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REHA
CORE

RehaCoreFizjoterapia

ZABIEGI  W DOMU PACJENTA

• masaż leczniczy
• terapia manualna
• rehabilitacja pourazowa

pierwsza wizyta 10% TANIEJ
tel. 513 203 857

Dojazd na terenie Lubonia, Mosiny,
Puszczykowa, Plewisk i okolic

W ramach NFZ
(za darmo)

W domu chorego

tel. 512 046 048

Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyjmowani są od razu!

Na Fizjoterapię Domową kwali�kują się m.in.:

Pacjenci po udarach (do 12 miesięcy od incydentu)
Chorzy na Stwardnienie rozsiane, Parkinsona, 
Reumatoidalne Zapalenie Stawów, Miopatie, 
Zapalenie wielomięśniowe, Rdzeniowy zanik mięśni,
Pacjenci z Guzami mózgu, Procesami 
demielnizacyjnymi, kolagenozami (np. Toczeń 
układowy, Twardzina), Przewlekłymi zespołami 
pozapiramidowymi, chorobą wzyrodnieniową stawów 
biodrowych i/lub kolanowych

Do 4 miesięcy �zjoterapii za darmo - 
Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ

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

Salon optyczny ul. Poznańska 29
Łęczyca (obok sklepu Lidl)

20 % RABATU
NA OKULARY

DRUGA PARA
GRATIS 

Tel. 662 36 20 20 - umów się na wizytę

badanie wzroku gratis

+

tel. 600 400 510

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA

• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

www.energiasloneczna.info.pl
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Jaki był? 
Drodzy Czytelnicy, w lipcu ubiegłego roku oddaliśmy w Pań-
stwa ręce pierwszy numer Gazety Lubońskiej. Od tego czasu, 
co miesiąc na jej łamach, nasz niezależny zespół stara się usku-
teczniać dziennikarską misję. Przez siedem minionych miesię-
cy wnikliwie obserwowaliśmy co się dzieje w naszej Małej Oj-
czyźnie i byliśmy blisko Państwa. Nie sposób nie wspomnieć, 
że w  obliczu dokuczającej nam wszystkim dramatycznej, 
światowej pandemii i  związanym z  nią reżimem sanitarnym, 
zmuszeni byliśmy funkcjonować w odległej od normalnej rze-
czywistości. Dziękujemy bardzo za okazane nam przez Pań-
stwa wyrazy sympatii i życzliwości. Dziękujemy także za słowa 
krytyki i wszelkie uwagi, z których wyciągamy wnioski. Będąc 
tubą nagłaśniającą problemy Lubonian, wychodząc naprze-
ciw ich oczekiwaniom staraliśmy się rozwijać obywatelskie 
społeczeństwo. Oczywiście miniony rok utwierdził nas w świa-
domości, że bez Was Drodzy Czytelnicy nasze działania i nasza 
praca nie miałyby sensu. Tym bardziej dziękujemy za bliską 
z nami współpracę i wymianę korespondencji. Nasze łamy są 
zawsze dla Państwa otwarte.

Jaki będzie?
Nowy rok skłania do podejmowania postanowień, nowych 
wyzwań, pobudza do refleksji i  przynosi nadzieję na lepsze 
jutro. Zastanawiamy się jaki będzie? My postanowiliśmy, że 
chcemy być jeszcze bliżej Państwa. Wsłuchując się w  głosy 
mieszkańców, kontynuując naszą służebną misję i pełniąc rolę 
rzecznika pragniemy ułatwiać rozwiązywanie lokalnych pro-
blemów. Nadal zależy nam, by nasz miesięcznik stał się me-
dium przepływu informacji o  naszym mieście i  środowisku, 
w którym jako wspólnota żyjemy. Bardzo liczymy na sygnały 
i impulsy, co nam ułatwi redagowanie „GL”. Przecież jesteśmy 
i będziemy dla Was!

Drodzy czytelnicy!
Po raz pierwszy mamy przyjemność życzyć Wam, aby w No-
wym Roku Wasze dni były pełne radości, pozytywnej ener-
gii i  działań z  sukcesem. Byście otrzymywali jak najwięcej 
dobrych wiadomości. Niech 2021 rok przyniesie wszystkim 
wszelkie dobro, wiele miłości, życzliwość oraz spełnienie ma-
rzeń i lawinę szczęścia. Bądźcie zdrowi! Bądźcie z nami! (red.)

Gazeta szuka człowieka
Dziennikarz jest doskonałym obserwatorem, analizującym ota-
czającą go rzeczywistość i potrafiącym dojść do obiektywnych 
wniosków. Osobą, dla której sprawy dotyczące jej najbliższego 
otoczenia nie są obojętne. W naszym przekonaniu dziennikarstwo 
jest pewnego rodzaju misją, a właściwe wykorzystanie wyłącznie 
wartościowych komunikatów, to w dzisiejszym społeczeństwie 
sieciowym i w dobie inflacji informacji pewnego rodzaju kunszt.

Szukamy więc osób z pasją, które podzielają nasze poglądy, chcą-
cych rozwijać swój potencjał i zdolność operowania słowem. 
Działających w myśl zasady wyznawanej przez Ryszarda Kapuściń-
skiego „Prawdziwe dziennikarstwo jest intencjonalne, czyli stawia 
sobie cele i stara się przeprowadzić jakąś formę przemiany. Dobre 
dziennikarstwo może być tylko takie”. 

Masz na uwadze sprawy własnego 
regionu, chcesz poszerzyć swoją wie-
dzę i nabyć doświadczenie? Jesteś 
zwolennikiem elastycznego czasu 
pracy i pracy zdalnej? Uważasz, że 
sprawdzisz się w charakterze dzien-
nikarza? Dołącz do naszego zespołu 
redakcyjnego. 

Oferujemy pracę na umowę zlecenie 
w miłej atmosferze oraz wsparcie ze 
strony zespołu. Prosimy o nadsyłanie 
zgłoszeń na adres e-mail: redakcja@gazeta-lubon.pl. 

 Zespół redakcyjny GL

Stary kontra Nowy Rok
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Żłóbek na posesji nieżyjącego już kościelnego Romana Krzyżostaniaka (ul. Kołłątaja 37) - z płonącym ogniskiem, oświetlony i wygrywający polskie kolędy i pastorałki. 
Figurki niegdyś znajdowały się w kościele św. Barbary - wszystkie pojawiają się 6 stycznia.  fot. Rafał Wojtyniak

W okresie świąteczno-noworocznym Luboń przybrał odświętną szatę. Dało się to zauważyć zarówno 
w udekorowanych oknach naszych domostw, oświetlonych choinkach w mieszkaniach i w ogrodach 
oraz skromniejszym niż w ubiegłych latach wymiarze na ulicach i skwerach naszego miasta. Tą szcze-
gólną atmosferę prezentujemy w poniższym mini fotoreportażu. (PAW)

Świątecznie w mieście

Podobnie jak w ubiegłych latach, prawdopodobnie 
najwyższą w Luboniu choinkę można zauważyć przy 
Centrum Handlowym „Factory” przy ul. Dębieckiej. 
Doprawdy robi wrażenie, zwłaszcza o zmroku, gdy 
jest oświetlona   fot. Paweł Wolniewicz

W czapce św. Mikołaja czyta dzieciom Edmund Bojanowski na ławeczce swojego 
imienia w Żabikowie   fot. Paweł Wolniewicz

Spacerując po mieście nie sposób nie zauważyć udekorowanych nastrojowo okien 
lubońskich domów   fot. Paweł Wolniewicz

Imponujące jest przystrojone wiecznie zielone drzewo 
przed główną siedzibą firmy Niedźwiedź-Lock przy ul. 
Przemysłowej   fot. Paweł Wolniewicz

Świąteczny bałwan przed siedzibą firmy „Balony 
Luboń” przy ul. Armii Poznań czeka na mróz   
fot. Paweł Wolniewicz
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Tradycyjnie, w grudniu – co roku w innym rejonie Lubonia – 
Miasto stawia szopkę bożonarodzeniową. Tym razem wybór 
padł na pl. Edmunda Bojanowskiego. Można do niej przyjść 
za dnia, jak i o zmroku, gdy jest podświetlona.

Tak zwaną Zagrodę Kmiecia współtworzą miłośnicy średniowiecza, którzy swoją pasją dzielą się z innymi, 
zwłaszcza z dziećmi. Kmieć – Grzegorz Kosowski jest mieszkańcem Pecnej i pracuje w tamtejszej szkole. 
Jego pasją życiową są rekonstrukcja średniowiecznych narzędzi rolniczych i hodowla zwierząt.

Przed laty szopkę wykonali cieśle z firmy Damiana Klaudzińskiego 
według projektu artysty plastyka – Małgorzaty Błaszkiewicz, któ-
ra stwierdziła, że doskonale wyczuli jej intencje. Całość zrobiono 
z cienkich oflisów (nie wyrównane po bokach deski z korą), dobra-
no odpowiedni kolor, na dach przybito matę trzcinową. Kompo-
zycję dopełnił brzozowy paśnik. U wejścia do stajenki zamonto-
wano gwiazdę wyciętą z grubej sklejki przez stolarza – Stanisława 
Łabińskiego, zaprojektowaną i  pomalowaną przez Małgorzatę 
Błaszkiewicz. Bożonarodzeniowa szopka jest ozdobą pl. Edmun-
da Bojanowskiego i atrakcją przede wszystkim dla najmłodszych 
lubonian, którzy ją chętnie odwiedzają. (PAW)

W słoneczną niedzielę, 20 grudnia luboński Ośrodek Kultury (OK) za-
prosił mieszkańców naszego miasta (dzieci i dorosłych) do Zagrody 
Kmiecia. Przybyłych przed OK lubonian witał kmieć, a następnie opro-
wadzał ich prezentując bożonarodzeniową szopkę oraz obejście ze 
zwierzętami i zrekonstruowanymi narzędziami rolniczymi. Kto przy-
szedł – nie żałował. Serce rosło na widok uradowanych dzieci. Naj-
większą atrakcją – zwłaszcza dla najmłodszych, oprócz stajenki, były 
żywe zwierzęta: trzy kozy i dwa króliki.  „Jestem tu nie po raz pierwszy 
i  zawsze chętnie przyjeżdżam, ponieważ łatwo nawiązuję kontakt 
z  lubonianami. Największą dla mnie satysfakcją i  podziękowaniem 
jest okazywana radość i spontaniczne reakcje przybyłych do zagro-
dy dzieci” – powiedział zaprzyjaźniony z OK Grzegorz Kosowski, który 
wcielił się w rolę kmiecia. Korzystając z okazji, gość z Pecnej pozdrowił 
świątecznie czytelników „GL”. (PAW)

Szopka w Żabikowie

Lubonianie chętnie przychodzą do bożonarodzeniowej szopki   
fot. Paweł Wolniewicz

Kmieć przed swoją zagrodą   fot. Paweł Wolniewicz

Zagroda Kmiecia w Lasku

Światło

Moment przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju Małgorzacie Machalskiej   
fot. Paweł Wolniewicz

W  grocie Narodzenia Pańskiego w  Betlejem płonie wiecz-
ny ogień. To właśnie od niego, co roku odpala się jedną, małą 
świeczkę, której płomień niesiony przez harcerzy obiega świat. 
Jest znakiem pokoju, wzajemnego zrozumienia i symbolem po-
jednania między narodami.
Trzy dni przed wigilią Świąt Bożego Narodzenia, w poniedziałek, 
21 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do lubońskie-
go magistratu. Przekazali je Burmistrz Małgorzacie Machalskiej 
harcerze szczepów ZHP Luboń Lasek oraz Żabikowo. Uczynili to 
przy szopce bożonarodzeniowej na pl. Edmunda Bojanowskie-
go. Włodarz naszego miasta odpaliwszy okolicznościowy ogień 
przeniosła go także do swojego domu. W wigilię (24.12.) w godz. 
8 – 12 chętni lubonianie mogli  odpalić betlejemski ogień na 
przydomowym tarasie, w  ogrodzie pani burmistrz i  przenieść 
z życzeniami świątecznymi do rodzinnych domostw. (PAW)
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Co ma w herbie Puszczykowo?

Jest absolwentką SP 3 w  Luboniu i  LO 
w  Puszczykowie. Ukończyła studia ma-
gisterskie na Wydziale Neofilologii na 
kierunku etnolingwistyka o  profilu eko-
nomicznym UAM. Magdalena Nowak 
– bo o niej mowa – jest mieszkanką na-
szego miasta, uwielbia sport, od wielu 
lat jest wiernym kibicem Lecha Poznań 
i  Lubońskiego Klubu Sportowego. Lubi 
podróże, literaturę i  twórczość Bułhako-
wa. Jej największą pasją były i  są nadal 
teleturnieje wiedzowe, w których wielo-
krotnie brała udział. Dla przypomnienia 
w 2005 r. w teleturnieju „Najsłabsze ogni-
wo” zajęła I miejsce, w 2008 r. w „Jednym 
z  dziesięciu” zajęła IV miejsce, w  2009 r. 
występowała w „Kole Fortuny”, a w 2010 
r. w „Gilotynie” zajęła II miejsce. W  maju 
2013 r. ponownie wystąpiła w  teletur-

nieju „Jeden z dziesięciu” i zdobyła w fi-
nale III lokatę. Ambitna lubonianka nie 
poprzestała na dotychczasowych przy-
godach. W  poniedziałek 30 listopada 
2020 r. wzięła udział w  teleturnieju „Mi-
lionerzy” i  wykorzystując wszystkie koła 
ratunkowe, odpowiedziała poprawnie 
na pięć pierwszych pytań. Następne-
go dnia (01.12.) prowadzący teleturniej 
– Hubert Urbański zadał szóste pyta-
nie o  stawkę 20 000 zł, które brzmiało: 
„Koło ma w  herbie koło, Lwówek – lwa, 
a  Puszczykowo?”. Do wyboru miała od-
powiedzi: a) pustynię i puszczę b) samą 
puszczę c) lwa w kole d) puszczyka, słoń-
ce, las i wodę. „Wiem, gdzie jest Puszczy-
kowo, bo chodziłam tam do liceum, ale 
mam problem z  przypomnieniem sobie 
jak dokładnie wygląda herb tego mia-
sta” wyznała pani Magda. Po namyśle 
postawiła na odpowiedź „d” i  wygrała 

20 000 zł. Warto wspomnieć, że obecny 
herb Puszczykowa jest używany od 1962 
r. Puszczyk symbolizuje nazwę miasta, 
słońce i  drzewa – letniskowy charakter 
miejscowości, a  woda rzekę Wartę. Gra-
tulujemy Magdzie i życzymy pomyślnych 
startów w kolejnych teleturniejach.

 Władysław Szczepaniak

W  ramach akcji „Włóczkersi pomagają 
afgańskim dzieciom”, prowadzonej przez 
Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemp-
toris Missio”, do której przyłączyły się słu-
chaczki ULTW oraz nieformalna grupa  
„Szydełkowe fanaberie” pod batutą Małgo-
rzaty Błaszkiewicz (w  sumie 25 osób) wy-
dziergano dobro w postaci, ponad 200 cza-
pek, szalików, kamizelek i sweterków, które 
zostaną wysłane dzieciom w Afganistanie. 
„Włóczkowa, kolorowa i  cudowna góra, 
to czas poświęcony potrzebującym dzie-
ciom, ale sobie również. Zajęte planowa-
niem wzorków i dzierganiem ręce i głowy, 
pozwoliły nam radośniej przeżywać okres 
izolacji od spotkań i bycia z sobą, a słodkie 
„medale” były podziękowaniem za serce 

i czas poświęcony na rzecz dzieci w trudnej 
sytuacji życiowej” powiedziała koordynator 
akcji – Irena Skrzypczak. Warto wspomnieć, 
że nie była to pierwsza wolontariacka, 
włóczkowa akcja przeprowadzona przez 

koło funkcjonujące przy ULTW, a uśmiechy 
i radość towarzyszące jej uczestnikom były 
najlepszym dowodem, że spełniła oczeki-
wania. Rada Programowa ULTW dziękuje 
włóczkarkom za dobrą robotę. (PAW)

DZIEJE SIĘ w MIEŚCIE

Zadowolone z przeprowadzonej akcji i usatysfakcjonowane jej przebiegiem przedstawicielki uczestniczących w niej pań 
(koordynator akcji – Irena Skrzypczak – druga od lewej)   fot. Zb. Ireny Skrzypczak

Zadowolona Magdalena Nowak po poprawnie zazna-
czonej odpowiedzi   fot. Z ekranu TV – TVN Władysław 
Szczepaniak

Lubonianka w teleturnieju „Milionerzy”

Pomagają sercem i robótkami
„Żyć, to nie znaczy czekać, aż burza przejdzie, ale nauczyć się żyć, być i tańczyć w deszczu” – takim mottem 
kierują się w tych jakże trudnych czasach seniorki Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku (ULTW), 
które w nietypowy sposób wsparły szlachetną, charytatywną akcję.

Konkurs dla czytelników

Czy chcesz otrzymać balonową niespodziankę? Dzięki firmie Balony Luboń funkcjonującej 
od siedmiu lat przy ul. Armii Poznań 38 (narożnik z ul. Krótką), oferującej balony na różne 
okazje, przypinki okazjonalne i reklamowe – możesz ją mieć. 

Wystarczy, że do 20 stycznia dostarczysz do Poczty Balonowej rysunek nawiązujący do na-
stania Nowego Roku (na kartce o formacie A4, z nr tel. na odwrocie). Konkurs jest przezna-
czony dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Wśród uczestników konkursu redakcja rozlosuje trzy bony upoważniające do otrzymania 
nagród w postaci balonów. (PAW) Ostatnio siedzibę firmy powiększono o nowe 

pomieszczenie fot. Paweł Wolniewicz

Nowy Rok z firmą „Balony Luboń”
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W  niedzielę, 27 grudnia, na skwerze przy Krzyżu Milenijnym 
u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Puszkina, przy obelisku 
upamiętniającym lubonian – powstańców wielkopolskich biorą-
cych udział w  zwycięskim zrywie przeciwko pruskiemu zaborcy, 
działająca pod skrzydłami i  w  strukturach lubońskiego Ośrodka 
Kultury grupa Sergiusza Myszograja TID Semper Fidelis, wystawiła 
wartę honorową. Wartę od godz. 12 pełnili Oskar Głębocki i Kacper 
Marciniak. O godz. 12.30, w kościele św. Jana Bosko, proboszcz Ro-
man Kubicki w asyście diakona Macieja Szymczaka odprawił Mszę 
św. w  intencji Ojczyzny. W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz 
nawiązał do patriotycznego zrywu i podziękował biorącym w nim 
udział bohaterom. Zarówno przed okolicznościowym nabożeń-
stwem jak i po jego zakończeniu składano kwiaty i zapalano znicze 
przy obelisku ku czci powstańców. W imieniu władz Miasta uczy-
nili to: Burmistrz Małgorzata Machalska, jej zastępca – Dorota Fra-
nek, Przewodnicząca RML – Teresa Zygmanowska i radny – Marek 
Samulczyk. Ośrodek Kultury reprezentowały dyr. Regina Górnia-
czyk, Magda Baranowska i  Renata Toporska. Tradycyjnie pamięć 
powstańców uczcili przedstawiciele Uniwersytetu Lubońskiego 
Trzeciego Wieku (ULTW). Miłym akcentem było też pojawienie 
się wnuka powstańca wielkopolskiego (Jan Szmyt z Baborówka) 
– Jacka Krzyżańskiego z żoną – Magdaleną oraz córkami: Gabrie-
lą i Emilią, którzy przy obelisku zapalili znicz pamięci. Niestety, ze 
względu na obowiązujący reżim sanitarny nie odbył się koncert 
patriotyczny, który mamy nadzieję, odbędzie się w przyszłym roku 
– przy okazji kolejnej rocznicy. (PAW)

------- R E K L A M A -------

DZIEJE SIĘ w MIEŚCIE

Skwer przy Krzyżu Milenijnym w odświętnej szacie   fot Paweł Wolniewicz

Hołd bohaterom zwycięskiego zrywu oddały także przedstawicielki lubońskiego 
Ośrodka Kultury   fot. Paweł Wolniewicz

Moment złożenia kwiatów przy obelisku ku czci powstańców przez Małgorzatę 
Machalską   fot. Paweł Wolniewicz

Przed 102 laty, 27 grudnia 1918 r., wybuchło powstanie wielkopolskie – jedyna tak duża udana insurek-
cja w naszej historii, która doprowadziła do wyzwolenia spod władzy pruskiej niemal całej Wielkopolski. 
Niestety, ze zrozumiałych względów, w tym roku, w obliczu panującej pandemii i związanego z nią reżimu 
sanitarnego obchody rocznicy patriotycznego zrywu nie były tak uroczyste jak w latach ubiegłych.

102. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego
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tel. 501 099 327, 572 202 280

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

LK003

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

+4 8 794 593 777
W W W. SKLEPMOTOSFER A .PL

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

Porozmawiajmy 
o ubezpieczeniach
Ubezpieczymy Twój samochód, dom, podróż oraz firmę.
Zaufaj naszemu doświadczeniu i zyskaj poczucie 
bezpieczeństwa.

Umów się z agentem PZU
Beata Jaworska, ul. Kościuszki 90, Luboń
Naprzeciwko Banku Santander
tel. kom. 515 090 356
bejaworska@agentpzu.pl
www.bejaworska.agentpzu.pl

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Budowa domów
jednorodzinnych

tel. 723 606 826

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.

Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

 
Wystawiamy faktury VAT.

Z nami materiały budowlane 
nawet 20 % taniej.

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

TOMASZ BAUM
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów 

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

tel. +48 604 692 465
e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki (P

04
2)
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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

NASZA OFERTA:
• sprzątanie biur i biurowców
• magazynów, hal magazynowych 

i produkcyjnych
• czyszczenie tapicerek, dywanów 

i wykładzin
• sprzątanie po remontach
• sprzątanie mieszkań, domów,
• maszynowe czyszczenie podłóg

tel. 603 203 079
www.mikomag.pl

MikoMag
PROFESJONALNA FIRMA SPRZĄTAJĄCA 

Dobrze, że są Tęsknią za domem

Zator usunięty,
a ujście ponownie drożne

Na zlecenie lubońskiego magistratu pracownicy miejskiej spółki 
Kom-Lub zbudowali jakże potrzebne schody, prowadzące z  pla-
cu zabaw przy ul. Batorego na deptak w  ul. Dworcowej. Schody 
z poręczami niewątpliwie ułatwią zarówno wejście na deptak jak 
i z niego zejście. (PAW)

Są naszymi towarzyszami i najwierniejszymi przyjaciółmi. Wierne na 
dobre i na złe, kochają bezwarunkowo – są z nami w kwiecie wieku 
i gdy nadejdzie starość. Czasami zdarza się, że z różnych powodów 
znajdą się bezradne i zagubione na ulicy, skąd trafiają do schroniska i 
wówczas są skazane na naszą łaskę lub niełaskę. Jeżeli mają szczęście, 
to za przyczyną ludzi o wielkich sercach ponownie znajdą właściciela 
i ciepły kąt w domu, o którym marzą. Bez cienia wątpliwości zrewan-
żują się bezgranicznie – jak tylko potrafią.

Czekają
Obecnie w schronisku dla zwierząt w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 
266 (tel. 61 868 10 86, 61 868 10 87) przebywają cztery psy (w tym 
trzy do adopcji – Gucia, Brutus i Pinia) znalezione na terenie Lubonia. 
Zdjęcia Guci i Brutusa zamieściliśmy przed miesiącem (czytaj: „GL” 12-
2020, s. 15), teraz prezentujemy zdjęcie ponad dziewięcioletniej, spo-
kojnej Pinii, przebywającej w schronisku od września ubiegłego roku. 
Potrzebuje refleksyjnego domu, z domownikami lubiącymi spacery. 
Przechadzki z nią na smyczy to istna poezja. Jej podejście do człowie-
ka wzbudza zachwyt. W kontakcie z nim domaga się głaskania i piesz-
czot. Czarująca Pinia spotykając inne psy, nie wykazuje agresji. 

Czworonogi z nadzieją czekają na odszukanie ich przez właścicieli lub 
adoptowanie przez nowego pana. Szczegółowe informacje i dane 
kontaktowe schroniska znajdują się na stronie internetowej pod ad-
resem: www.schronisko.com/o-schronisku/kontakt, natomiast infor-
macje o nowych zasadach adopcji: 
www.schronisko.com/komunikat-specjalny-2

Adopcje zwierząt:
poniedziałek – piątek: 10 – 19
sobota – niedziela: 10 – 15
święta: nieczynne

Zanim znalezione na terenie 
naszego miasta zwierzę trafi do 
schroniska, 24 godziny przeby-
wa w firmie Kom-Lub (tel. 61 813 
05 51). Apelujemy do mieszkań-
ców o zawiadamianie właścicieli 
czworonogów o ich wałęsają-
cych się psach lub poinformo-
wanie „Kom-Lubu”. (PAW)

Przed miesiącem alarmowaliśmy (czytaj: „GL” 12-2020, s.13), o zato-
rze na ujściu Strumienia Junikowskiego do Warty. Na rosnącej tam 
trzcinie zatrzymał się niesiony nurtem konar, a na nim śmieci wrzu-
cane do potoku. O fakcie powiadomiliśmy luboński magistrat, któ-
rego urzędnicy natychmiast zgłosili problem Nadzorowi Wodnemu 
w Poznaniu – odpowiedzialnemu za utrzymanie potoku. Dzięki 
wspólnej interwencji konar i blokujące ujście śmieci zostały usu-
nięte i strumień bez przeszkód, ponownie wpływa do Warty. (PAW)

Schody przy Strumieniu Junikowskim prowadzące na deptak   fot. Paweł Wolniewicz

Ujście potoku po usunięciu zatoru   fot. Paweł Wolniewicz

Pinia jest wysterylizowana, zaszczepiona 
oraz zaczipowana (616096700074692)   
fot. Archiwum schroniska

------- R E K L A M A -------

DZIEJE SIĘ w MIEŚCIE
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Od dłuższego czasu samorządy w całej Pol-
sce borykają się z  problemem rosnących 
kosztów za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ich odbiór. Zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, opłata musi odzwierciedlać re-
alne koszty gospodarki odpadami. Innymi 
słowy dokładanie pieniędzy z innych źródeł, 
np. kosztem gminnych inwestycji, nie jest 
zgodne z prawem. W związku z drastycznym 
wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów, spowodowanym przez Parlament 
zmianami prawa, jak również wzrostem cen 
energii, paliw oraz kosztów pracy, od 1 maja 
2020 r. lubonianie płacą za śmieci 28 zł od 
osoby miesięcznie. Opłata nie może być 
zróżnicowana bez względu na to, czy miesz-
kańcy segregują odpady czy nie, ponieważ 
segregacja stała się obowiązkiem dla każde-
go. Od 1 maja tego roku m. in. rozpoczęto 
odbiór odpadów kuchennych ulegających 
biodegradacji (są odbierane przez cały rok 
łącznie z odpadami zielonymi w brązowych 
pojemnikach). Zmieniła się częstotliwość 
odbierania odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i  elektro-
nicznego oraz zużytych opon (są odbierane 

raz na pół roku). Z systemu wyłączono nie-
ruchomości niezamieszkałe. Zasady segre-
gacji odpadów są jednakowe dla budynków 
jednorodzinnych oraz budynków wieloloka-
lowych. W przypadku stwierdzenia braku se-
gregacji Burmistrz jest zobowiązany do nali-
czania opłaty w wysokości podwójnej stawki 
za odpady. W  budynkach wielolokalowych 
(spółdzielnie i  wspólnoty mieszkaniowe) 
odpowiedzialność za segregację jest zbio-
rowa i  ciąży na wszystkich mieszkańcach. 
Po ośmiu miesiącach, w  obliczu aktualnie 
obowiązującej ustawy, w  całej Polsce uwi-
doczniły się jej niedoskonałości. W związku 
z  tym Ministerstwo Klimatu przedstawiło 
podstawowe założenia kolejnej nowelizacji 

ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach, których celem ma być uelastycz-
nienie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi i  obniżenie kosztów jego 
funkcjonowania. Między innymi zapowie-
działo zaostrzenie przepisów sankcyjnych 
związanych z zaśmiecaniem miejsc publicz-
nych oraz lasów. Zmiany mają dotyczyć tak-
że nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie 
odpowiedzialności za porzucanie odpadów 
niebezpiecznych. Zdaniem Ministerstwa: 
„Podwyższone kary, wraz z udoskonalonymi 
metodami identyfikowania sprawców, po-
zwolą na ograniczenie tego typu negatyw-
nych zachowań”. Niewątpliwie powrócimy 
do tego tematu na naszych łamach.. (PAW)

System po ośmiu miesiącach funkcjonowania

Tak zwane duże gabaryty zalegające przy kojcach na śmieci w „Luboniance”. Jak twierdzą mieszkańcy osiedla, są tam 
wystawiane poza terminem określonym w harmonogramie ich wywozu   fot. Paweł Wolniewicz

Śmieci porzucone na parkingu samochodowym w NCL   fot. Paweł Wolniewicz

LK
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1DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

------- R E K L A M A -------

DZIEJE SIĘ w MIEŚCIE
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Śmieciowe opłaty – jak to wygląda u innych?
Obecnie obowiązujący w  Luboniu system 
ponoszenia opłat za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów jest systemem, w którym 
wysokość opłat uzależniona jest od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość. Oznacza to, że jeśli Kowalski 
mieszka z żoną – płacą za dwoje, a jeśli po-
jawia się w ich rodzinie dziecko – wskakują 
na pułap trojga itd. Zdania na temat sku-
teczności czy sprawiedliwości takiego sys-
temu są podzielone. Mieszkańcy bloków 
uważają, że dopłacają do śmieci zielonych 
mieszkańcom domów jednorodzinnych, 
mieszkańcy domków zachodzą w  głowę 
skąd w  blokach tyle gabarytów. Wszyscy 
podejrzliwie spoglądają czy sąsiad na pew-
no zadeklarował właściwą liczbę mieszkań-
ców, czy wpływ na to ma liczba osób, które 
są zameldowane, a  może pomieszkujący 
u nas kuzyn powinien już zostać do takiej 
opłaty zgłoszony?

Nie są to wątpliwości czy zdania odmienne 
niż w  innych miejscowościach, wszędzie 
jednak reguły gry są takie same. System 
ma się bilansować, a  jego przychody to 
właśnie opłaty od mieszkańców. Co do wy-
datków – tu już bywa różnie. Warto jednak 
przyjrzeć się bliżej tym wpływom, bo pła-
cenie za liczbę osób mieszkających w nie-
ruchomości to nie jedyna metoda nalicza-
nia opłaty. Ustawa daje możliwość, i część 
samorządów z  niej korzysta, aby kształto-
wać ją w odniesieniu do innych czynników. 
Wymienia – powierzchnię lokalu mieszkal-
nego oraz ilość zużytej wody z danej nie-
ruchomości. W  efekcie opłata nie ma nic 
wspólnego z  liczbą osób mieszkających 
w  lokalu, przynajmniej bezpośrednio. Je-
śli punkt odniesienia stanowi ilość zużytej 
wody – sprawa ma się całkiem logicznie. 
Pośrednio odzwierciedla liczbę miesz-
kańców – im nas więcej, tym więcej wody 
zużywamy. Jednocześnie, co może mniej 
oczywiste, świadczy o  naszej zamożności 
czy w ogóle o nawykach konsumpcyjnych. 

Nawet jeśli mieszkamy w stosunkowo nie-
licznej rodzinie, a zużywamy dużo wody, to 
albo nie mamy w zwyczaju jej oszczędzać, 
albo zużywamy więcej innych dóbr. A jeśli 
zużywamy więcej innych dóbr, to wytwa-
rzamy więcej odpadów. Fachowo można 
by to opisać słowami, że „istnieje staty-
styczna zależność między ilością zużytej 
wody i ilością wytwarzanych odpadów”. 

W  odniesieniu do metody, w  której opłata 
za odpady jest uzależniona od powierzchni 
mieszkania, wątpliwości jest nieco więcej. Jej 
intencja zakłada, że im większa rodzina, tym 
większy lokal mieszkalny. Jak wiemy, nie jest 
to prosta i  zawsze występująca zależność. 
Zapewne sami znamy wiele przypadków, 
w  których rodzice po wyprowadzce doro-
słych dzieci pozostają w  przeskalowanych 
domach lub osoby samotne, zamieszkują 
w dużych mieszkaniach. W efekcie osoby te 
obciążone są wyższą opłatą, która nie jest 
w żaden sposób powiązana z ilością wytwa-
rzanych przez nie odpadów. Należy jednak 
podkreślić, że jest to metoda dopuszczona 
przepisami prawa i w części gmin w Polsce 
stosowana z powodzeniem. 

Oczywiście pojawia się odwieczne pytanie 
– dlaczego tak drogo? A przy okazji, która 
z  metod jest najlepsza? Jak wskazują cza-
sem samorządowcy, zapewne najbardziej 
sprawiedliwą metodą byłoby ważenie 
odbieranych śmieci i  płacenie od każde-
go kilograma. Każdy zapłaciłby za tyle, ile 
wytworzył, a  przy skrupulatnej kontroli 
worków, dodatkowo za to, co wytworzył. 
Niestety ustawodawca takiej metody nie 
przewidział, pozostaje nam zatem korzy-
stać z  możliwości, które są prawem do-
puszczone. Metoda obecnie obowiązująca 
– od mieszkańca, zakładając ich uczciwość, 
skuteczne narzędzia kontroli i  weryfikacji 
oraz dobrą kalkulację stawki, się broni. Jest 
najczęściej przyjmowana przez radnych 
gminnych i budzi wśród mieszkańców sto-
sunkowo najmniej wątpliwości. Jako jej mi-

nusy wskazuje się nieszczelność systemu, 
bowiem utrudniona jest weryfikacja fak-
tycznej liczby osób zamieszkujących w da-
nym lokalu, a  także rozbieżności między 
poszczególnymi gospodarstwami. Istotna 
różnica w  ilości wytwarzanych w  ciągu 
roku odpadów występuje bowiem jedynie 
między gospodarstwami jednoosobowy-
mi, a  wieloosobowymi. Różnice między 
gospodarstwami domowymi dwuosobo-
wymi, trzyosobowymi, czteroosobowy-
mi nie są znaczące, a  np. sześcioosobowe 
gospodarstwo domowe wytwarza niemal 
tyle samo odpadów co trzyosobowe. 

Opłata naliczana od powierzchni lokalu, 
obowiązująca na przykład w Gdańsku jest 
prosta i  łatwa do weryfikacji. Jak wspo-
mniano wcześniej, nie przekłada się jednak 
w  żaden sposób na ilość wytwarzanych 
odpadów. A  dodatkowo, najbardziej ob-
ciąża najmniejsze gospodarstwa domowe 
oraz osoby mieszkające w domach jedno-
rodzinnych. 

Metoda „wodna” stosowana początkowo 
rzadko, obecnie coraz odważniej wpro-
wadzana przez samorządy, choć słabo 
akceptowana przez mieszkańców i wiążą-
ca się z pewnymi niedogodnościami, jest 
mimo wszystko łatwo weryfikowalna. Po-
zwala zapewnić szczelność systemu oraz 
realnie różnicuje wysokość opłat między 
mieszkańcami. 

Jak widać na opisanych przykładach, nie 
ma złotego środka, a  każda z  metod ma 
swoje plusy i minusy. Co więcej, w odnie-
sieniu do różnych gmin, czy nawet różnych 
rodzajów zabudowy w danej gminie, inne 
metody będą lepsze i  bardziej skuteczne. 
Jak system będzie ewoluował i czy w tym 
zakresie pojawią się jakieś zmiany – czas 
pokaże. Początek roku 2021 to prawdo-
podobnie czekająca nas nowa rewolucja 
w „śmieciowych” przepisach. 

 Anna Bernaciak

Zakończono prace w ramach których plac zabaw przy ul. 3 Maja 
wraz z wszystkimi istniejącymi urządzeniami, w tym m.in. huś-
tawkami został przeniesiony i  rozbudowany o  tzw. „mrowisko” 
do wspinaczki, tablice do rysowania kredą, żółwie z syntetycznej 
nawierzchni bezpiecznej oraz karuzelę integracyjną. Dodatko-
wo wykonano boisko do street ball/mini piłki nożnej oraz plac 
do gier ulicznych. Ponadto nasadzono drzewa i krzewy, a także 
postawiono nowe ławki i kosze na śmieci. Warto wspomnieć, że 
od Strumienia Junikowskiego (strona południowa) plac został 
opłotowany robiącą wrażenie palisadą z „kredek”. Odbiór wyko-
nanych prac nastąpi w styczniu. (PAW)

Gotowy

„Urządzenia placowe” zamontowano na bezpiecznym, częściowo piaszczystym podłożu   
fot. Paweł Wolniewicz
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Urządzony z  myślą o  lubońskich seniorach Dzienny Dom „Senior
-Wigor” jest przeznaczony dla 30 mieszkańców Lubonia w  wie-
ku 60+. Jego głównym celem jest zapewnienie wsparcia osobom 
starszym. Seniorzy korzystają tu z zajęć aktywizujących, kulturalno
-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych. Codziennie 
wspólnie spożywają obiad. W  Domu dużą wagę przykłada się do 
aktywności fizycznej, która jest istotnym elementem decydującym 
o jakości i długości życia. Ćwiczenia z fizjoterapeutami wzmacniają 
siłę mięśni i  zmniejszają ich napięcie, pomagają dłużej zachować 
sprawność. Na treningach pamięci, które są równie ważne jak gim-
nastyka, seniorzy rozwiązują zadania, zagadki i  rebusy. Grają też 
w gry planszowe. Dzięki nim szare komórki pracują i poprawia się 
ich koncentracja. Zajęcia plastyczne, poza dobrą zabawą, zapewnia-
ją seniorom pracę nad motoryką małą. Podopieczni Domu to osoby 
radosne, chętnie biorące udział w  zajęciach, piknikach, zabawach 
i  wydarzeniach kulturalnych. Są otwarci, pomagają innym i  sobie 
nawzajem. Dzięki spotkaniom w „Wigorze” twierdzą, że są szczęśliwi. 
W ciągu pięciu lat działalności Domu objęto wsparciem prawie 100 
seniorów z Lubonia. Niestety, obecnie z powodu obowiązującego 
reżimu sanitarnego ta miejska placówka jest zamknięta. (PAW)

Uroczyście otwarta 4 grudnia 2015 r. placówka jest dla osób niepeł-
nosprawnych jedyną szansą na jakąkolwiek aktywność, na jakikol-
wiek kontakt z osobami innymi niż najbliższa rodzina. Obecnie w 
WTZ bierze udział 25 osób w wieku powyżej 24 lat, które zakończyły 
edukację szkolną. Mają one do dyspozycji pięć pracowni: informa-
tyczno-edukacyjną i umiejętności społecznych, gospodarstwa do-
mowego, plastyczną i rękodzieł różnych, kroju i szycia oraz ogrod-
niczo-bukieciarską. Terapeuci kładą tu duży nacisk na uzyskanie 
pozytywnego postrzegania miejsca przez uczestników, na ich wza-
jemną integrację, natomiast w dalszej kolejności na wspomaganie 
procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskania 
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnie-
nia, co się przekłada na maksymalne usamodzielnianie uczestników 
warsztatów i wprowadzanie ich na otwarty rynek pracy. Priorytetem 
jest uczestnik z niepełnosprawnością, rozpoznanie jego sprawności 
psychofizycznych, poznanie umiejętności i potrzeb oraz określenie 
warunków życia. Innymi słowy po prostu zapewnienie pomocy w 
wymaganym zakresie, doradztwo i podjęcie zintegrowanych, kom-
pleksowych działań, mające na celu wsparcie rodziny. Jak nas po-
informowała kierownik WTZ – Małgorzata Zawodna – obecnie pla-
nowane jest (złożono już stosowny wniosek) uruchomienie kolejnej 
pracowni – wikliniarskiej. Po jej otwarciu w zajęciach będzie mogło 
brać udział o pięciu uczestników więcej niż obecnie – czyli trzydzie-
ścioro. Niestety, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w 
związku z obowiązującym reżimem sanitarnym, zajęcia WTZ są za-
wieszone do odwołania. (PAW)

Pięć lat Dziennego Domu „Senior-Wigor”

WTZ przy ul. Romana Maya działają już pięć lat

Pierwsze spotkanie opłatkowe uczestników zajęć Dziennego Domu odbyło się pięć lat temu   
fot. Paweł Wolniewicz

Przed pięcioma laty wstęgę uroczyście przecięli stojący od lewej: Ireneusz Zygmanowski, 
Beata Krystkowiak-Grycza, Adam Machalski, Elżbieta Bijaczewska i Zygmunt Jeżewski   
fot. Paweł Wolniewicz

Dopóki placówka była otwarta, w dobie dokuczającej nam pandemii zajęcia w niej prowa-
dzone odbywały się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych   fot. Zb. WTZ

Przed pięciu laty, niespełna trzy miesiące trwało urządzanie przez Miasto Domu Dziennego Pobytu (DDP) 
„Senior-Wigor” na terenie firmy Luvena, przy ul. Romana Maya 1 b, w skrzydle budynku, w którym wcze-
śniej funkcjonował hotel „Lech”. We wtorek, 15 grudnia 2015 r. nastąpiło uroczyste jego otwarcie, a kie-
rownikiem została Jagienka Okoń-Niewiejska pełniąca tą funkcję do dziś.

Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, lokalnego społeczeństwa, pięć lat temu zaczęły funkcjonować codzienne 
warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób Lubońskie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” otworzyło kolejny rozdział swej działalności.
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Nowa wystawa

Teka Edukacyjna

W Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie jest gotowa nowa wystawa stała pt. „Reichsautobahnlagern Obozy 
pracy przymusowej dla Żydów w latach 1941-1943”, której autorami są kustosze muzeum – Jacek Nawrocik i Mi-
chał Maćkowiak, przy konsultacji merytorycznej i naukowej dyrektora muzeum – dr Anny Ziółkowskiej, pomocy 
merytorycznej adiunktów – Pauliny Matuszewskiej i Krzysztofa Ciechanowskiego oraz kustosza – Renaty Weł-
niak, w opracowaniu plastycznym Wawrzyńca Kozickiego.

Wystawa jest poświęcona tragicznej histo-
rii Żydów, skierowanych przez Niemców 
podczas II wojny światowej do budowy od-
cinka autostrady Frankfurt nad Odrą – Po-
znań, którzy stali się ofiarami realizowanej 
przez Trzecią Rzeszę polityki „wyniszczenia 
poprzez pracę”. Nowa ekspozycja to wynik 
wieloletnich kwerend i  poszukiwań pro-
wadzonych przez pracowników Muzeum 
w archiwach i muzeach, badań terenowych 
realizowanych w  miejscach funkcjonowa-
nia obozów pracy przymusowej dla Ży-
dów, a także współpracy z Uniwersytetem 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zawiera 
informacje dotyczące m.in. roli budowy au-
tostrad w  ekspansywnej polityce Trzeciej 
Rzeszy, położenia Żydów w  Kraju Warty, 
mechanizmu działania polityki „wynisz-
czenia poprzez pracę”, tragedii żydowskich 
robotników przymusowych skierowanych 
przez Niemców do budowy autostrady. 
Ekspozycja została wzbogacona o prezen-
tację multimedialną, zawierającą informa-
cję o  funkcjonowaniu tzw. obozów auto-
stradowych wzdłuż budowanego odcinka 

od Frankfurtu nad Odrą do Poznania oraz 
makietę przedstawiającą trasę budowanej 
autostrady przez żydowskich robotników 
przymusowych. Nowa wystawa została 
zrealizowana w ramach zadania „Realizacja 
wystawy stałej w  Muzeum Martyrologicz-
nym w  Żabikowie”, które dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z  Funduszu 
Promocji Kultury oraz ze środków Samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego.

W  związku z  drugą falą pandemii wirusa 
SARS-CoV-2, Rządowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego zdecydował o  zamknięciu 
instytucji kultury (m.in. muzeów) dla pu-
bliczności do 17 stycznia 2021 r. Po ewen-
tualnym, ponownym otwarciu budynku 
lubońskiego muzeum, w  drugiej połowie 
stycznia, wystawa będzie dostępna dla 
zwiedzających. (PAW)

W  grudniu minionego roku ukazał się tom 3 materiałów dydak-
tycznych dla nauczycieli (wcześniej ukazały się tom 1 pt. „Niemiecki 
obóz zagłady Kulmhof” i tom 2 pt. „Obozy pracy przymusowej dla 
Żydów w Wielkopolsce”). Nowa publikacja pt. „Sytuacja ludności 
żydowskiej w Kraju Warty. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli” 
jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych, którzy chcą przekazać uczniom wiedzę 
o Holokauście, położeniu ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty 
oraz funkcjonowaniu pierwszego niemieckiego obozu zagłady 
Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Stworzona została z myślą o na-
uczycielach przedmiotów humanistycznych, którzy podejmują tę 
problematykę na lekcjach historii, języka polskiego, wiedzy o spo-
łeczeństwie. Wydawnictwo składa się z dwóch części: drukowanej 
i  multimedialnej. W  pierwszej zostały zawarte artykuły historycz-
ne: Represje niemieckie wobec ludności żydowskiej w Kraju War-
ty w pierwszych miesiącach II wojny światowej (Jacek Nawrocik); 
Getta prowincjonalne w Kraju Warty (Małgorzata Grzanka); Getto 
łódzkie 1940-1944 (dr Adam Sitarek); Ostateczne rozwiązanie kwe-
stii żydowskiej w Kraju Warty. Obóz zagłady Kulmhof (1941-1945) 
(Bartłomiej Grzanka); Projekt Sytuacja ludności żydowskiej w Kra-
ju Warty jako przykład wykorzystania literatury pamiętnikarskiej 
w edukacji szkolnej (prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska).

Załącznikiem do niniejszej publikacji są materiały źródłowe, doku-
menty, fotografie, artefakty i scenariusze lekcji, które umieszczono 

na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.zabikowo.eu 
w  zakładce „Edukacja. Materiały dydaktyczne”. Autorami scenariu-
szy są doświadczeni nauczyciele na co dzień uczący w szkołach woj. 
wielkopolskiego. Bezpłatna publikacja jest już 3 tomem serii wy-
dawniczej pt. „Z Archiwów Muzeów w Chełmnie nad Nerem i w Ża-
bikowie” przygotowywanej wspólnie z Zakładem Dydaktyki Historii 
Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Wydana została w ilości 1000 egzemplarzy. Ze względu na panują-
cą sytuację epidemiczną utrudniony jest bezpośredni kolportaż pu-
blikacji do szkół. Nauczyciele zainteresowani nabyciem 3 tomu pt. 
„Sytuacja ludności żydowskiej w Kraju Warty” proszeni są o kontakt 
z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie (tel. 61 813 06 81; e-mail: 
muzeum@zabikowo.euplus). 

Nowa publikacja powstała w ramach zadania „Realizacja wystawy 
stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie ‒ działania edu-
kacyjne”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. (PAW)

Wystawa jest poświęcona tragicznej historii Żydów skierowanych przez Niemców podczas II wojny światowej do 
budowy odcinka autostrady Frankfurt nad Odrą – Poznań   fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu
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Sklep Zoologiczny Motylek – oferuje ak-
cesoria dla psów, kotów, ptaków, gryzoni, 
a  także dla innych mniejszych zwierząt. 
Na miejscu dostępne są: różnego rodzaju 
karmy suche i mokre, mięso surowe mro-
żone BARF, przysmaki, zabawki, legowi-
ska, klatki, artykuły do pielęgnacji, środki 
ochronne. Sklep zoologiczny czynny jest 
od poniedziałku do piątku w  godzinach 
8 – 20, natomiast w soboty 8 – 15.   fot. PK

Vininova Wine Shop – to poznańska fir-
ma zajmująca się importem i dystrybucją 
win z  całego świata, a  od 2015 r. rów-
nież unikatowych alkoholi ze wszystkich 
popularnych kategorii w  ramach kolek-
cji Vininova Spirits. Aktualnie w  ofercie 
punktu znajduje się ok. 700 etykiet win 
oraz ok. 120 indeksów alkoholi (często 
niedostępnych w  sklepach sieciowych). 
Wina pochodzą od światowych gigantów 
branży winiarskiej, ale również z  małych 
rodzinnych winnic. W ofercie znajdują się 
produkty wielu renomowanych global-
nych marek w zakresie: wódka, gin, rum, 
tequila, szkocka whisky, amerykańskie 
whiskey i bourbon, likiery, bittery, porto, 

grappa, koniak i armaniak. Punkt czynny 
jest od pn. do pt. w  godzinach 11 – 21, 
sob. 9 – 21, niedz. handlowe 10 – 18. Wię-
cej informacji dostępnych jest na stronie 
internetowej www.vininova.pl. Kontakt 
575 787 544.   fot. PK

Yattai Sushi Bar – oferuje m.in. sushi, 
makarony, pierogi, sałatki, dania główne, 
przystawki, zupy i  desery. Zapraszamy: 
pn. – czw. 12 – 22, pt. – sob. 12 – 22.30, 
niedz. 12 – 21. Szczegóły oferty znajdzie-
my na stronie internetowej www.yattai.
pl. Telefon do lokalu 793 666 660.   fot. PK

Apteka Kamelia – czynna jest od pn. do 
pt. w godzinach 10 – 19, sob. 8 – 15, niedz. 
handlowe 9 – 14. Na miejscu dostępne 
są leki i  inne produkty lecznicze, dermo-
kosmetyki, artykuły dziecięce, okulary 
korekcyjne oraz sprzęt medyczny (termo-
metry, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, 
nebulizatory). Telefon kontaktowy 732 
665 545.   fot. PK

Warzywni „OK” – sklep oferuje warzywa 
i owoce. Czynny jest w poniedziałki 9 – 20, 
wtorek – piątek 8 – 20, sob. 8 – 15.   fot. PK

Salon optyczny – w  ofercie punktu do-
stępnych jest około 1500 opraw okularo-
wych, w tym okulary największych świa-
towych marek: Versace, Emporio Armani, 
Guess, Tom Ford, Rayban i  wiele innych. 
Codziennie można tutaj bezpłatnie prze-
prowadzić badanie ostrości wzroku oraz 
zakupić soczewki kontaktowe, płyny do 
pielęgnacji soczewek kontaktowych, łań-
cuszki do okularów, ściereczki, etui czy 
okulary przeciwsłoneczne. Wykwalifiko-
wany personel dokona drobnych napraw 
okularów i  odpowie na każde pytanie 
klientów. Zapraszamy od pn. do pt. w go-
dzinach 10 – 18, w soboty 10 – 14. Kontakt 
pod nr tel. 662 36 20 20.   fot. PK  

Paulina Korytowska

Nowe punkty w C.H. Łęczyca
W numerze grudniowym GL wspomnieliśmy na temat otwarcia C.H. w Łęczycy. W tej chwili część znajdują-
cych się tutaj lokali nadal pozostaje pusta, część jest remontowana, a część pozostała już zagospodarowana. 
Nas oczywiście najbardziej interesują nowo – otwarte punkty oraz usługi jakie świadczą na rzecz lokalnej 
społeczności. Prezentujemy je poniżej. 
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Biznes lokalny

Zapraszamy do punktu Big Bon-
jour po wyjątkowe chleby, ba-
gietki i słodkości. Każdy wypiek 
powstał ręcznie, z ekologicznych 
składników – prosto z Francji. Pie-
karnia – cukiernia mieści się przy 
ul. Żabikowskiej 53B (na parkingu 
przy Intermarche). Punkt czynny 
jest od pn. do pt. w godzinach 7 
– 16, sob. 7 – 14. Kontakt 880 525 
118.   fot. PK

Funkcjonująca na rynku od 
prawie 30 lat firma Beraf 
Cars, zajmująca się dystry-
bucją części i akcesoriów sa-
mochodowych, rozszerzając 
swoją działalność, urucho-
miła przy ul. Armii Poznań 
23 B (niedaleko Zespołu 
Szkół) także Punkt Usług 
Kurierskich FURGONETKA. Można tu nadawać i odbierać prze-
syłki krajowe i zagraniczne. Punkt jest czynny od pn. do pt. w 
godz. 9 – 17, natomiast w soboty 9 – 13.  fot. PAW

Przy al. Jana Pawła II 5 (tuż przy 
rondzie) funkcjonuje salon 
Yasumi Beauty Point. Punkt 
oferuje zabiegi na twarz oraz 
ciało. Zapraszamy od pn. do pt. 
w godzinach 9 – 19, natomiast 
w sob. 9 – 15. Szczegółowa 
oferta dostępna jest na stronie 
internetowej www.lubon.yasu-
mi.pl. Więcej informacji pod nu-
merem tel. 780 084 129.   fot. PK

Zapraszamy do nowo – otwartego salonu „Nails by Julia”, gdzie 
wykonywany jest manicure i pedicure. Salon mieści się pod ad-
resem Sobieskiego 55A (C.H. Venus) i świadczy usługi od pn. do 
pt. w godzinach 10 – 21, sob. 9 – 14. Rezerwacja telefoniczna 
wizyt pod numerem 734 819 258.   fot. PK

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. 

Szansa dla „Kociaka”
Wydłużający się w  czasie reżim sanitarny 
spowodował, że rozważano możliwość 
likwidacji tej ikony poznańskiej gastrono-
mii, jednak światowy mistrz cukiernictwa, 
właściciel cukierni Pavlowa oraz Studia 44 
– Paweł Mieszała i  jego syn – Adrian po-
stanowili uratować „Kociaka”. Adrian został 
nowym jego menadżerem. „Obecnie duża 
część gastronomii jest w  fatalnej sytuacji. 
Restauracje i  kawiarnie bankrutują, a  ich 
właściciele mają coraz większe długi. Chy-
ba nikt teraz nie myśli o otwieraniu nowych 
punktów, a tym bardziej o ratowaniu tych, 
które znalazły się w  tak złej sytuacji, jak 
wspomniany legendarny bar. - Ty, Twoi ro-
dzice lub dziadkowie pamiętają „Kociaka”. 
Mój tata, 30 lat temu, jako małe dziecko 
przychodził do niego również – powiedział 

Adrian Mieszała. Nie zważając na kwestie 
ekonomiczne, przy wsparciu ojca, postano-
wił temu miejscu przywrócić dawny blask. 
Obecnie trwa remont, ale wkrótce powrócą 
wykwintne desery, rurki z kremem, koktaj-
le i tradycyjne szneki z glancem. Nie będzie 
serwowana Coca Cola czy Pepsi, natomiast 
będą sprzedawane – jak dawniej – klasycz-
ne oranżady w  szklanych butelkach. Po-
nieważ czasy są trudne, a remont „Kociaka” 
pochłania duże koszty, ratujący bar posta-
nowili sprzedawać vouchery o wartości 10 
zł, które będzie można wykorzystać i zreali-
zować przez miesiąc od jego ponownego 
otwarcia. Ratującym „Kociaka” życzymy po-
wodzenia w realizacji przedsięwzięcia, na-
tomiast do tematu niewątpliwie będziemy 
powracali na naszych łamach. (PAW)

Paweł i Adrian Mieszałowie ratują „Kociaka”

 „To ja i mój tata cukiernik – Paweł Mieszała. Stoimy przed 
kultowym barem « Kociak », który funkcjonuje w Pozna-
niu od 1962 roku. Najprawdopodobniej w tym roku zo-
stałby zlikwidowany, a w jego miejsce powstałby kolejny 
kebab czy franczyzowy sklep spożywczy. To miejsce to 
wciąż żywa legenda miasta, w której kiedyś serwowano 
wyśmienite desery, a dzisiaj ten lokal jest w naprawdę tra-
gicznej kondycji” – powiedział nowy menedżer – Adrian 
Mieszała (z prawej)   fot. Zb. Adriana Mieszały

Przed ponad pół wiekiem, w 1962 r. w stolicy Wielkopolski przy ul. Czerwonej Armii 28 (obecnie Św. Marcin) otwarto 
bar kawowy „Kociak”, w którym serwowano m. in. legendarne firmowe desery lodowe „Ambrozja”, „Anula” oraz owo-
cowe „Fantazja” lub „Wyśmienity”. Niepowtarzalny klimat tego miejsca sprawił, że bar szybko zyskał sobie sympatię, 
wyrobił sobie dobrą markę i stał się miejscem kultowym spotkań, nie tylko dla poznaniaków. Właścicielem lokalu jest 
spółdzielnia Smak-Coop, a tradycyjne i słynne desery bez konserwantów przyrządzało się tu do marca 2020 r., kiedy 
to ze względu na epidemię koronawirusa, podobnie jak wszystkie inne punkty gastronomiczne został zamknięty.
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Zespół Szkół (ZS)
Wyłącznie dobre wiadomości.

Klaudia Teska z kl. 8a zdobyła wyróżnienie 
w  konkursie fotograficznym zorganizowa-
nym przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
(WUW) w Poznaniu. Przedmiotem konkur-
su było samodzielne wykonanie i  dostar-
czenie fotografii przedstawiającej wakacje 
spędzone wspólnie z  rodziną. Do WUW 
wpłynęło blisko 500 zgłoszeń, podzielo-
nych na trzy kategorie wiekowe. Zdecy-
dowaną większość stanowiły prace wyko-
nane przez uczniów szkół podstawowych, 
było to blisko 90% wszystkich zakwalifi-
kowanych. Prace oceniane były przez Wo-
jewodę Wielkopolskiego oraz Przewodni-
czącą Rady Rodziny przy Wojewodzie, przy 
współpracy Kuratora Oświaty w Poznaniu.  

fot. Zb. ZS

Miło nam także przekazać, że Lilla Skórska 
z klasy 7a została laureatką Ogólnopolskiej 
Olimpiady Mitologicznej Olimpus. Cieszy-
my się również, że Maja Kawka z  klasy 8a 
przeszła do kolejnego – II etapu Ogólno-
polskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla 
Juniorów. Z  radością  zawiadamiamy, że 
Adam Pawłowski i Wojtek Sobański z klasy 
6c zostali laureatami Ogólnopolskiej Olim-
piady Przedmiotowej Olimpus z  biologii, 
a Szymon Nowakowski z klasy 7d cieszy się 
tytułem laureata w  Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Przedmiotowej Olimpus z geografii. 

Wiktor Wiza z klasy 6c zajął I miejsce w eta-
pie wojewódzkim konkursu „Palić, nie palić 
– oto jest pytanie?”, którego organizatorem 
jest Wojewódzka Stacja Sanepidu w Pozna-
niu. Serdecznie gratulujemy!

Na technice

Technika wcale nie musi być nudna – na niej 
można rozwijać talenty. W klasach szóstych 
uczniowie w ramach zajęć wykonywali rysu-

nek odręczny obiektu architektury w Polsce 
lub na świecie. Wcześniej obejrzeli filmy i na 
tej podstawie powstały wyjątkowe prace – 
wykonane z ogromną starannością, oddają-
ce cechy charakterystyczne budynków.

Atrakcje czekają na uczniów

Uczniowie ZS z  utęsknieniem czekają na 
powrót do tradycyjnych zajęć. Dzieje się 
tak między innymi dlatego, że krótko przed 
mikołajkami na holu I piętra budynku A po-
jawił się prezent od Rady Rodziców –  piłka-
rzyki! Dziękujemy!

Mikołajkowy poniedziałek

W  grudniowy poranek uczniowie kl. 2a 
uczestniczyli w  mikołajkowym spotkaniu 
online. Uczniowie przygotowali listy świą-
teczne, które wspólnie odczytaliśmy na po-
czątku lekcji. Życzenia były pełne ciepłych 
słów, uścisków i  pozdrowień, tęsknoty za 
szkołą, klasą i przyjaciółmi. Następnie opo-
wiadaliśmy o  św. Mikołaju i  rozwiązywali-
śmy quizy, memory oraz sudoku świątecz-
ne. Na zakończenie lekcji zagraliśmy w grę 
planszową „Zagubiony worek św. Mikołaja”. 
Uczniowie starszych klas szukali schronie-
nia przed odpytywaniem i  niezapowie-
dzianą kartkówką w  mikołajowych czap-
kach oraz innych świątecznych atrybutach.

