W ostatniej kampanii wyborczej słyszeliśmy często 
przywołania do tej zasady. Warto jednak głębiej zastanowić się 
nad tym arcyważnym tematem. Nie mamy wątpliwości, że prawo 
rodziców do wychowania dzieci należy do praw podstawowych 
i niezbywalnych. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje przeka-
zywanie wyznawanej religii. Także braku wyznania. Dotyczy to 
wszystkich religii. Katolik ma więc prawo wychowywać katolika, 
tak jak protestant protestanta, muzułmanin muzułmanina itd. Ta 
zasada nie budzi wątpliwości. Ale proces wychowywania i kształ-
cenia nie ogranicza się do przekazania wyznawanej religii lub po-
stawy bezwyznaniowej. Składa się nań wiele działań wychowaw-
czych i  edukacyjnych. Już w  przypadku programów nauczania, 
nie odwołujemy się wyłącznie do woli rodziców, a  sięgamy po 
opinię specjalistów i  im zlecamy opracowywanie zakresu, treści 
metod nauczania. Chcemy dać każdemu młodemu człowiekowi 
taką porcję wiedzy o świecie, która pozwoli mu nie tylko w nim 
się odnaleźć, ale także, co może nawet istotniejsze, zrozumieć 

świat i zadbać o jego dalszy rozwój. Szkoła jest instytucją, która 
ma do tego równe szanse. Oprócz wiedzy, powinna wyłożyć też 
podstawy systemu wartości ogólnoludzkich, czyli takich, jakie są 
akceptowane powszechnie w  naszej cywilizacji. Wszyscy mniej 
więcej rozumiemy co się na nie składa, intuicyjnie czujemy co 
jest dobrem, a co złem. Czy wszyscy jednakowo. Oczywiście nie. 
I tu otwiera się pole do dyskusji i interpretacji. Jedno jest pewne, 
że większość nie akceptuje czynienia zła. Jeżeli rodzic kształtuje 
w  dzieciach postawy nieakceptowane, to budzi nasz sprzeciw. 
Nie akceptowalibyśmy wychowywania dzieci na ludzi złych. Za-
tem zasada wyłącznego prawa rodziców do wychowania swoich 
dzieci ma też granice. Ideałem byłoby spełnianie pozytywnej roli 
wychowawczej w  każdej rodzinie, ale tak nie jest. Wielu rodzi-
nom potrzebna jest w  tej mierze przynajmniej pomoc. Często, 
niestety, także interwencja, gdy dotyczy to rodzin nazywanych 
dysfunkcyjnymi. Słusznie uznalibyśmy za nonsens prawo zło-
dzieja do wychowania złodzieja. Dlaczego zatem mamy uznać 
prawo człowieka nieszanującego zasad cywilizowanego świata, 
naszej europejskiej kultury, do wychowywania dzieci w podob-
nym systemie „antywartości”. Czy rodzic będący przestępcą, 
narkomanem, alkoholikiem, chuliganem, brutalem, rasistą, an-
tysemitą, ksenofobem, homofobem, ma prawo wychowywać 
na swój „wzór i podobieństwo”? Jakie byłyby tego skutki takiego 
przyzwolenia? Kto powinien być pomocny przy rozwiązywaniu 
takich, tylko z pozoru, rodzinnych problemów? Tu powinna wkro-
czyć właśnie szkoła, wskazując wspólny kanon zachowań i  po-
staw, których akceptacja jest powszechna. Jej zadaniem powinno 
być kształtowanie postawy szacunku dla człowieka, dla jego in-
dywidualności, różnorodności, prawa do wolności i stanowienia 
o sobie. Jednocześnie powinna uczyć zasady nieszkodzenia inne-
mu człowiekowi, tolerancji i akceptacji dla jego inności. Tak przy-
gotowany człowiek lepiej będzie rozumiał świat i jego skompliko-
wanie, będzie szanował i cenił innych ludzi. Łatwiej też znajdzie 
się w  sytuacjach konfliktowych, będzie umiał je rozwiązywać. 
Rozejrzyjmy się wokół nas. Czy w lubońskich szkołach obecna 
jest świadomość potrzeby takiej refleksji wychowawczej? Czy na-
sze szkoły wystarczająco uczą poruszania się w świecie pełnym 
sprzeczności? Czy wychowują dobrego człowieka? Warto rozpo-
cząć publiczną debatę na ten temat. Może w wakacje, dotknięte 
pandemią, znajdzie się więcej czasu na poważne przemyślenia. 
Czekamy na Wasze głosy, to nasza wspólna sprawa. (JN)

Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie…

FELIETON

Informujemy o możliwości 
zamówienia nekrologu lub 

kondolencji na łamach
„Gazety Lubońskiej”. 

Szczegółowe informacje  
dostępne są 

na portalu internetowym 
www.gazeta-lubon.pl.
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ELEKTRYK
- montaż instalacji
- roboty ziemne
- awarie elektryczne
- drobne prace budowlane

722 136 029
511 177 391

Placówka funkcjonuje 
w ramach umowy z NFZ:

od pn. do pt. w godz. 9.00 – 18.00

MELISSA
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH

SWIETŁANA GUŚKOWA
LEKARZ MEDYCYNY

SPEC. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

tel. 601 152 925Luboń, ul. Jana III Sobieskiego 134 
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TEL. 602 220 560

mgr inż. Krzysztof Jachna

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
BIEGŁY SĄDOWY

OPINIE, EKSPERTYZY BUDOWLANE

• budowa i wykańczanie 
domów/mieszkań pod klucz

• ocieplanie budynków

„AGAT” Tomasz
Piotrowski

tel. 513 130 522

Profesjonale i kompleksowe
usługi spawalnicze

tel. 502 338 204

os. Oświecenia 108 lok. 7
61-212 Poznań, woj. wielkopolskie

e-mail: unimar@onet.com.pl

+48 796 634 605, 607 627 120

- Meble na zamówienie
(kuchnie, szafy wnekowe, garderoby)

- Remonty mieszkan

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl

U����� ����������
Kędziora Zbigniew

• sprzedaż trumien, urny
• transport zwłok
• wypłata zasiłków ZUS i KRUS
• pogrzeby na wszystkich cmentarzach

Biuro Cmentarza Parafialnego Luboń - Żabikowo
ul. Traugutta 17/2 tel. 502 592 531

24h
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KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim

(J
00

7)
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SPECJALIŚCI OD KLIMATYZACJI WENTYLACJI I POMP CIEPŁA

tel. 695-693-499
biuro@klima-master.pl www.klima-master.plKLIMA MASTER, UL. DĄBROWSKIEGO 183, 60-594 POZNAŃ

KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
MONTAŻ
SERWIS
PROJEKT 