Lekcja wychowawcza w 4b

W czwartek, 10 grudnia uczniowie klasy 4b 
mieli okazję uczestniczyć w  interesującej 
lekcji wychowawczej, na której gościli Pa-
nią Justynę Schramm, ambasadorkę Fun-
dacji Kultury Irlandzkiej. Zajęcia odbyły się 
w  ramach projektu, do którego dołączyła 
nasza szkoła – Irlandia w  szkole. Pani Ju-
styna opowiedziała o wielu ciekawostkach 
na temat tradycji oraz świąt obchodzonych 
w Irlandii.

„Kryptolodzy, którzy wygrali wojnę pol-
sko-bolszewicką” – prelekcje dla uczniów

Uczniowie ZS biorą udział w  grudniu 
w prelekcjach „Kryptolodzy, którzy wygrali 
wojnę polsko-bolszewicką”. Pokonanie szy-
fru Enigmy nie było jedynym spektakular-
nym sukcesem polskiego radiowywiadu. 
Już w  czasie wojny polsko-bolszewickiej 
doszło do wyjątkowego wydarzenia, które-
go efektem było powołanie Biura Szyfrów. 
Dziesięć lat później zorganizowało ono 
kurs szyfrów, w którym wzięli udział przy-
szli pogromcy Enigmy – Marian Rejewski, 
Henryk Zygalski i  Jerzy Różycki – patro-
ni naszej szkoły. O  tej i  innych historiach 
dowiadują się nasi uczniowie w  czasie 
prelekcji, prowadzonych przez doświad-
czonych wykładowców – pana Szymona 
Dąbrowskiego oraz Tomasza Orłowskiego 
z  Enigmacentrum w  Poznaniu. Uczestnicy 

zajęć poznają nie tylko historię, ale też sami 
ruszą śladami kryptologów, którzy wygrali 
wojnę polsko-bolszewicką i  położyli fun-
dament pod przyszłe sukcesy polskiego 
radiowywiadu. (ZS)

SP1
Zajęcia plastyczne online w klasie 4b

Liście z  drzew już opadły. Postanowiliśmy 
zatrzymać nieco pięknych barw jesieni i wy-
konaliśmy jesienne obrazki. Wcześniej przy-
gotowaliśmy wszystkie materiały potrzebne 
do lekcji oraz zebraliśmy i ususzyliśmy liście. 
Nasze jesienne obrazy wyglądały przepięk-
nie, a niektórzy z nas postanowili wręczyć je 
w prezencie bliskiej osobie np. babci.

Kalendarz adwentowy

Wraz z klasami 4A, 4B oraz 5B otwieraliśmy 
codziennie jedno okienko z  przygotowa-
nym zadaniem polonistycznym – pisaliśmy 
listy do św. Mikołaja, szukaliśmy znacze-
nia naszych imion, układaliśmy dialog ze 
sprzedawcą choinek. Dla uczniów była to 
świetna zabawa oraz powtórzenie wiado-
mości.  (M. Piechocka) 

fot. Zb. SP1

Świetlica szkolna

Podczas nauczania zdalnego w  naszej 
szkole funkcjonuje Wirtualna Świetlica – 
Genially przekazując uczniom informacje 
dotyczące opracowywanej tematyki, kar-
ty pracy, kącik dla kreatywnych, piosenki, 
wiersze, zagadki, rebusy. Przeprowadzo-
no konkurs online dotyczący zwyczajów 
związanych ze świętami Bożego Narodze-
nia – dla uczniów klas 1-4. Braliśmy też 
udział w akcjach charytatywnych takich jak 
zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt ze 
schroniska w Poznaniu.  (Kasia Szyk)

Zbiórka charytatywna

W  trakcie nauki zdalnej zorganizowałam 
zbiórkę charytatywną dla ośrodka pread-
opcyjnego Tuli Luli. Jest to miejsce, którego 
założeniem jest przejmowanie pod opiekę 
maluszków pozostawianych do adopcji oraz 
tych, które są zabrane z  rodzin, gdzie do-
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świadczały przemocy i zaniedbania. Do akcji 
włączyło się liczne grono zarówno nauczy-
cieli, jak i  rodziców uczniów naszej szkoły. 
Zarówno w tym roku, jak i w latach poprzed-
nich nie zawiedli również mieszkańcy Lubo-
nia. W grudniu wysłaliśmy zebrane dary na 
kwotę przekraczającą 2 000 zł. 

(Anna Szostak – psycholog szkolny)

SP2
Dzielimy się chlebem

W  niedzielę, 6 grudnia Wolontariusze 
Szkolnej Drużyny Szpiku zamienili się 
w  św. Mikołajów. Po południu, do Cen-
trum Organizacji Pozarządowych w Lubo-
niu przekazali własnoręcznie przygotowa-
ne kanapki oraz ciasta, które w godzinach 
wieczornych były rozdawane osobom 
bezdomnym przy poznańskim Dwor-
cu Głównym. W  dni świąteczne miejsca, 
w których osoby te mogą uzyskać pomoc 
i  pożywienie są zamknięte, tym bardziej 
więc cieszyliśmy się, że mogliśmy pomóc. 
Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy 
wsparli w tej akcji naszych św. Mikołajów. 
Warto pomagać!

(Szkolna Drużyna Szpiku)

fot. Zb. SP2

Wolontariackie kartki

W  ramach cyklicznych spotkań naszych 
wolontariuszy powstały przepiękne kart-
ki świąteczne, które powędrowały do rąk 
podopiecznych Hospicjum Palium. Tym 
samym nasi uczniowie pokazali swoje wiel-
kie serce oraz niezwykłe talenty plastyczne. 

fot. Zb. SP2

Laboratorium w każdym domu? Tak!

Eksperymentować można wszędzie, także 
w domu. Udowadniają to edukatorzy i edu-
katorki prowadzący e-Laboratoria dla szkół. 
4 grudnia odbyły się w naszej szkole zajęcia 
online realizowane w ramach programu Na-
uka dla Ciebie, który jest wspólną inicjatywą 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i  Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicząc 
w  zajęciach uczniowie i  uczennice są ak-
tywnie zaangażowani w proces uczenia się, 
samodzielnie eksperymentując z  wykorzy-
staniem łatwo dostępnych w domu przed-
miotów codziennego użytku. Scenariusze 
tych zajęć odpowiadają założeniom podsta-
wy programowej. W czasie zajęć e-Laborato-
rium uczniowie klasy 7d ugruntowali swoją 
wiedzę o pomiarach oraz dowiedzieli się jak 
wyznaczyć długość linii brzegowej. Ucznio-
wie klasy 7f poznali układ współrzędnych 
na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz pojęcia 
kąt azymutalny i  kąt zenitalny, zbudowali 
sekstant. Klasa 7g sprawdziła zawartość wit. 
C w  różnych sokach, dowiedziała się czym 
grozi jej niedobór i czy można ją przedawko-
wać. Uczniowie klasy 8a utrwalili wiedzę na 
temat roli cukru w organizmie oraz zbadali 
zawartość cukrów prostych w spożywanych 
produktach. Prowadzący edukatorzy byli 
bardzo mili i w ciekawy sposób prowadzili 
zajęcia. Dodatkową niespodzianką okazało 
się otrzymanie przez szkołę Zestawu Multi-
medialnego Wsparcia Edukacji Zdalnej, na 
który składa się lampa ze statywem, kamer-
ka internetowa i mikrofon. Dziękujemy! 

 (Barbara Warot, Magdalena Przybylska, Ur-
szula Dudziak-Kaniecka, Karolina Hauza).

I znów o SłowoDzieju

Cieszkowianka uzyskała certyfikat kom-
pleksowego udziału w  największym wo-
jewódzkim interdyscyplinarnym projekcie 
czytelniczym, skierowanym do uczniów 
wielkopolskich szkół - SłowoDziej, którym 
uczciliśmy obchody Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Bardzo się 
cieszymy, że mimo trudnych warunków 
i nadzwyczajnych okoliczności nasi ucznio-
wie licznie reprezentowali szkołę w  kon-
kursach i  akcjach projektowych i  dali się 
namówić do prezentacji  swoich talentów. 

fot. Zb. SP2

SP4
Rowery dla szkoły

W  ramach współpracy z  Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w  Pozna-
niu, z  rąk p. Beaty Brembor St. Specjalisty 
ds. bezpiecznego ruchu drogowego otrzy-
maliśmy trzy nowe, profesjonalne rowery 
oraz kaski dla naszych uczniów. Czekamy 
na czas, kiedy praktyczne zajęcia będą 
odbywały się na terenie szkoły. Składamy 
ogromne podziękowania dla Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Po-
znaniu i liczymy na dalszą współpracę.

(Agnieszka Antczak) 

fot. Zb. SP4

Targi Edukacyjne

Uczniowie kl. 7 i 8 uczestniczyli w Targach 
Edukacyjnych. Było to wyjątkowe spotka-
nie, ponieważ targi odbywały się wirtual-
nie. Uczniowie mogli wybrać sobie prelek-
cje czy warsztaty. Wachlarz tematów był 
bardzo szeroki. Głównie dotyczył możliwo-
ści wyboru uczelni wyższych. Można po-
myśleć, że to jeszcze nie dotyczy naszych 
uczniów, ale żeby dobrze zaplanować 
swoją ścieżkę edukacyjną warto rozeznać 
temat dużo wcześniej. Były także spotkania 
na czacie z  wykładowcami, którzy odpo-
wiadali na wiele pytań. Wykłady dotyczy-
ły: Studiuj w USA – spełnij swój American 
dream! Jak dostać się na najlepsze uczel-
nie na świecie? Studia w Londynie czy na 
Ukrainie? Zaplanuj swoją przyszłość! Gdzie 
na studia w Europie? Kierunki, wymagania, 
koszty. W marcu kolejne spotkania.

(Zofia Piotrowska)

SP5
Pamięć, nadzieja i odrodzenie

Już kolejny raz uczestniczymy w  Projek-
cie „Krokus”. Został on zainicjowany przez 
Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o  Holo-
kauście – Holocaust Education Trust Ire-
land. Polskim koordynatorem tej akcji jest 
Żydowskie Muzeum Galicja w  Krakowie. 
Kwiaty sadzone przez uczniów mają przede 
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wszystkim przypominać półtora miliona 
żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci in-
nych narodowości, które zostały zamordo-
wane w czasie II wojny światowej. Projekt 
„Krokus” pozwala na zapoznanie uczniów 
z tematyką Holokaustu, a także rozbudze-
nie w nich świadomości niebezpieczeństw 
związanych z  dyskryminacją i  nietoleran-
cją. W tym roku uczniowie z powodu pan-
demii nie mogli sadzić cebulek. W ich imie-
niu uczyniły to nauczycielki historii. 

(Paulina Hącia, Katarzyna Urbaniak)

fot. Zb. SP5 PK

Natalia Kin, uczennica klasy 3c, została wy-
różniona w konkursie plastycznym pt. „Las 
– tyle się tu dzieje”. Konkurs zorganizowała 
Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. Odbywał się on w czasie zajęć edu-
kacyjnych w  Leśnej Szkole. Praca Natalki 
jest prezentowana na wystawie – w  tym 
roku wyjątkowo tylko w wersji wirtualnej.

Natalka Klin fot. Zb. SP5

Śniadaniowe święto

Każdy dzień rozpocznij śniadaniem 
i  uśmiechem na twarzy! Akcja „Śniadanie 
daje moc” to wspaniała okazja do przypo-
mnienia dzieciom, jak ważny jest pierwszy 
posiłek i co się na niego powinno składać. 
Uczniowie klasy 2b drugi raz wzięli udział 
w tej prozdrowotnej akcji, choć tym razem 
inaczej ze względu na zdalne nauczanie. 
Swoje zdrowe i kolorowe kanapki przygo-
towali w domu. A oto efekty ich pracy:

(Katarzyna Lis)  

fot. Zb. SP5

Dzień Życzliwości

Z  okazji Dnia Życzliwości uczniowie SP5 
zrobili okolicznościowe kartki. Prace wyko-
nali: Cyprian Witkowski 5a, Lena Bulińska 
6b, Roksana Leja 6c, Krzysztof Zyffert z 5a 
oraz Jakub Bereszyński z  1d. Dodatkowo 
Hania Pietrzkiewicz z klasy 6b opracowała 
z tej okazji życzliwą ruletkę na poprawę hu-
moru, a Mikołaj Biegalski z 6b nagrał film. 

fot. Zb. SP5

Patriotyzm młodego pokolenia

“Naród, który nie dba o  swoją przeszłość, 
nie zasługuje na przyszłość” (Jan Paweł II)

W  sobotę 5. grudnia 2020 niewielka (ze 
względu na panującą sytuację) grupa 
uczniów z  klasy 6c z  wychowawczynią p. 
Łukomską odwiedziła cmentarz żabikowski, 
aby uporządkować groby poległych. Chwila 
zadumy i  refleksji oraz zapalenie zniczy to 
jeden ze sposobów pielęgnowania patrioty-
zmu wśród młodego pokolenia. 

fot. Zb. SP5

Dni praw

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodo-
wy Dzień Praw Dziecka, natomiast 10 grud-

nia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 
Jest to okazja, aby wszystkim uczniom naszej 
szkoły uświadomić jakie mają prawa jako 
dzieci i  skąd one wynikają. Prawa dziecka 
to jedna z kategorii zaliczanych do szerokiej 
grupy praw człowieka, które przysługują każ-
demu z nas tylko dlatego, że jesteśmy ludź-
mi. Do praw człowieka zaliczane jest m.in. 
prawo do życia, wolności, edukacji – są one 
powszechne (takie same dla wszystkich), 
przyrodzone (istnieją niezależnie od woli 
władzy) i niezbywalne (nikt nie może ich lu-
dziom odebrać). Podobnie jest z  prawami 
dziecka: przysługują one każdemu dziecku 
bez wyjątku i  powinny być respektowane 
przez każdego dorosłego. Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka od wielu lat jest okazją 
do organizowania przez Amnesty Internatio-
nal Maratonu Pisania Listów. Idea Maratonu 
narodziła się w warszawskiej grupie lokalnej 
Amnesty International w  2001 r. Z  czasem 
Maraton stał się akcją ogólnoświatową, or-
ganizowaną w  licznych państwach Europy 
Zachodniej, USA, a nawet w Nowej Zelandii 
i na Bermudach. Dziś Maraton uważany jest 
za istotny wkład Polski w  globalną świado-
mość Amnesty International. Z  roku na rok 
coraz więcej osób angażuje się w organizację 
Maratonu Pisania Listów. W  następnych la-
tach akcja rozpowszechniała się na inne kraje. 
W 2019 r. setki tysięcy ludzi podjęły ponad 6,6 
mln akcji w  ponad 200 krajach i  terytoriach 
na całym świecie. W  Polsce napisaliśmy 370 
669 listów w prawie 800 miejscach w całym 
kraju. W  naszej szkole od wielu lat ucznio-
wie brali aktywny udział w Maratonie pisząc 
własnoręcznie listy. To wydarzenie odbywało 
się zawsze w piątek najbliższy dacie uchwa-
lenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
czyli 10 grudnia. W tym roku Maraton w do 
tej pory znanej formie się nie odbył. W  tym 
roku bohaterami Maratonu Pisania Listów są: 
Nassima z Arabii Saudyjskiej, Gustavo Gatica 
z Chile, Khaled Drareni z Algierii, Germain Ru-
kuki z Burundi, Trójka z El Hiblu Malta, Paing 
Phyo Min z Mjanmy, Popi Qwabe i Bongeka 
Phungula z  Republiki Południowej Afryki, 
Melike Balkan i  Özgür Gü z Turcji, Jani Silva 
z Kolumbii, Idris Khattak z Pakistanu.

(Katarzyna Urbaniak, Paulina Hącia, Anna 
Czerwińska)

fot. Zb. Sp5

DZIEJE SIĘ w SZKOŁACH
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Szanowni Mieszkańcy Lubonia, to był wyjątkowo trudny rok 
dla nas wszystkich. Czas pełen wyrzeczeń i  ograniczeń, to-
warzyszących nam na każdej płaszczyźnie. Nikt z nas nie był 
w stanie przewidzieć sytuacji związanej z epidemią COVID-19, 
która tak znacząco na nas wpłynęła. Musieliśmy nauczyć się 
funkcjonować zupełnie inaczej niż do tej pory. Zagrożenia 
związane z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa, postawiły 
przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Musieliśmy spojrzeć 
na otaczającą nas rzeczywistość w zupełnie inny sposób, a ist-
niejące zasady na bieżąco dostosowywać do nowej sytuacji, 
w jakiej się znaleźliśmy. 

Jako przedsiębiorcy stanęliśmy w obliczu ogromnego wyzwa-
nia, jakim było zabezpieczenie prowadzonego biznesu, za-
chowanie płynności finansowej, a także zapewnienie ochrony 
współpracownikom.

Jako pracownicy przechodziliśmy na pracę zdalną, nasze 
miejsca pracy zostały przeorganizowane tak, aby spełniały 
określone wymogi sanitarne. 

Jako rodzice musieliśmy zmienić swój dotychczasowy dzień, 
w dobie edukacji zdalnej wpoić dzieciom nowe nawyki nauki, 
a  z  powodu utraty kontaktu z  ich rówieśnikami znaleźć im 
nowe sposoby na spędzanie wolnego czasu. 

Jako Seniorzy musieliśmy zrezygnować z wszelkiej aktywno-
ści i pozostać w domu. Wszyscy – bez wyjątku – doświadczali-
śmy „lockdownu”, podczas którego doskwierała nam tęsknota 
za bliskimi oraz poczucie odosobnienia.

Każdy dzień był nieprzewidywalny, żyliśmy w lęku o zdrowie 
najbliższych oraz swoje, sprawdzając aktualne wskaźniki za-
chorowań. Niektórzy z nas zostali ozdrowieńcami, a inni nie-
stety stracili swoich bliskich. Towarzyszący nam stres związany 
z sytuacją, w której się znaleźliśmy i koniecznością przeorga-
nizowania swojego dnia codziennego, połączył się z  troską 
o  najbliższych. Wsparcie, życzliwość, otwartość na drugiego 
człowieka stały się pożądane bardziej niż kiedykolwiek. Szyli-
śmy maseczki ochronne, przekazywaliśmy przyłbice do pobli-
skich szpitali, pomagaliśmy sąsiadom.

Jako burmistrz, starałam się najlepiej jak potrafię, zaspokajać 
pojawiające się potrzeby i wspierać Państwa w tych trudnych 
chwilach. W  tym celu organizowałam regularne spotkania 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ściśle współpracowałam 
ze wszystkimi służbami, dyrektorami instytucji miejskich oraz 
lubońskich placówek oświatowych przy wdrażaniu odpo-
wiednich procedur. Jako miasto prowadziliśmy kampanię in-
formacyjną, oferowaliśmy telefoniczne wsparcie terapeutycz-
ne i psychologiczne oraz pomoc przy zakupach i załatwianiu 
podstawowych potrzeb. Dostarczaliśmy obiady do domów, 
pozyskaliśmy dofinansowanie do laptopów i  zakupu inter-
netu mobilnego w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdal-
na szkoła +”. Prowadziliśmy dezynfekcję przestrzeni publicz-
nej, a ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas 
wszystkich wprowadziliśmy również zmiany w  organizacji 
instytucji miejskich. 

Niezależnie od wprowadzonych ograniczeń, pragnę Państwa 
zapewnić, że wszyscy pracownicy miejscy służą Państwu po-

mocą. Urząd Miasta nieprzerwanie prowadzi obsługę Obywa-
teli we wszystkich sprawach z zakresu administracji publicznej. 
Większość spraw można załatwić u nas całkowicie elektronicz-
nie. Dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z zaanga-
żowaniem organizują pracę – nauczanie zdalne. Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej nieprzerwanie troszczy się o  swoich 
podopiecznych. Jednostki kultury zapewniają dostęp do dzie-
dzictwa kulturowego oraz różnych wydarzeń w niecodziennej 
formie – online. Spółki miejskie realizują swoje zadania, dosto-
sowując się na bieżąco do aktualnych warunków. Policja wraz 
z Strażą Miejską wspólnie dbają o nasze bezpieczeństwo.

Mimo, że był to trudny czas, z nadzieją patrzę na nowy 2021 
rok. Z nadzieją, ponieważ mijający rok pokazał, że w tak trud-
nym czasie potrafimy pracować razem dla wspólnego dobra. 
Dziękuję wszystkim za każdy najmniejszy gest życzliwości, 
cierpliwości i solidarności. 

Czytelnikom Gazety Lubońskiej życzę pokoju w  sercach, sił 
i optymizmu. Kończę słowami ostatniego zdania codziennych 
komunikatów, publikowanych w  mediach: Dbajcie o  siebie 
nawzajem!

 Małgorzata Machalska, Burmistrz Miasta Luboń

Podsumowanie minionego roku 
przez Burmistrz Małgorzatę Machalską

DZIEJE SIĘ w SAMORZąDZIE

„Czytelnikom Gazety Lubońskiej życzę pokoju w sercach, sił i optymizmu. Dbajcie 
o siebie nawzajem!” – powiedziała Małgorzata Machalska   fot. Paweł Wolniewicz

Kolor
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W bród i z buta do Wiórka, Czapur i na 
Starołękę

Jak tak dalej pójdzie nie będą nam po-
trzebne mosty na Warcie. Ani stare, ani 
nowe. Dlaczego? Bo będziemy mogli po-
konać ją w bród. Dlaczego? Bo być może 
kolejną zimę z rzędu nie spadnie śnieg… 
Bo być może kolejna wiosna z rzędu, choć 
całkiem deszczowa, zaowocuje przede 
wszystkim spływem wód z  powierzchni 
ziemi, a  nie uzupełnieniem nadwyrężo-
nych zasobów wód podskórnych i  pod-
ziemnych… Być może wreszcie latem 
okaże się, że odkręcając kran, zamiast 
wartkiego strumienia zobaczymy tylko 
leniwie ciurkające krople, a o podlewaniu 
ogródka będziemy mogli pomarzyć.

Zagrożenie suszą dla Polski jest realne i to 
wcale nie kwestia „czy?” i „kiedy?”, ale „jak 
bardzo?”. Co więcej, w czasie suszy może 
nas koncertowo zalać, podmyć i  spłukać, 
a  i  tak nic to nie zmieni. Deficyt wody 
w Polsce jest faktem, a obserwowane go-
łym okiem zmiany klimatu tylko wpływają 
na jego pogłębienie. Obniża się stan wód 
w rzekach, podobnie jak lustro wód grun-
towych. Oznacza to, że nie dość, że wody 
do naszej dyspozycji mamy mniej, to jesz-
cze brakuje jej roślinom (także tym upraw-
nym), pogarszają się warunki glebowe 
– bo sucha gleba znacznie szybciej traci 
na żyzności, rosną koszty upraw i… rosną 
koszty gospodarowania wodą. Także tą, 
która spada z nieba. Bo nie jest tak, że nie 
pada w ogóle. Pada, coraz częściej jednak 
za dużo i za szybko. To z kolei powoduje 
nagminnie lokalne podtopienia, a  nawet 
powodzie, ponieważ w zbyt przesuszoną 
glebę woda nie wsiąka. Tym bardziej nie 

jest w stanie zrobić tego, gdy naraz spad-
nie jej wraz z deszczem za dużo. 

Błędy zarządzania gospodarką wodną 
z przeszłości doprowadziły do tego, że nie 
jesteśmy obecnie w  stanie skutecznie re-
tencjonować wody. Brakuje małych zbior-
ników retencyjnych, naturalnych terenów 
zalewowych, a  w  miastach, kolejne prze-
strzenie pokrywane są nawierzchniami 
nieprzepuszczalnymi. Betonowane, asfal-
towane, kostkowane. Budowana pod tymi 
betonami coraz większych gabarytów ka-
nalizacja deszczowa także nie jest w stanie 
odebrać całości wód opadowych przy eks-
tremalnych deszczach nawalnych. Zresztą 
nie trzeba daleko szukać… konia z rzędem 
temu, kogo rynna kończy się zbiornikiem 
na deszczówkę lub drenażem na działce. 
A ile tych rynien znajduje swoje ujście na 
betonowym podjeździe przed domem, 
który płynnie przechodzi w  betonowy 
chodniczek, wjazd pod wiatę, do garażu, 
betonową ścieżkę do drewutni, betono-
wego tarasu, betonowej podbudowy dla 
dmuchanego basenu na ogrodzie i tak da-
lej? Mało kto respektuje zapisy prawa miej-
scowego zobowiązujące go do zagospo-
darowania wód opadowych w  granicach 
swojej nieruchomości. A w czym to prawo 
jest gorsze od przepisów ruchu drogowe-
go? Od zasad postępowania z odpadami? 
Od ordynacji podatkowej? Tamte mniej 
lub bardziej staramy się respektować, a to 
dziwnym trafem mamy w nosie.

Nic dziwnego, że potem pływamy. Pływa-
my na drodze nieutwardzonej, pływamy 
na utwardzonej. A  wszystko po to, żeby 
i tak cała woda spłynęła i popłynęła. Cza-
sem po drodze wyleje się z wybetonowa-

nego rzecznego koryta, ale taki już los. 
W końcu w podręczniku do klasy II szkoły 
podstawowej mojego syna wyczytałam, 
że do najważniejszych sposobów walki 
z powodzią zalicza się regulowanie koryt 
rzecznych. W końcu każde dziecko wie, że 
wąską wybetonowaną rynną woda spły-
nie wolniej i  bezpieczniej niż naturalnie 
meandrując w  szerokim korycie w  nie-
zabudowanej dolinie rzecznej (dla mało 
spostrzegawczych – to w zdaniu tym wy-
korzystano ironię).  

Co zatem robić? Podlewać ogródek zanim 
spadnie deszcz, sadzić drzewa, kwietne 
łąki, rzadziej kosić trawnik, kupić zbiornik 
na deszczówkę i wpiąć go w rynnę, zamiast 
kolejnego metra kwadratowego kostki 
pozbrukowej wstawić płyty ażurowe lub 
wysypać podjazd żwirem i przede wszyst-
kim… Modlić się o deszcz (a zimą nie za-
szkodzi i o śnieg). Ciepły letni, orzeźwiający 
wiosenny, dżdżysty jesienny czy puchowy 
zimą – jakikolwiek, byle regularny i nie za 
obfity. Tylko deszcz nas może uratować.

 Anna Bernaciak

Projekt przewiduje budowę nowe-
go, dwupiętrowego skrzydła szkoły, 
w tym: 6 sal lekcyjnych, 2 sale gimna-
styczno-korekcyjne, szatnie, łazienki 
i  hol. Warto wspomnieć, że obecnie 
w szkole uczy się 485 uczniów w sys-
temie dwuzmianowym. Należy rów-
nież podkreślić, że w  ciągu czterech 
kolejnych lat, szkoła będzie musiała 

przyjąć kolejnych 200 uczniów. In-
westycja ta pozwoli stworzyć godne 
warunki do nauki i  utworzyć klasę 
dla uczniów z  niepełnosprawnością 
intelektualną. Nie bez znaczenia jest 
także fakt, że przy rozbudowie szko-
ły wykorzystane zostaną technologie 
przyjazne środowisku. (PAW)

Miejsce w „GL”, które oddajemy radnym naszego miasta, zachęcając ich do goszczenia na naszych łamach i  dzielenia się 
z czytelnikami refleksjami, polemikami, poglądami, odczuciami oraz pomysłami na naszą Małą Ojczyznę.  

Miejskie klimaty…

Magistrat pozyskał kolejne środki na inwestycje

DZIEJE SIĘ w SAMORZąDZIE

Do istniejącego budynku szkoły zostanie dobudowane dwupiętro-
we skrzydło   fot. Paweł Wolniewicz

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Miasto Luboń pozy-
skało 2 500 000 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Lasku. Plano-
wana inwestycja pochłonie w sumie około 5 500 000 zł. 

Autorka tekstu, Radna w UML - Anna Bernaciak 
fot. Zb. A.B
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Rodzinom i Bliskim zmarłych składamy wyrazy współczucia.

Burmistrz Miasta Luboń z zastępcami, przewodnicząca i radni Rady Miasta Luboń.

śp. Jerzy Olejnik – Radny I kadencji, 
zmarł 9 listopada, w wieku 65 lat, zo-
stał pochowany na cmentarzu Komu-
nalnym w Luboniu.

śp. Kazimierz Jedliński – Radny I ka-
dencji, zmarł 31 października w wie-
ku 74 lat, został pochowany na cmen-
tarzu w Żabikowie.

śp. Mieczysław Pohl – Radny I  i  II 
kadencji, zmarł 26 maja w  wieku 63 
lat, został pochowany na cmentarzu 
w Wirach

W 2020 roku z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy trzech zmarłych byłych Rad-
nych Rady Miasta Luboń, którzy służyli naszemu miastu w  czasie dwóch pierwszych 
kadencji rady (lata 1990-1998). Odeszli, ale przedtem zapisali się na kartach historii 
lubońskiego samorządu:

Autorka tekstu, Radna w UML - Anna Bernaciak 
fot. Zb. A.B

W  wieku 42 lat zmarł wójt gminy Dopiewo Adrian Napierała. 
Kierował gminą od 2014 roku, dwa lata temu został wybrany na 
drugą kadencję. “Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o  śmierci Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały. 
Rodzinie, bliskim i  przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy 
współczucia” – napisano w komunikacie na stronie urzędu gminy. 

Adrian Napierała związany był z samorządem gminy Dopiewo od 
kilkunastu lat. Przez 10 lat pracował w Zakładzie Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. w Dopiewie, gdzie pełnił funkcję prezesa. W 2014 
roku wystartował w wyborach samorządowych i został wójtem gminy Dopiewo,

Z wykształcenia był prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Ukończył na Politechnice Poznańskiej studia podyplomowe, związane z pracą zawo-
dową i studia menedżerskie. Interesował się historią współczesną i polityką społeczno-eko-
nomiczną. Prywatnie był mężem i ojcem.

Na stronie urzędu gminy można przeczytać, że z zaangażowaniem podejmował wyzwania, 
dotyczące rozwoju gminy Dopiewo, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia, 
w tym 5. miejsce gminy Dopiewo w tegorocznym „Rankingu Samorządów Najdynamiczniej 
Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019” w kategorii gmin wiejskich, czy przy-
znany urzędowi gminy Dopiewo w tym roku tytuł  „Wielkopolska Jakość” .

Wielkopolski Instytut Jakości przyznał Adrianowi Napierale tytuł „Wielkopolskiego Menadże-
ra Jakości”.

„Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako zaangażowany samorządowiec, skuteczny me-
nadżer, sprawny organizator, dobry szef i człowiek przyjazny ludziom” – napisano w komuni-
kacie na stronie urzędu gminy.

 źródło: samorzad.pap.pl, UG Dopiewo

Zmarł Wójt Dopiewa

Wszystkim, którzy w  jakże bolesnych dla 
nas chwilach dzielili z  nami smutek i  żal, 
okazali wiele serca i życzliwości oraz 2 grud-
nia 2020 roku uczestniczyli w  uroczysto-
ściach pogrzebowych 

śp. Jerzego Olejnika (lat 65)

Delegacjom lubońskiego magistratu, 
Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej, 
Straży Miejskiej, przedstawicielom NSZZ 
„Solidarność” – H. Cegielski – Poznań S.A., 
firmie „Memento Mori”, Rodzinie, Przyja-
ciołom, Sąsiadom, Znajomym - za modli-
twę, zamówione intencje mszalne, okaza-
ną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

serdeczne podziękowanie składają 
żona z rodziną.

PODZIĘKOWANIE
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Od 16 listopada do 15 grudnia Straż Miejska (SM) podjęła 
532 różnego rodzaju działania i interwencje na terenie mia-
sta, w tym związanych z reżimem sanitarnym – 65.

Działania prewencyjne: 
• Kontrola placów zabaw – 196
• Patrole piesze i pieszo-rowerowe – 8
• Kontrola ładu i porządku publicznego – 24
• Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeź-

wości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – 12
• Patrole łączone z pracownikami MOPS – 3

Działania interwencyjne:
•  Interwencje związane ze zwierzętami – 16
•  Interwencje drogowe – 79
•  Interwencje związane z ochroną środowiska – 53
•  Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłó-

caniem ładu i porządku publicznego – 16

Warto wspomnieć, że obecnie, za przyczyną SM prowadzonych 
jest 7 spraw o wykroczenie, a w ciągu miesiąca 8 osób ukarano 
mandatami oraz 15 pouczono.
Na podstawie danych SM (PAW)

Od 15 listopada do 15 grudnia lubońska OSP odnotowała 19 
zdarzeń: 9 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń oraz 1 fałszy-
wy alarm. Interweniowano w Luboniu, Poznaniu i Wirach.

16 listopada – Luboń, fałszywy alarm.
17 listopada – Poznań, pożar w hali produkcyjnej przy ul. Ustronnej.
        – Luboń, pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego  
                  przy  ul. Kościuszki.
18 listopada – Luboń, pożar sadzy w kominie przy ul. Klonowej.
19 listopada – Luboń, ulatniający się gaz przy ul. Wschodniej.
20 listopada – Luboń, pożar na klatce schodowej przy ul. Osiedlowej.
21 listopada – Luboń, usunięcie plamy oleju przy ul. Kościuszki.
23 listopada – Poznań, pożar samochodu przy ul. Gostyńskiej.
28 listopada – Luboń, usunięcie owadów przy ul. Reymonta.

1 grudnia – Luboń, usunięcie plamy oleju przy ul. Pułaskiego.
                      – Wiry, pożar samochodu przy ul. Elfów.
4 grudnia – Luboń, wypadek przy ul. Armii Poznań.
6 grudnia – Luboń, pożar w mieszkaniu przy ul. Armii Poznań.
9 grudnia – Luboń, pomoc w otwarciu mieszkania przy  
         ul. Sikorskiego.
11 grudnia – Poznań, pożar przy ul. Modlibowskiej.
12 grudnia – Luboń, pożar przy ul. Chemików.
                        – Luboń, ulatniający się gaz przy ul. Niezłomnych.
13 grudnia – Luboń, pożar w pustostanie przy ul. Armii Poznań.
                       – Luboń, kolizja dwóch samochodów u zbiegu ulic   
          Wojska Polskiego i Morelowej.

 Na podstawie danych OSP Luboń (PAW)

Kronika Straży Miejskiej 61 813 19 86

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 61 813 09 98

Pożar przy ul. Armii Poznań
W niedzielę, 6 grudnia o godzinie 15 zauważono pożar w jednym 
z  domów przy ul. Armii Poznań i  zaalarmowano Straż Pożarną. 
Interweniowały dwa zastępy OSP Luboń, dwa ze Szkoły Aspiran-
tów PSP w Poznaniu oraz jeden OSP Plewiska. Na miejscu pojawili 

się również policjanci. Pożar szybko ugaszono, ale spaleniu uległ 
jeden z domowych pokoi. Na szczęście nikt z domowników nie 
ucierpiał. (PAW)

Pożar przy ul. Armii Poznań   fot. Zb. OSP Luboń
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15 listopada – przy ul. Nowiny 18-letni młodzieniec pobił 
dziewczynę, która doznała krwotoku z nosa i zasinień, w związ-
ku z czym została skierowana na obdukcję lekarską do ZMS.
16 listopada – w jednym ze sklepów przy ul. Żabikowskiej, do-
konującej zakupów kobiecie skradziono portfel z dokumentami 
i gotówką (straty: 630 zł).
16/17 listopada – skradziono fiata zaparkowanego przy ul. Maga-
zynowej (straty: 2 000 zł). W wyniku prowadzonych czynności uszko-
dzony samochód odnaleziono na terenach zielonych, nad Wartą.
17 listopada – skradziono renaulta zaparkowanego przy ul. Le-
śmiana (straty: 100 000 zł).
19 listopada – z jednej z posesji przy ul. Sobieskiego, z zaparko-
wanego tam mercedesa skradziono dwa akumulatory. Na miej-
scu zabezpieczono zapis z monitoringu (straty: 2 300 zł).
19 listopada – przy ul. Osiedlowej zatrzymano mężczyznę po-
dejrzanego o wywołanie pożaru pod drzwiami jednego z miesz-
kań w  bloku. Ponadto przy zatrzymanym ujawniono rower 
prawdopodobnie pochodzący z kradzieży.
20 listopada – uszkodzono samochód zaparkowany przy ul. 11 
Listopada (straty: 610 zł).
20/21 listopada – nieznany sprawca włamał się do plebanii przy 
ul. Jagiełły i skradł 300 zł oraz komplet piór do pisania (w sumie 
straty: 500 zł). Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył 
stosowne ślady.
22 listopada – przy ul. Puszkina zatrzymano nietrzeźwego (0,8 
promila) kierowcę.
24 listopada – uszkodzono mercedesa zaparkowanego przy ul. 
Wschodniej (straty: 3 000 zł).
25 listopada – włamano się do budynku serwisu opon przy ul. 
Żabikowskiej i z pomieszczenia biurowego skradziono 1 500 zł.
27 listopada – przy ul. Długiej zatrzymano na gorącym uczynku 
dwóch mężczyzn, którzy włamali się do firmy z częściami samo-
chodowymi, kradnących firmowe mienie. Wobec zatrzymanych 
mężczyzn, prokurator zastosował dozór policyjny.
1 grudnia – uszkodzono samochód zaparkowany przy ul. 
Wschodniej (straty: 2 400 zł).
2 grudnia – przy ul. Armii Poznań nieznana osoba przywłasz-
czyła sobie telefon komórkowy należący do mieszkanki nasze-
go miasta (straty: 850 zł).
3/4 grudnia – skradziono renaulta zaparkowanego przy ul. 
Brzechwy (straty: 42 500 zł).
10/11 grudnia – uszkodzono renaulta zaparkowanego przy ul. 
Sikorskiego (straty: 2 000 zł).
11 grudnia – przy ul. Powstańców Wielkopolskich zatrzymano 
mężczyznę posiadającego narkotyki. 
12/13 grudnia – z klatki schodowej jednego z bloków przy ul. 
Jachtowej skradziono dwa rowery (straty: 2 000 zł).
13/14 grudnia – włamano się do magazynu przy ul. Armii Po-
znań i skradziono znajdujące się tam elektronarzędzia i  rower. 
Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył stosowne ślady 
(straty: 4 000 zł).
14 grudnia – włamano się do lombardu przy ul. Żabikowskiej 
i skradziono biżuterię i zegarki (straty: 30 000 zł). Na miejscu za-
bezpieczono stosowne ślady i zapis z monitoringu.
Na podstawie danych Policji (PAW)

Od 15 listopada do 15 grudnia w Luboniu skradziono trzy 
samochody, zatrzymano jedną osobę posiadającą narkoty-
ki oraz jednego nietrzeźwego kierowcę. Policja zatrzymała 
na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 6 spraw-
ców oraz wylegitymowała 380 osób. Ujawniono również 9 
oszustw internetowych (tzw. przestępstwa w sieci).

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
www.116111.pl

Nie bądźmy obojętni
W związku ze spadkami temperatur, jak co roku, lubońscy poli-
cjanci zwracają się do wszystkich z apelem, aby nie byli obojętni 
i zwrócili uwagę na osoby, które mogą stać się ofiarami niskich 
temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok wałęsających się 
nietrzeźwych, samotnych lub bezdomnych. Szczególnej uwa-
gi wymagają osoby starsze oraz ubrane niestosownie do pory 
roku. Okres jesienno-zimowy jest wyjątkowo trudny dla bez-
domnych. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ra-
townicze, dzwoniąc na numer alarmowy 112. 

Telefon zaufania
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dla mieszkań-
ców Wielkopolski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny telefon za-
ufania i 10 minut”: 800 130 334. Infolinia jest czynna przez całą 
dobę, natomiast dyżurujący policjanci przyjmują od zgłaszają-
cych sprawy dotyczące szczególnie: braku reakcji lub przewle-
kłego oczekiwania na policję w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia, na informacje o ich sprawcach, gdy zgłaszają-
cy nie chce osobiście zawiadomić o przestępstwie i zachować 
anonimowość, ukrywających się osób podejrzanych, a  także 
działań lub powiązań przestępczych policjantów.

Kronika policyjna 61 281 74 10 lub 61 841 49 00
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Pedofil z Lubonia

Rycerz Jana Pawła II był pedofilem

Jak ustalili reporterzy poznańskiej redakcji 
Gazety Wyborczej, 46-letni Przemysław C. 
wykorzystał dziewczynkę, gdy ta miała 15 
lat – przed 2003 rokiem. – „To był absolut-
nie wzorowy chłopak. Nie miałem do niego 
żadnych zastrzeżeń” – mówi cytowany przez 
„Wyborczą” ks. Bernard Cegła, proboszcz pa-
rafii św. Barbary w Luboniu – „Był lektorem 
i  kantorem, pomagał przy ołtarzu” – wspo-
mina duchowny.

Na początku września tego roku 46-letni 
mieszkaniec Lubonia został aresztowany. 
Wcześniej na policję zgłosiła się wykorzysta-
na w przeszłości kobieta, która dziś jest już 
dorosła. Przed 2003 rokiem miała udzielać 
się w  lubońskiej parafii św. Barbary, gdzie 
miała poznać Przemysława C.

Jak ustalili dziennikarze Gazety Wyborczej, 
pedofilskie ciągoty kościelnego lektora były 
znane organom ścigania już w  2008 roku. 
Wtedy brazylijskie służby przekazały pol-
skiej policji namierzonych Polaków, którzy 
ściągali z  internetu pedofilską pornografię. 
Materiały o takim charakterze znaleźli śled-
czy w  mieszkaniu Przemysława C. podczas 
zatrzymania 12 lat temu.

Z akt sprawy, do których dotarła „Wyborcza” 
wynika, że mężczyzna w 2009 roku przyznał 

się do winy. Tłumaczył wtedy, że pliki ściągał 
„z  ciekawości”. Przemysław C. dobrowolnie 
poddał się wtedy karze i został skazany na 10 
miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Informacje o pedofilskich ciągotach mężczy-
zny miały jednak nie dotrzeć do proboszcza 
parafii, w której działał. Śledczy przesłuchali 
wtedy jedynie rodziców mieszkańca Lubo-
nia. Jak mówi reporterom GW rzecznik po-
znańskiego sądu, Aleksander Brzozowski, 
organy nie mogły wtedy powiadomić pro-
boszcza o wyroku Przemysława C. bo nie był 
on pracownikiem parafii św. Barbary. W 2012 
roku mężczyzna zaczął działać w  innym lu-
bońskim kościele, tym razem św. Jana Pawła 
II. Był tam opiekunem ministrantów.

Jak mówią nam osoby orientujące się w ży-
ciu lubońskiej parafii św. Barbary, trudno 
uwierzyć, że proboszcz mógł nie wiedzieć 
o wyroku Przemysława C. – Proboszcz tej pa-
rafii jest od wielu, wielu lat ten sam, a plotki 
o  wykorzystywaniu nieletnich już krążyły. 
Prędzej jestem w  stanie uwierzyć, że pro-
boszcz parafii św. Jana Pawła II mógł nie 
wiedzieć o  sprawie, bo w  Luboniu jest od 
niedawna – słyszymy.

Przemysław C. dwa lata temu wstąpił do Za-
konu Rycerzy Jana Pawła II. Do grupy należy 

około 800 świeckich katolików, którzy nazy-
wają się „Wielkimi Rycerzami”. Członkowie 
zakonu twierdzą, że biorą wzór z polskiego 
papieża, który “swoim świadectwem poka-
zywał, jak harmonijnie można łączyć mę-
skość i świętość”.

Zakon opublikował swoje stanowisko. – Ry-
cerze Jana Pawła II potępiają wszelkie grze-
chy, nadużycia wobec innych ludzi. Szcze-
gólny wstręt i  obrzydzenie budzą w  nas 
czyny o charakterze pedofilskim – czytamy. 
Jak twierdzi zakon, mieszkaniec Lubonia nie 
ujawnił żadnemu z członków grupy swojego 
wyroku za pedofilię. – Był on postrzegany 
przez najbliższe otoczenie jako przykładny 
katolik, dzielnie zmagający się od urodzenia 
z  porażeniem mózgowym – dodają ryce-
rze. Teraz członkostwo mieszkańca Lubonia 
w  zakonie jest zawieszone. Prawnicy grupy 
zostali jednak obrońcami Przemysława C.

Mieszkaniec Lubonia po wrześniowym za-
trzymaniu, podczas którego śledczy znów 
znaleźli materiały pedofilskie, przyznał się 
do winy. Policja sprawdza, czy wykorzysta-
nych dzieci było więcej.

 Wojtek Pierzchalski

Odnosząc się do najnowszych doniesień 
medialnych opisujących fakt, że „Rycerz 
Jana Pawła II był pedofilem”, pragniemy 
stwierdzić, że:

1. Rycerze Jana Pawła II potępiają wszelkie 
grzechy, nadużycia wobec innych ludzi. 
Szczególny wstręt i  obrzydzenie budzą 
w nas czyny o charakterze pedofilskim. 
Zdecydowana większość Rycerzy Jana 
Pawła II to mężowie i  ojcowie rodzin. 
Staramy się, przykładnie wypełniać na-
sze powołanie do małżeństwa i  ojco-
stwa inspirując się coraz bardziej aktu-
alnym nauczaniem Świętego Jana Pawła 
Wielkiego.

2. Bohaterem ostatnich doniesień praso-
wych jest nasz Brat Rycerz z Komandorii 
Poznańskiej, Prowincji Polskiej Zakonu 
Rycerzy Jana Pawła II. Przystąpił do na-
szego Bractwa dwa lata temu, 11 listo-
pada 2018 roku. Nie ujawnił on – ani 
Kapelanom swojej Chorągwi (zarówno 

poprzedniemu jak i obecnemu Księdzu 
Proboszczowi) ani władzom Zakonu 
Rycerzy Jana Pawła II, ani nawet najbliż-
szym Braciom Rycerzom – żadnych fak-
tów, które mogłyby wzbudzać jakiekol-
wiek podejrzenia co do „ciemnych kart” 
jego życiorysu. Wręcz przeciwnie był on 
postrzegany przez najbliższe otoczenie 
jako przykładny katolik, dzielnie zma-
gający się od urodzenia z  porażeniem 
mózgowym.

3. Bracia Rycerze oraz władze Zakonu Ry-
cerzy Jana Pawła II dowiedzieli się o  za-
trzymaniu, a  następnie o  tymczasowym 
aresztowaniu naszego Brata Rycerza we 
wrześniu tego roku od jego najbliższej 
rodziny. Dowiedzieliśmy się także, że za-
rzucany naszemu współbratu czyn ma 
charakter pedofilski i  dotyczy zdarzeń 
sprzed siedemnastu lat. Dowiedzieliśmy 
się także, że nasz współbrat przyznał się 
do zarzucanego czynu i  wyraził skruchę 
i szczery żal przed prokuratorem. Za zgo-

dą rodziny nasi współbracia prawnicy 
podjęli się obrony naszego podejrzanego 
współbrata. Niestety do dzisiaj nie uzy-
skali zgody na widzenie z  podejrzanym. 
A zgodę na dostęp do części zgromadzo-
nego materiału dowodowego w sprawie 
uzyskali dopiero kilka dni temu. Uważa-
my, że każdy ma prawo do obrony – na-
wet jeśli popełnił najbardziej ohydne 
czyny – które winno służyć zapewnieniu 
uczciwego procesu i sprawiedliwej karze.

4. Już w  pierwszych dniach października 
Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II 
zawiesił naszego podejrzanego współ-
brata w  prawach Rycerza Jana Pawła II 
i nakazał postępowanie mające na celu 
zbadanie sprawy i  – jeśli hańbiące za-
chowania się potwierdzą – wykluczenie 
winnego współbrata z  szeregów Ryce-
rzy Jana Pawła II.

 Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Mieszkaniec Lubonia został zatrzymany w związku z wykorzystaniem seksualnym 15-letniej dziewczynki. 
W przeszłości mężczyzna był już karany za pedofilię. Policja sprawdza, czy jest więcej ofiar.

Ostatnio bohaterem doniesień prasowych jest mieszkaniec Lubonia – Rycerz z  Komandorii Poznańskiej, Prowincji  
Polskiej Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, niejaki Przemysław C., który przyznał się do molestowania nieletniej. 
W związku z tym poniżej zamieszczamy również stanowisko Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w tej sprawie:
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„Nigdy nie będziesz szła sama”
W niedzielę, 13 grudnia o godz. 16 na pl. Edmunda Bojanow-
skiego zebrało się czternaścioro przedstawicieli Lubońskiego 
Strajku Kobiet. Protestowali w związku z niedawno ujawnioną 
przez „Gazetę Wyborczą” sprawą Przemysława C., który przyznał 
się do molestowania nieletniej. Grupa protestujących dekla-
rowała solidarność z ofiarą i głosiła hasła „Nigdy nie będziesz 
szła sama” oraz „Luboń po stronie kobiet”. Przed kościołem św. 
Barbary zebrała się także grupa wiernych z parafii, którzy ob-
serwowali protestujących w obawie przed próbami ewentual-
nego wtargnięcia ich do kościoła. Według relacji protestujących 
– początkowo deklarowali, że wyszli z modlitwy. Jednak stali tak 
długo, jak my byłyśmy na placu. Jedna z osób powiedziała, że 
dostała informację, że grupa feministek zamierza wtargnąć do 
kościoła i zniszczyć ołtarz.

Na szczęście protest zakończył się bez incydentów. (PAW)
W trakcie protestu przedstawicieli Lubońskiego Strajku Kobiet   fot. Zb. Lubońskiego 
Strajku Kobiet

Ofiaromat inaczej nazywany elektronicz-
ną tacą, e-tacą lub daromatem jest rozwią-
zaniem, które wychodzi naprzeciw aktual-
nym potrzebom Kościoła, umożliwiającym 
przekazywanie ofiar na cele parafialne 
w  sposób bezgotówkowy – za pomocą 
karty, telefonu czy zegarka. Ma formę 
stojącej elektronicznej skarbony i umożli-
wia wskazanie lub samodzielne wpisanie 
kwoty ofiary, wybór celu, na który środki 
zostaną przeznaczone i  przekazanie tych 
środków poprzez transakcję zbliżeniową. 
Jest wygodny dla darczyńców, ponieważ 
mogą oni złożyć ofiarę w każdej chwili, nie 
tylko podczas nabożeństw. (PAW)

W przedostatni poniedziałek (14.12.) przed wigilią Świąt Bożego Narodze-
nia członkinie Zespołu Caritas przy parafii św. Jana Bosko, po wspólnej mo-
dlitwie i życzeniach rozdały dary naszych serc w ramach przedświątecznej 
akcji „Tytka Charytatywna”. Paczkami i upominkami świątecznymi obdaro-
wano 90 najbardziej potrzebujących rodzin. W paczkach znalazły się różne 
artykuły spożywcze (m.in.: konserwy mięsne, tłuszcze, mąka, cukier, maka-
rony, kawa, bakalie i słodycze).

Parafialny Zespół Caritas wyraża serdeczne podziękowania wszystkim Spon-
sorom i  Dobrodziejom za dar serca, których spontaniczna pomoc w  akcji 
„Tytka charytatywna” jest świadectwem miłości do Boga i bliźniego. Jedno-
cześnie Caritas wyraża głęboką wdzięczność Duszpasterzom parafii – ks. prał. 
Romanowi Kubickiemu i ks. Tomaszowi Rogozińskiemu za udzieloną pomoc, 
przychylność i zrozumienie oraz życzy wszystkim w Nowym Roku bogactwa 
Bożego miłosierdzia, obfitości łask Bożych i błogosławieństwa, które przynie-
sie radość, pokój, nadzieję i miłość. (PAW)

Pierwszy w Luboniu ofiaromat

Tytka od Caritasu

Przybywa ofiaromatów w kościołach na terenie całej Polski. W naszym mieście pierwszy 
zamontowano w kościele św. Jana Pawła II przy ul. Źródlanej.

Mijamy się na ulicach, w sklepach, stanowimy względem siebie dobro, jesteśmy cząstką wspólnoty 
parafialnej, przyłączamy się do przedświątecznej akcji. Niebo przekazało pokój ziemi…

Ofiaromat umożliwia przekazywanie ofiar na cele parafialne   fot. Paweł Wolniewicz

Przedstawicielki Zespołu Caritas przy parafii św. Jana Bosko – od lewej: 
Maria Stryszak, Janina Pawlęty i Maria Grześkowiak (prezes), w Domu 
Parafialnym przekazywały paczki i upominki najbardziej potrzebują-
cym rodzinom parafialnej wspólnoty   fot. Paweł Wolniewicz
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29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2021

„Laryngologia, otolaryngologia, diagnostyka głowy. Finał z gło-
wą” pod takim hasłem odbędzie się najbliższy Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze względu na wprowadzenie 
narodowej kwarantanny, Finał został przeniesiony z  niedzieli 
10 stycznia 2021 r. na niedzielę 31 stycznia 2021 r. W Ośrodku 
Kultury w Luboniu został utworzony sztab 29 Finału WOŚP. Roz-
liczenie wolontariuszy odbędzie się w godzinach od 15 do 18.

Wspieramy Sanepid

W związku z tym, że od 24 października wszystkie zajęcia, im-
prezy i  koncerty organizowane przez Ośrodek Kultury w  Lu-
boniu zostały tymczasowo zawieszone lub odwołane, obecnie 
pracownicy Ośrodka wspierają poznański sanepid. We wtorek, 3 
listopada pracownicy Ośrodka Kultury oraz Senior-Wigor, prze-
szli szkolenie on-line, na którym poznali procedury przekazywa-
nia i  zbierania informacji od pacjentów, którzy mają pozytyw-
ny wynik testu na obecność Covid-19. Od tej pory pracownicy 
dzwonią do osób wskazanych przez poznański sanepid i prze-
prowadzają telefoniczne wywiady. Akcję wsparcia sanepidu ko-
ordynuje Metropolia Poznań.

Remonty w Ośrodku Kultury

Czas kiedy zajęcia w Ośrodku Kultury zostały zawieszone wyko-
rzystujemy na remonty. Odnawiamy, malujemy, wymieniamy. 
To wszystko dla Was, aby można było wrócić. Mamy nadzieję, że 
już niedługo znów się spotkamy. 

Spektakl Mikołajkowy 

Z  okazji Mikołajek Ośrodek Kultury w  Luboniu przygotował 
dla najmłodszych niespodziankę. Spektakl pt. „Marzenie pod 
choinkę”, w wykonaniu artystów Filharmonii Pomysłów, można 
było oglądać on-line od 6 do 8 grudnia. To niezwykła opowieść 
o marzeniach, przemijaniu i wyobraźni, stanowiąca kompilację 
teatru z muzyką i śpiewem. W zapomnianym sklepiku z zabaw-
kami, w przeddzień Świąt, Sprzedawczyni bawi się starymi ma-
rionetkami, wspominając dawne dzieje. Jest smutna i samotna, 
tak jak jej sklep, do którego dawno nie zajrzało żadne dziecko. 
Pod wpływem rzewnego śpiewu, lalki trzymane w jej ręku nagle 
ożywają i  zabierają sklepikarkę w  niezwykłą podróż do Krainy 
Dzieciństwa. Spotka tam dawnych przyjaciół i przeżyje raz jesz-
cze swoje najpiękniejsze święta…

(OK)

Setki tytułów za darmo w Twoim domu

Przed nami długie zimowe wieczory, któ-
re najmilej upłyną w towarzystwie książ-
ki. Jednak co zrobić, gdy nie wiemy co 
czytać, biblioteka jest nieczynna lub nie 
chcemy czekać na zarezerwowane tytu-
ły? Mamy dla Ciebie bezpłatny dostęp 
do platformy Legimi, na której znajdziesz 
setki książek całkowicie za darmo o każ-
dej porze dnia i nocy!

Bezpłatne kody aktywacyjne czekają na 
Was w Czytelni, dostęp jest ważny przez 
miesiąc, a po utracie ważności można po-
brać kolejny kod na nowy okres.

Dołącz do nas na You Tube

Pandemia koronawirusa zmusiła nas na 
do wstrzymania działalności kulturalnej. 
Ogromnie brakuje nam wspólnych se-
ansów, wykładów, warsztatów i  spotkań 
z  najmłodszą widownią. Dlatego z  dużą 
dozą optymizmu zapraszamy Państwa 
na nasz kanał w serwisie You Tube, gdzie 
zaczynamy dzielić się naszymi bibliotecz-
nymi spotkaniami i  warsztatami. Gorąco 
zachęcamy do subskrypcji i obserwowa-
nia nas w social mediach, gdzie na bieżą-
co informujemy o nadchodzących nowo-
ściach. Informacje o filmach znajdują się 
również na naszej stronie internetowej 
w zakładce „aktualności”. Do zobaczenia!

Praktyczny poradnik Czytelnika

Drodzy Czytelnicy, bardzo cieszymy się 
z  ponownej możliwości spotykania się 
z Wami w Bibliotece! Jednak, aby wizyty 
u  nas nadal sprawiały wszystkim przy-
jemność podpowiadamy kilka prostych 
zasad, które nie tylko usprawnią naszą 
pracę, ale przede wszystkim skrócą czas 
oczekiwania Państwa i  pozostałych Czy-
telników. Zgodnie z nowymi wytycznymi, 
w budynku może przebywać tylko dwóch 
czytelników, pozostali muszą czekać na 
zewnątrz, dlatego usprawnienie Państwa 
wizyt jest dla nas tak ważne.

1. Przygotuj listę książek, które chcesz 
wypożyczyć, spis przygotuj w  oparciu 
o  nasz katalog, gdzie zaznaczona jest 
również dostępność danej pozycji. Tytuły 
obecnie wypożyczone możesz zarezer-
wować, a my wiadomością SMS poinfor-
mujemy Cię o konieczności odbioru. 

2. Na stronie www.biblub.com w zakład-
ce aktualności znajdą Państwo film in-
struktażowy pokazujący obsługę katalo-
gu oraz konta online. Zyskujecie Państwo 
podgląd na stan swojego konta, możli-
wość rezerwacji tytułów i prolongaty ter-
minu zwrotu wypożyczonych pozycji.

3. Nie sprawdzamy historii wypożyczeń, 
zwłaszcza na kilku kontach! To jest główna 

przyczyna wydłużania się kolejki. Prosimy 
o unikanie pytania „Czy może Pani spraw-
dzić czy już to czytałem?” Jeżeli nie jesteś 
pewien czy daną książkę czytałeś zrezy-
gnuj z niej, będzie jeszcze mnóstwo oka-
zji, by do niej powrócić. Podgląd do pełnej 
historii mają Państwo po zalogowaniu na 
swoje konto na www.biblub.com.

GODZINY OTWARCIA

Biblioteka Główna ul. Żabikowska 42, 
tel. (061) 813-09-72

Poniedziałek, wtorek, środa: 12 – 18
(przerwa tech. 15 – 15.20)
Czwartek i piątek                         9 – 15  
(przerwa tech. 12 – 12.20)

Filia nr 3 ul. Romana Maya 1 (Luvena), 
tel. 785 874 382

Poniedziałek    12 – 18
Środa        9 – 15

Filia nr 4 ul. Sobieskiego 80, tel. 607 
874 382

Poniedziałek i wtorek     9 – 15
Środa i czwartek   12 – 18
(w pozostałe dni tygodnia nieczynne)

(BM)

Z życia Biblioteki Miejskiej

Życie w Ośrodku Kultury
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Święty Mikołaj z Wir

W XIII wieku pierwszą parafią na południu ziem okalających Poznań, na których dzisiaj znajduje się m.in. miasto 
Luboń, były Wiry. Przez wieki należeli do niej przodkowie lubonian. Na cmentarzu wirowskim spoczywa wielu 
zmarłych z lubońskich rodzin. Dlatego też, mając nadzieję, że będzie to ciekawą lekturą również dla czytelników,  
publikujemy poniższy tekst Wiktora Cegiołki i Piotra P. Ruszkowskiego. (red. GL)

Szósty grudnia to „Świętego Mikołaja”, 
dzień, w  którym otrzymujemy i  obdaro-
wujemy prezentami szczególnie dzieci. 
Dziś zapewne niewielu pamięta, a  dzieci 
z  pewnością nie wiedzą, że w  sąsiednim 
wirowskim kościele, który był parafią także 
dla Żabikowa, Lubonia i  Lasku, prawdo-
podobnie przez kilka stuleci, była figura 
świętego biskupa znanego z tego, że lubił 
pomagać ludziom i potajemnie uszczęśli-
wiać ich upominkami. Stąd też wzięła się 
ta tradycja. Dzisiaj „święci” mikołajowie 
swym wyglądem różnią się od „oryginału”. 
To siwi staruszkowie z białą brodą, których 
atrybutem jest miękka, czerwona czapka 
z białym pomponem, nie zaś mitra – cha-
rakterystyczne wysokie i sztywne o kształ-
cie trójkątnym nakrycie głowy biskupów.

500-letnia rzeźba

Obecnie rzeźba z  Wir znajduje się na 
wystawie stałej w  Muzeum Archidiece-
zjalnym w  Poznaniu. Do tego skarbca 
zabytków ruchomych została oddana 
w depozyt jeszcze przed wojną w  latach 
30. Czy było to za czasów ks. Stanisława 
Ratajczaka (przed 1935 r.), czy jego na-
stępcy ks. proboszcza Jana Zaremby - nie 
wiadomo? W  okresie okupacji wirowski 
św. Mikołaj znalazł się w  Kaiser Friedrich 
Museum Posen, czyli obecnym Muzeum 
Narodowym, gdzie przebywał w  maga-
zynach do 1981 r. Rzeźbę dla Muzeum 
Archidiecezjalnego odzyskał ks. Stefan 
Tomaszkiewicz – ówczesny dyrektor tej 
placówki, wcześniej w  latach 1959-1964 
proboszcz parafii św. Floriana w Wirach.

Teraz wirowska rzeźba jest eksponatem 
ilustrującym średniowiecze, wystawionym 
w jednej z sal drugiego piętra dawnej Aka-
demii Lubrańskiego. Według ekspertyz 
pochodzi ona z  około 1520 roku, a  więc 
miałaby teraz dokładnie 500 lat! Kto był jej 
twórcą i gdzie powstała, nie wiadomo. Zo-
stała wykonana z litego, prawdopodobnie 
lipowego drewna (bez podstawy). Przed-
stawia półpostać św. Mikołaja o wysokości 
43 cm. Jest w  bardzo dobrym stanie, za-
konserwowana może cieszyć oko i  przy-
pominać o naszej chrześcijańskiej kulturze 
przez kolejne stulecia. Rzeźba jest prawie 
kompletna, brakuje jedynie w lewej dłoni 
pastorału (laski biskupiej), na co wskazuje 
układ ręki, wyprofilowana fałda w  stroju 
oraz otwór w dłoni. Wirowski eksponat św. 

Mikołaja posiada ponadto takie atrybuty 
jak: mitrę na głowie, a w prawej ręce księ-
gę, na której są trzy kule (złote).

Jeśli figura ta od początku znajdowała się 
w wirowskiej parafii, to „pamięta” aż cztery 
świątynie. Tę obecną (piątą) murowaną, po-
święconą w 1900 roku oraz trzy wcześniej-
sze – drewniane: czwartą z  lat 1748-1899, 
trzecią z lat ok. 1550-1737 i drugą ok.1380-
1550. Przypomnieć tu należy, że parafię 
w Wirach utworzono już około 1260 roku, 
wydzielając ją z komornickiej. Służyła przez 
stulecia mieszkańcom okolicznych wsi. 

Mikołaj biskup

O tym świętym Mikołaju niewiele wiado-
mo. Oprócz tego, że żył na przełomie III 
i IV w., był biskupem miasta Mira leżącego 
w  południowo-zachodniej Azji Mniejszej 
i  pochodził z  zamożnej rodziny. Rodowe 
bogactwa przeznaczał na prezenty, któ-
rymi lubił anonimowo obdarowywać – co 
czynił na chwałę Bożą. Legenda opisana 
też w  przewodniku po muzeum archi-
diecezjalnym głosi, że jeden z  sąsiadów 
Mikołaja był bardzo biedny. Miał trzy córki, 
których z  braku pieniędzy nie mógł wydać 
za mąż, nie miały bowiem posagu. Mikołaj 
dowiedziawszy się o tym, postanowił im po-
móc. Przez trzy kolejne noce wrzucał przez 
okno, niektórzy twierdzą, że przez komin, 
prezent - jedną bryłkę złota, stąd trzy bryłki 
złota na księdze, którą trzyma. Dziewczyny 
wyszły za mąż, a starszy już wiekiem sąsiad 
Mikołaja wyprawił im wspaniałe wesela. 

Patron

Świętych Mikołajów kościół ma ponad 20. 
Jednak najbardziej znanym nie tylko w Pol-
sce jest od wieków średnich właśnie biskup 
Mikołaj. Korzystając z okazji, przypomnijmy 
patronem jakich państw, miast, zawodów, 
stanów itd. jest ten święty: Patron Rusi, 
Grecji, Antwerpii (Belgia), Berlina (Niemcy), 
Moskwy (Rosja), bednarzy, cukierników, 
flisaków, kupców, marynarzy, młynarzy, 
notariuszy, piekarzy, piwowarów, ryba-
ków, strażników, żeglarzy, dzieci, jeńców, 
młodych małżeństw, panien, studentów 
(żaków), więźniów. Ponadto św. Mikołaj 
strzeże od wilków, jest opiekunem podczas 
sztormów, w  wypadku zaginięcia okrętu. 
Jest też w herbach polskich miast – Chrza-
nowa i Dubiecka. Największe jego sanktu-
arium znajduje się we włoskim mieście Bari.

Atrybuty

Oto z  jakimi przedmiotami lub sytuacja-
mi bywa ten święty przedstawiany: Anioł, 
chleb (symbol Chrystusa, Eucharystii), mi-
tra, pastorał, ubiór biskupi, księga (symbol 
mądrości, słowa Bożego), troje dzieci w ce-
brzyku (uratowani przez niego od wyro-
ku śmierci trzej młodziankowie), kotwica 
i okręt (wybawił żeglarzy z katastrofy mor-
skiej), trzy złote kule (podarował na posag 
biednym pannom), tarcza z napisem „Quis 
ut Deus” (Któż jak Bóg).

Na podstawie m.in.: 
Ewa Kleczewska-Wit, Sylwia Korczak, 
Agnieszka Wajroch Wiedza i sztuka w Aka-
demii Lubrańskiego – Z opowieści przewod-
nika…, Muzeum Archidiecezjalne w  Po-
znaniu, Poznań 2017; 
Stanisław Malepszak Luboń i  okolice – 
dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii, Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Fo-
rum Lubońskie”, Luboń 2005; 
Urszula Janicka-Krzywda Patron – Atrybut 
– Symbol, Pallotinum, Poznań 1993.

 Wiktor Cegiołka i Piotr P. Ruszkowski

Materiał wcześniej publikowany w „Nowinach Komor-
nickich” i na stronie www.wiescilubonskie.pl

Święty Mikołaj z Wir, zabytkowa 500-letnia rzeźba 
z około 1520 r. znajduje się obecnie w Muzeum Archi-
diecezjalnym w Poznaniu, które mieści się w Akademii 
Lubrańskiego przy ul. J. Lubrańskiego 1

HISTORIA 
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„Witaj Ojcze Święty! Zobacz, ile masz dzieci. 
Umocnij naszą wiarę!”

Po odwołaniu brata Mariana z pracy w se-
kretariacie prymasa Polski, Józefa Glempa, 
zlecono mu obowiązki kierowcy biskupa 
Jana Czerniaka – emeryta w Gnieźnie. Po 
reorganizacji diecezji, której ogłoszenie 
nastąpiło z udziałem ks. arcybiskupa Józe-
fa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce i po nominacji ks. biskupa Hen-
ryka Muszyńskiego na Arcybiskupa Me-
tropolii Gnieźnieńskiej brat Marian został 
kierowcą Arcybiskupa. Zaczął się kolejny 
etap w jego życiu. 

- W  1991 roku miał przyjechać do Polski 
Ojciec Święty. Ksiądz biskup Alojzy Orszu-
lik zaproponował mi udział w pielgrzymce 
papieskiej, gdyż były jakieś małe problemy 
między służbami watykańskimi, a  Biurem 
Ochrony Rządu. Znałem język włoski i zwy-
czaje panujące wśród służby watykańskiej, 
i  znałem wszystkich biskupów w  Polsce. 
To ułatwiało mi współpracę przy obsłudze 
pielgrzymki. Do obowiązków grupy, w któ-
rej pracowałem, składającej się z służby wa-
tykańskiej i Biura Ochrony Rządu, należało 
po przylocie Papieża odebranie bagaży 
i darów, odpowiednie ich posegregowanie 
i dostarczenie w wyznaczone miejsca. Po-
tem trzeba było też zebrać i zabezpieczyć 
dary, które Ojciec Święty otrzymał w  Pol-
sce i zapakować je tak, aby bezpieczne do-
tarły do Watykanu. 

Wczesnym rankiem, 1 czerwca 1991 r. wy-
jechaliśmy z Gniezna do Koszalina z bisku-
pem Bogdanem Wojtusiem i jego kierowcą 
panem Bronkiem na IV pielgrzymkę Jana 
Pawła II do Ojczyzny. 

Tak rozpoczęła się nowa posługa brata Ma-
riana – obsługa pielgrzymek papieskich 

Na lotnisko dotarli szczęśliwie, wszystkie 
drogi obstawione były służbami porządko-
wymi. Domy na trasach przejazdu zostały 
przez Polaków pięknie udekorowane. 

- Na lotnisku odnalazłem pracowników 
BOR, z którymi miałem pracować przy ob-
słudze Ojca Świętego i jego orszaku, liczą-
cego 28 osób. Nadleciał samolot z Rzymu 
i  zapanowała wielka radość. Podczas ofi-
cjalnych powitań zapoznałem się z ochro-
ną watykańską. Zapakowaliśmy bagaże do 
ciężarówki i  pojechaliśmy do seminarium 
w  Koszalinie. Dostarczyliśmy walizki go-
ściom watykańskim do przygotowanych 
pokoi. Gdy już wszystko było gotowe, mo-
głem  wziąć udział w uroczystościach pro-
wadzonych przez Ojca Świętego. Podczas 

poświęcenia seminarium miałem możli-
wość porozmawiania z Papieżem.

Drugiego dnia pielgrzymki Jan Paweł II 
spotkał się z  Wojskiem Polskim, po czym 
nastąpiły przygotowania do przelotu, do 
Rzeszowa. 

- Załadowaliśmy bagaże do samolotu TU 
154 i polecieliśmy razem z Ojcem Świętym. 
Po wylądowaniu wyładowaliśmy bagaże 
i podzieliliśmy dary na spotkania w Rzeszo-
wie i Przemyślu

W  południe, w  Rzeszowie rozpoczęła się 
Msza św. pontyfikalna pod przewodnic-
twem Papieża, w trakcie której Ojciec Świę-
ty ogłosił błogosławionym sługę Bożego 
– Józefa Sebastiana Pelczara.

W tym czasie ekipa brata Mariana jechała 
już do Lubaczowa przygotować nocleg dla 
Ojca Świętego i orszaku papieskiego. 

- Gdy Ojciec Święty wyruszył na spotkanie 
z wiernymi w Lubaczowie my jechaliśmy już 
do Kielc przygotowywać następny nocleg. 

W tym dniu, w katedrze kieleckiej odbywa-
ło się zakończenie Synodu Diecezjalnego, 
a następnie Papież miał się spotkać przed 
katedrą z zakonnikami i zakonnicami.

Na lotnisku w Masłowie koło Kielc zerwała 
się potężna burza – niespodzianka z  nie-
bios, która jednak ludzi nie wystraszyła. 
Trwali wiernie, chociaż bardzo zmokli. 

- W  czasie tej Mszy św. dane mi było 
przyjąć Komunię z rąk Ojca Świętego. Po 
Mszy wróciliśmy do rezydencji biskupa 
Szymeckiego.

Następnego dnia, 4 czerwca Ojciec Świę-
ty udał się do Radomia. Brat Marian razem 
z ekipą watykańską pojechał do Łomży, aby 
jak zwykle przygotować bazę noclegową.

Następnym miastem papieskiej pielgrzym-
ki 5 czerwca był Białystok.

- My wyruszyliśmy w  drogę do Olsztyna. 
W  tym dniu swoje urodziny obchodził 
inspektor generalny watykańskiej służby 
bezpieczeństwa, Camillo Cibin, odpowie-
dzialny za bezpieczeństwo Ojca Świętego. 
Z tego powodu kolacja miała być uroczy-

sta. Dostałem bojowe zadanie przygo-
towania urodzinowego tortu. Ale w  tym 
czasie w Olsztynie obowiązywał zakaz Sa-
nepidu na robienie ciast z  kremem (cho-
dziło o salmonellę i zakaz używania jajek). 
Kłopot był więc niemały. Na szczęście za-
kaz nie dotyczył sióstr zakonnych, które 
upiekły dwa torty. 

Włosi z mojej grupy zabrali się do gotowania 
makaronu, gdyż zamierzali zrobić niespo-
dziankę swojemu szefowi. Siostry znalazły 
się w kłopocie, ponieważ przygotowały już 
posiłek. Włosi jednak nie ustąpili, bo uważa-
li, że posiłek bez spagetti nie jest posiłkiem. 
I postawili na swoim. Włosko-polska kolacja 
upłynęła w atmosferze radości.

Ojciec Święty i brat Marian  Fotografia autorstwa Arturo Mari i b. Mariana Markiewicza ze zbiorów własnych. 
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Kolejnego dnia, 6 czerwca pielgrzymka 
wiodła do Włocławka, a  dzień później do 
Płocka.

- Mieliśmy po rozlokowaniu dużo czasu 
i wziąłem udział w nabożeństwie czerwco-
wym w katedrze, w którym uczestniczył Pa-
pież. Potem był obiad w rezydencji biskupa 
Kamińskiego. Po obiedzie miałem zaszczyt 
przedstawić Ojcu Świętemu panów z BOR, 
z  którymi współpracowałem. Byli z  tego 
bardzo zadowoleni. Ojciec Święty podzię-
kował im za trud i troskę, obdarował różań-
cami i każdemu uścisnął dłoń.

Rano, 8 czerwca nie było widać świata, 
z  powodu niesamowitej mgły. W  środ-
kach masowego przekazu ogłoszono, że 
jeżeli mgła nie ustąpi, Papież uda się do 
Warszawy drogą lądową, a nie, jak plano-
wano - powietrzną. Na szczęście wypogo-
dziło się i helikopter papieski wystartował 
do stolicy.

- Ruszył także nasz konwój, w którym je-
chała policja, na początku i na końcu,  sa-
mochodami na sygnale. Ogromne było 
poruszenie po drodze, bo wiele osób wy-
biegło ufając, że w kolumnie jedzie Ojciec 
Święty, zgodnie z  wcześniejszymi zapo-
wiedziami w mediach. 

Dotarliśmy do Warszawy na ostatni 
postój 

W  ciągu dwóch dni odbyło się wiele uro-
czystości, np. Te Deum w katedrze z okazji 
200 rocznicy Konstytucji 3 Maja, czy otwar-
cie II Krajowego Synodu Plenarnego, spo-
tkania w  nuncjaturze, w  Teatrze Wielkim, 
w  kościele ewangelicko – habsburskim, 
w  Katedrze Polowej, w  Sekretariacie Epi-
skopatu Polski. Na zakończenie Papież od-
prawił Mszę św. na Agrykoli.

- W dzień odlotu Ojca Świętego do Waty-
kanu pojechaliśmy z  bagażami i  darami 
na lotnisko. Po załadowaniu do samolo-
tu pożegnaliśmy się z  funkcjonariuszami 
BOR. Przybył Papież i  wygłosił ostatnie 
przemówienie, następnie pożegnał się 
z zebranymi. Osoby towarzyszące wsiadły 
wcześniej. Ojciec Święty wszedł do samo-
lotu ostatni i maszyna ruszyła na pas star-
towy. Czekaliśmy aż samolot wzbijający 
się w  niebo zniknie nam z  oczu. Rozsta-
liśmy się z życzeniem spotkania podczas 
drugiego etapu papieskiej pielgrzymki – 
w  Częstochowie, na Światowym Spotka-
niu Młodzieży.

Nastąpiło ono dwa miesiące później. Grupa 
brata Mariana, obsługująca pielgrzymkę 
poleciała małym samolotem do Krakowa, 
gdzie miała czekać na przylot Papieża. 

- Kiedy papieski samolot wylądował, ujrze-
liśmy uśmiechniętego Ojca Świętego, wi-
watowaliśmy z radości. 

W trakcie oficjalnego powitania  bagaże zo-
stały przeładowane do samochodów BOR, 
konwój ruszył do rezydencji biskupiej na 
ul. Franciszkańskiej w Krakowie, gdzie były 
przygotowane pokoje dla Ojca Świętego.

W  tym pierwszym dniu Jan Paweł II na-
wiedził szpital dziecięcy w Krakowie Pro-
kocimiu, następnie poświęcił budynek 
Papieskiej Akademii Teologicznej. Na 
Rynku w  Krakowie odprawił Mszę św., 
w trakcie której wyniósł do chwały ołtarzy 
Anielę Salawę. 

- Wieczorem z  okna na Franciszkańskiej 
przemówił do czuwającej przed rezydencją 
młodzieży i pożartował z młodymi, zachę-
cając ich do udziału w VI Światowym Dniu 
Młodych w Częstochowie.

14 sierpnia Ojciec Święty udał się do Wa-
dowic, aby konsekrować kościół św. Piotra 
Apostoła. Po liturgii przemówił do zebra-
nych z balkonu: „Cieszę się bardzo, że macie 
tutaj ten kościół, takie miejsce, skąd papież 
może przemawiać, Urbi et Orbi. Bóg zapłać. 
Teraz trzeba jechać do Częstochowy…”. 
Udzielił zebranym błogosławieństwa.

Wielojęzyczny, kolorowy, roześmiany, 
rozgadany i rozmodlony tłum 

Z Wadowic Ojciec Święty pojechał na Ja-
sną Górę i zastał tam radość i ożywienie, 
ogromny entuzjazm u młodzieży. Czeka-
ły na niego niezliczone rzesze młodych 
z całego świata, z 80 krajów, roześmiany, 
wielojęzyczny, kolorowy, rozgadany i roz-
modlony tłum.

Kiedy Papież wszedł na szczyt jasnogórski 
powitał go jeden wielki krzyk radości. Na-
stąpiły oficjalne powitania. Ojca Świętego 
witał Prymas Polski Józef Glemp i kardy-
nał Eduardo Pironio – Przewodniczący Pa-
pieskiej Rady ds. Świeckich. Po oficjalnych 
przemówieniach przywitał Jana Pawła II 
przedstawiciel młodzieży: „Witaj Ojcze 
Święty! Zobacz, ile masz dzieci. Umoc-
nij naszą wiarę! Mów nam o  miłości. 
Prowadź nas do Chrystusa”.  

Młodzież z  wielką uwagą słuchała słów 
Papieża, także później, kiedy przemawiał 
w  czasie nocnego czuwania, rozwijając 
trzy słowa Apelu Jasnogórskiego: „Jestem, 
pamiętam, czuwam”.

O tym spotkaniu tak pisze kardynał Stani-
sław Dziwisz w książce „Świadectwo”:

„Ojcu Świętemu zapadło w  serce wspo-
mnienie Dnia Młodzieży na Jasnej Górze 

w  Częstochowie w  1991 roku. Niewiele 
wcześniej runął Mur Berliński. I  oto przed 
obliczem Matki Bożej spotkali się młodzi 
ze Starego Świata z tymi, którzy niedawno 
wyzwolili się z jarzma komunizmu. Było to 
zaskoczenie dla obydwu stron. Młodzi z za-
chodu odkryli świeżość wiary rówieśników 
z Europy Środkowo-Wschodniej, a ich kole-
dzy ze Wschodu zrozumieli, że również na 
Zachodzie szerzy się żywa wiara, zaanga-
żowana w sprawy społeczne. To spotkanie 
utwierdziło jedność młodych w  wymiarze 
ogólnoświatowym”.

15 sierpnia, podczas Mszy św., na koniec 
homilii Ojciec Święty powiedział: „Drodzy, 
młodzi przyjaciele, przyjmijcie Ducha Świę-
tego i bądźcie mocni”.

- Po Mszy, kiedy żegnał się z  młodzie-
żą wypowiedział słowa pożegnania 
w  21 językach świata. Na koniec dodał: 
„W znaku świec zapalonych zabierzcie ze 
sobą światło Chrystusa, które zajaśniało 
w was podczas tego spotkania. Zabierz-
cie moc i żar Ducha Świętego, na którego 
na nowo otworzyliście serca. Zanieście 
ten Boży płomień do waszych rodzin, 
środowisk, kościołów i narodów. Strzeż-
cie tego światła, nie pozwólcie go zgasić 
w waszych sercach”.

Po zakończeniu uroczystości na Jasnej 
Górze Ojciec Święty poświęcił wyższe 
seminarium Duchowne w Częstochowie. 
VI Światowy Dzień Młodzieży zakończył 
Apelem Jasnogórskim. Następnego dnia, 
z  Krakowa odleciał z  apostolską piel-
grzymką na Węgry.

Dla brata Mariana bardzo cenna była 
możliwość codziennego kontaktu z  Oj-
cem Świętym, nazywa to prawdziwym 
szczęściem, największą łaską od Boga.

- Także liczba osób przyjmujących Ko-
munię św. z  rąk Papieża podczas piel-
grzymek była zwykle ograniczona. Ja 
nie miałem takiej bariery, zawsze byłem 
blisko i mogłem dostąpić tego zaszczytu, 
gdyż miałem dwie przepustki – watykań-
ską i z BOR.

Brat Marian zawsze miał świadomość tej 
ważności, wyjątkowości swojej życiowej 
posługi. Po latach, dzisiaj, kiedy nie ma już 
Jana Pawła II docenia tą wyjątkową łaskę 
służenia wielkiemu Polakowi, świętemu, 
następcy apostoła - św. Piotra, namiestni-
ka Chrystusa.

 Elżbieta Bylczyńska
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Stella Luboń jako zwycięzca strefowego finału Pucharu 
Polski weźmie udział w  etapie wojewódzkich rozgry-
wek na szczeblu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
W piątek, 11 grudnia w siedzibie WZPN odbyło się loso-
wanie 1/16 finału wojewódzkiego etapu, w którym wy-
stąpią 32 drużyny – 7 III-ligowych, 20 IV-ligowych oraz 5 
zwycięzców etapu regionalnego, którzy występują w V 
lidze. Z niecierpliwością czekaliśmy na przeciwnika Stelli 
Luboń. Los sprawił, że Stellowcy zmierzą się na własnym 
boisku z IV-ligową Kotwicą Kórnik. Obecnie kórniczanie, 
po rundzie jesiennej zajmują w swojej lidze 18 miejsce. 
Termin spotkań został wyznaczony na 27 – 28 luty (ter-
min rezerwowy na 6 – 7 i  10 marca). Jesteśmy dobrej 
myśli, że to ciekawe spotkanie odbędzie się już przy ul. 
Szkolnej z udziałem kibiców.

 Władysław Szczepaniak

Zespół Juniorów Starszych Lubońskiego 
1943 Luboń zakończył rundę jesienną roz-
grywek Ligi Wojewódzkiej na 6 miejscu, 
w stawce 14 drużyn.

Skład drużyny: Borys Banaszak, Kacper 
Więziołek, Dawid Ruszkowski, Jan Palacz, 
Konrad Borysow, Jędrzej Nowak, Iwo Wi-
liński, Filip Krenz, Bartosz Machnik, Jan 
Lisiak, Adam Polechoński, Krzysztof Ra-
tajczak, Kacper Bartoszak, Jakub Skrzyp-
czak, Maks Borówka, Mateusz Porzucek, 
Kasper Zoran, Patryk Muras, Filip Bąkow-
ski, Filip Pawłowski, Aleksander Serek, 
Marcin Popiół, Feliks Fiedler. 

Strzelcy bramek: Kacper Bartoszak – 7, 
Aleksander Serek – 7, Adam Polechoński 

– 3, Filip Bąkowski – 3, Patryk Muras – 3 , 
Jędrzej Nowak – 3, Kasper Zoran – 2, Filip 
Pawłowski – 1, Konrad Borysow – 1, Filip 
Krenz – 1, Dawid Ruszkowski – 1, Mateusz 
Porzucek – 1. 

„Można uznać ten wynik za sukces za-
wodników z  Lubonia, mając na uwadze 
fakt, że na półmetku sezonu wyprzedzili 
oni w  tabeli silne wielkopolskie ośrod-
ki piłkarskie, takie jak: Jarocin, Ostrów 
Wlkp., Kalisz, Konin czy Leszno. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że grają oni w lidze dla 
roczników 2002/2003 mając w kadrze ze-
społu tylko trzech zawodników z roczni-
ka 2002, pozostali gracze urodzili się w la-
tach 2003 i 2004” – skomentował rundę 
jesienną trener Sebastian Maćkowski.

Komentarz prezesa Romana Winkela:

„Możemy być tylko dumni i  pełni uznania 
dla efektów pracy, jaką wykonali nasi mło-
dzi piłkarze, pod okiem ich trenera Seba-
stiana Maćkowskiego. Dzięki temu, może-
my z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo 
cel jaki sobie postawiliśmy, aby doprowa-
dzić naszych wychowanków do gry w piłce 
seniorskiej jest coraz bliższy realizacji.

Dodatkowo chcę zauważyć, że za plecami 
tych chłopaków, są już kolejni, którzy w su-
mie z nimi tworzą 7 grup młodych piłkarzy.

 Władysław Szczepaniak

Puchar Polski

Sukces Juniorów Starszych LKS

fot. Władysław Szczepaniak

fot. Zb. LKS
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W  niedzielę 13 grudnia na „Orliku” pod balonem w  Luboniu 
odbył się mini turniej Żaków, w którym uczestniczyło 5 dru-
żyn: UKS Talent Poznań, KS Canarinhos Skórzewo, WAP Po-
znań, zaprzyjaźniona drużyna z  województwa kujawsko-po-
morskiego KS Pogoń Mogilno oraz – jako gospodarz – UKS 
Jedynka Luboń. Przed turniejem swój pierwszy mecz zagrała 
najmłodsza grupa Skrzatów UKS Jedynki Luboń, a  ich prze-
ciwnikiem była drużyna Szkoły Futbolu Luboń. Chociaż była 
to tylko zabawa, która miała dać im dużo frajdy z gry w piłkę 

oraz przygotować do realizacji z  innymi drużynami, można 
było zauważyć, że jeszcze bardzo dużo pracy przed nimi. Dzię-
kujemy wszystkim drużynom za udział w turnieju i pokazanie 
swoich umiejętności strzeleckich, bramkarskich, a także wielu 
pojedynków 1 na 1 i akcji drużynowych, których było bardzo 
wiele. Dziękujemy także rodzicom za przyprowadzenie za-
wodników na ten turniej oraz organizatorom za możliwość 
rozegrania tego mini turnieju.

 Przemysław Plewa organizator turnieju

Już trzeci raz trenerem lubońskiego 
KS-u  zostaje Marek Wilczyński, urodzo-
ny 18 kwietnia 1974 r. w Poznaniu. Jako 
zawodnik grał już w wieku 17 lat. Debiu-
tował w Warcie Poznań, następnie grał 
w  Unii Swarzędz. Jako 20 – latek trafił 
do III-ligowego LKS-u. Miał pseudonim 
„Zocha”. Jest dobrze znany kibicom LKS
-u, grał na pozycjach napastnika i lewe-
go pomocnika. Ponadto występował 
w  klubach Obra Kościan, Pogoń Świe-
bodzin, Sparta Oborniki i  TS Dopiewo. 
Na boiskach III ligi zdobył ponad sto 
bramek. W  2005 roku uzyskał tytuł in-
struktora. W 2009 roku został trenerem 
II klasy. Szkoleniowcem był w  szkółce 

Warty Poznań Macieja Żurawskiego, 
następnie w  TS Dopiewo i  1920 Mosi-
na, gdzie prowadził grupy młodzieżowe 
i drużyny seniorskie.  Od 7 lipca 2014 r. 
został po raz pierwszy trenerem LKS-u. 
Od stycznia 2017 r. ponownie pełnił tę 
funkcję w IV ligowym LKS-ie. Z kronikar-
skiego obowiązku należy zaznaczyć, że 
ostatnio był trenerem Warty Śrem i Lasu 
Puszczykowo. W  roku 2020 zdał egza-
min na trenera UEFA A. Z  początkiem 
2021 r. ponownie został szkoleniowcem 
seniorów LKS-u w miejsce trenera Jacka 
Paska, który odszedł z klubu za porozu-
mieniem stron.

 Władysław Szczepaniak

Mikołajkowy Turniej Żaków

Marek Wilczyński powraca

Prezes LKS-u Roman Winkel (z lewej) z trenerem Mar-
kiem Wilczyńskim pseudonim „Zocha”   fot. Zb LKS

fot. Zb. Przemysława Plewy

Zarząd TMS Stella Luboń zwraca się z prośbą do wszystkich osób mogą-
cych posiadać pamiątki, fotografie, dyplomy lub inne dokumenty związa-
ne z działalnością klubu. Wszystko po to, by udokumentować całą historię 
klubu, od jego powstania, do czasów teraźniejszych.

Wszystkie przekazane materiały zostaną zwrócone po skopiowaniu.

Kontakt e-mail: stella.lubon@onet.pl, tel. 604 522 638.

 Zarząd Klubu

Prośba Zarządu

LP
00

7
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"Znaleźliśmy się w dramatycznie niebezpiecznym 
punkcie w ochronie zdrowia"

Na fali ostatnich wydarzeń w kraju, podczas których wiele mówi się o sile kobiet oraz trudnościach 
z  jakimi spotykają się w  życiu, chciałybyśmy przyjrzeć się bliżej silnym kobietom mieszkającym 
w Mosinie i okolicach. Kobietom, które umiały przeciwstawić się krzywdzącym stereotypom, dziel-
nie dążyły do postawionych sobie celów i zrobiły w swoim życiu wiele wyjątkowych rzeczy.

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że 
szpitale są przepełnione, a ratownicy wobec 
braku miejsc w  placówkach bezsilni. Jed-
ną z osób, które są na pierwszej linii frontu 
w czasie pandemii koronawirusa jest Jolanta 
Szymczak, pracownik szpitala w Puszczyko-
wie. – Obecny rok 2020 jest ciężki dla wszyst-
kich. Pandemia Covid-19 wywróciła nasze 
dotychczasowe życie “do góry nogami”. Tak 
bardzo skoncentrowaliśmy się na walce 
z  Covid-19, że leczenie innych pacjentów 
z innymi chorobami zeszło na plan dalszy – 
informuje Jolanta Szymczak

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bod-
nar w  rozmowie na łamach portalu pul-
smedycyny.pl przyznaje, że niezbędne jest 
tworzenie nowych miejsc dla pacjentów 
z COVID-19 w szpitalach – bez ogranicza-
nia dostępu do opieki zdrowotnej dla pa-
cjentów niezakażonych koronawirusem 
oraz koordynacja pracy ratowników me-
dycznych, przy efektywniejszym funkcjo-
nowaniu systemu informacji o dostępnych 
miejscach. – Dramatyczna sytuacja w szpi-
talach w  czasie pandemii, brak efektyw-
nej koordynacji pogotowia ratunkowego 
i  kwestia zapewnienia opieki pacjentom 
niecovidowym – wylicza Adam Bodnar.

Rzecznik przekazał, że z  narastającym nie-
pokojem odbiera skargi obywateli, donie-
sienia mediów i portali społecznościowych 
o tej dramatycznej sytuacji w polskich szpi-
talach. Chodzi m.in. o  informacje o: braku 
wolnych miejsc w szpitalach dla pacjentów 
covidowych oraz cierpiących na inne cho-
roby, braku sprzętu medycznego (respira-
torów), niewystarczającej liczbie stanowisk 
intensywnej terapii i  personelu, zdolnego 
do leczenia najciężej chorych, brakach 
środków ochrony osobistej, tj. kombine-
zonów czy maseczek. Nierozwiązana – jak 
podnosi RPO – pozostaje również kwestia 
znacznych braków kadrowych.

O  tym, jak wygląda obecnie trudna rze-
czywistość w  puszczykowskiej placówce, 
z  której korzystają mieszkańcy naszego 
regionu poinformowała Jolanta Szymczak, 
pracownik szpitala w Puszczykowie.

– Pandemia Covid-19 wywróciła nasze do-
tychczasowe życie “do góry nogami”. Tak 
bardzo skoncentrowaliśmy się na walce z Co-
vid-19, że leczenie innych pacjentów z innymi 
chorobami zeszło na plan dalszy. Są oni przez 

to zaniedbani, często do szpitala docierają za 
późno, nie są temu winni, powodem są zamy-
kane oddziały. Proszę Państwa, czy to jest nor-
malne, że z braku miejsc ludzie chorzy czekają 
i  umierają. Śmiem twierdzić, że znaleźliśmy 
się w  dramatycznie niebezpiecznym punkcie 
w  ochronie zdrowia. Dlatego musimy wszy-
scy w  naszej służbie zdrowia stworzyć nową 
rzeczywistość. Apeluję aby nie bagatelizować 
objawów choroby i niezwłocznie zgłaszać się 
do szpitala. Wzajemna pomoc jest kluczem 
i  odgrywa znaczącą rolę w  walce o  zdrowie 
i  życie naszych mieszkańców. W  tym wy-
jątkowo trudnym czasie to szpital staje się 
miejscem gdzie badania diagnostyczne, za-
biegi operacyjne są wykonywane z  wykorzy-
staniem najnowszego sprzętu w jednym miej-
scu w stosunkowo krótkim czasie i w dobrych 
warunkach. Powoli w  reżimie sanitarnym 
i obostrzeniach powrócimy do rzeczywistości 
– apeluje Jolanta Szymczak. (red)
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62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

tel. 61 810-66-28
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biuro@chemo-plast-plus.pl
www.chemoplast.com.pl
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Szpital w Puszczykowie   fot. J. Bylczynski
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- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62

ul. 3 Maja 103
62 - 040 Puszczykowo

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

OFERTA:
• BLOKADY MECHANICZNE BEAR-LOCK
• BLOKADY ELEKTRONICZNE E-JOYLOCK
• BLOKADY UKŁADU KIEROWNICZEGO
• BLOKADY CARGO-LOCK
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
• ELEKTRYKA
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
• HAKI HOLOWNICZE
• AUTO GAZ
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

serwis@niedzwiedz-lock.pl
serwis1@niedzwiedz-lock.pl

Tel. 61 893 39 39
Tel./fax 61 813 16 65
Tel. 668 865 148

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

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

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

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

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH, 
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH. 

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z 
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
RÓWNIEŻ FIRMY.

PRODUCENT
GARNITURÓW MĘSKICH, 
KOMUNIJNYCH, DAMSKICH. 

MOŻLIWOŚĆ USZYCIA Z 
DOPASOWANIEM DO SYLWETKI.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
RÓWNIEŻ FIRMY.

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

Kolor
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SERWIS
OPON

I KLIMATYZACJI
ul. Poznańska 76, Komorniki

tel. 737 522 532

tel. 503 328 650

Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b

62-040 Puszczykowo

solipieprz.ak@gmail.com

   ORGANIZUJEMY:
          przyjęcia okolicznościowe,
      komunie, chrzciny, wesela,
przyjęcia rodzinne, catering

(L
K0

71
)

restauracja.puszczykowo

Kolor
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Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503

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

• 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. 602 220 560

mgr inż. Krzysztof Jachna

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
BIEGŁY SĄDOWY

OPINIE, EKSPERTYZY BUDOWLANE

LK
00

5

• budowa i wykańczanie 
domów/mieszkań pod klucz

• ocieplanie budynków

„AGAT” Tomasz
Piotrowski

tel. 513 130 522 LK
00

9
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tel. 692 515 643

HDS
TRANSPORT 

CZĘŚCI ZAMIENNE

PLISY

NA RYNKU OD 1998 ROKU

GOTUJEMY Z PASJĄ,
ZAPRASZAMY NA ZESTAWY DNIA

  OBIADY DOMOWE,
BURGERY, RYBY, MAKARONY

organizujemy kameralne
przyjęcia okolicznościowe

ul. Sobieskiego 78
Czynne codziennie od godziny 12.00

LK
0

6
0

                      Bistro inne niż wszystkie

tel. 602 262 091

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

Sobecki Zbigniew
tel. 664 779 961

Więcej informacji
pod numerem telefonu:

507 624 828

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

ZŁOTA RĄCZKA

503 712 456

hydrauliczne

elektryczne

malarskie

ślusarskie

stolarskie

USŁUGI NAPRAWCZE (TANIO!)

LK
08

1www.drewno-lubon.ns48.pl
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Gabinet czynny od
poniedziałku do piątku.
Wizyty po uzgodnieniu
godziny telefonicznie.

NAPRAWA LODÓWEK

ZAMRAŻAREK 
tel. 602 672 815

Miejsce na Twoją reklamę.
Zadzwoń i zamów!

513 064 503



38

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

GAZETA LUBOŃSKA 01/2021reklama

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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AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

(L
K0

72
)

Korepetytor z wieloletnim 
doświadczeniem udzieli 

korepetycji 
z matematyki

na wszystkich
poziomach zaawansowania
(z przygotowaniem do matury włącznie)

tel. 724-215-530

Możliwość spotkań on-line
lub dojazd do ucznia.

LK
06

6

ELEKTRYK
- montaż instalacji
- roboty ziemne
- awarie elektryczne
- drobne prace budowlane

722 136 029
511 177 391
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e-mail: sklep@agkmeble.pl

SERWIS NARCIARSKI
SKLEP ROWEROWY

SERWIS

P.H.U. RELAX
Luboń 62-030
ul. Strumykowa 16
tel. 61 813 18 18

Luboń 62-030
ul. Jana III Sobieskiego 100D
tel. 61 810 52 25

LP
01

0

www.rafik.fun

LIGA PIŁKARSKA 
PÓŁKOLONIE I OBOZY 
EDUKACJA 
INTEGRACJA 
TRENINGI INDYWIDUALNE 

Jedyna prawdziwa piekarnia 
francuska w Wielkopolsce 

już w Luboniu!

Zapraszamy po rzemieślnicze chleby, 
bagietki i francuskie słodkości. W naszej 
ofercie znajdują się produkty, które 
ssą przygotowane ze składników 
najwyższej jakości. Bon Appetit!

Pon-Pt: 8:00-16:00
Sob: 8:00-14:00

ul. Żabikowska 53B
(obok Intermarche)

Luboń
 

tel: 880 525 218

SKŁAD
WĘGLA

IRENA I ADAM BASIŃSCY
LUBOŃ, UL. PODGÓRNA 19B

TEL. 618 105 213
KOM. 502 302 388

AUTORYZOWANY
SPRZEDAWCA

POLSKIEJ
GRUPY

GÓRNICZEJ

WĘGIEL • EKO-MIAŁ
EKO-GROSZEK

WĘGIEL WORKOWANY

LP
00

6
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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

!

FOTOWOLTAIKA


