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TEMAT MIESIĄCA

Pierwszy duży artykuł z zapo-
wiedzią wielkiej inwestycji 
i o skutkach dla naszego miasta 

pojawił się 9 lat temu, w kwietnio-
wym wydaniu „Wieści Lubońskich” 
w 2005 r. W artykule „A jednak” na 
str. 17 szczegółowo przedstawiliśmy 
zakładane koncepcje planów przebu-
dowy szybkiej trasy kolejowej E 59 

w Luboniu. Od tamtego momentu 
zmienił się głównie czas realizacji 
zapowiadanej wówczas inwestycji 
przesuwany na kolejne lata. Dalsze 
przypomnienie i uszczegółowienie 
opisywaliśmy we wrześniu 2008 r. 
na str. 19 w artykule „Rewolucja na 
torach”. Kolejne ważne informacje, 
jakie publikowaliśmy, to szczegóły 

Rewolucja kolejowa
Całą parą ruszyła w Luboniu przebudowa torów oraz 
infrastruktury PKP związanej z trasą Poznań-Wrocław

dotyczące bezkolizyjnego przejścia 
drogi 430 (ul. Armii Poznań) nad 
torami kolejowymi przy południo-
wej granicy Lubonia – w Łęczycy. 
W sierpniu 2011 r. na str. 12 pierwszy 
raz pokazaliśmy mapę tego nowego 
rozwiązania drogowego, którego za-
sadnicza część – wiadukty nad torami 
– są realizowane obecnie w ramach 
modernizacji kolejowej trasy E 59 
Poznań-Wrocław. W grudniu 2012 r. 
na str. 10 w materiale „Ostatnie dwa 
lata” przypomnieliśmy o szczegółach 
zbliżającej się przebudowy trasy E 59 
przechodzącej przez Luboń. Pośred-
nio tego tematu dotyczył także ar-
tykuł „Wybrano wariant” publiko-
wany w styczniu 2013 r. na str. 10, 
traktujący o szczegółach przyszłej 
przebudowy drogi 430, czyli ul. Ar-
mii Poznań.

Wiadukt
Już w czerwcu, szczególnie pod 

koniec, zaczęliśmy poważnie od-
czuwać prowadzoną przez PKP 
inwestycję. Powodem było zamknię-
cie na czas przebudowy ważnego 
dla miasta przejazdu tunelem pod 
torami kolejowymi w ul. Powstań-
ców Wlkp., który powstał na prze-
łomie wieków przed 1904 rokiem. 
Podczas demontażu torowiska oka-
zało się, że jakość betonów zasto-

n
Dotychczasowy tor kolejowy prowadził przez 
zestaw 50-centymetrowej wysokości 7 traga-
rzy (5 o stopie 30 cm + 2 – 18 cm) powiąza-
nych zbrojeniem i zalanych betonem     
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przy okazji demontażu podkładu pierwszego (zewnętrznego) torowiska 
(2.07.2014 r.), drugim torem właśnie jedzie InterCity, przyczółki na których 
były posadowione tragarze, rozsypywały się, ujawniając słabą jakość zastoso-
wanego przed laty betonu   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Stan przyczółków po oczyszczeniu z gruzu. Zbudowane bez stalowych zbrojeń, 
a po odkopaniu i usunięciu warstwy tynku dodatkowo wyraźnie odczytać można 
zastosowaną wówczas technologię. Poprzez spękania warstw (oraz szczeliny 
pionowe) widać fazy wylewania betonu   fot. Piotr P. Ruszkowski
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n
Widok wiaduktu w ul. Powstańców Wlkp. W związku z koniecznością rozebrania 
przyczółków, których jakość jest zbyt słaba, po prawej stronie w specjalnie 
pozostawionym miejscu z powodzeniem można wsadzić niezależny tunel dla 
pieszych i rowerów. Symulacja z wykorzystaniem samonośnych przepustów 
z karbowanej blachy zastosowanych przy mostach na Strumieniu Junikowskim    
fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
ze str. 
2

TEMAT MIESIĄCA

 Polecamy:
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W związku z remontem wia-
duktu kolejowego na ul. 
Powstańców Wlkp. we 

wtorkowe popołudnie, 24 czerwca, 
zamknięto na kilka miesięcy ru-
chliwy przejazd pod nim. Tydzień 

później (1 lipca), na czas burze-
nia stropu modernizowanej czę-
ści wiaduktu, na kilka dni odcięto 
również drogę pieszym (zapowia-
dano na 27-28 czerwca). Zmia-
na terminu zamknięcia przejścia 

i słaba informacja o niej spowodo-
wały utrudnienia komunikacyjne, 
które odczuli głównie niezmoto-
ryzowani ze Starego Lubonia. Aby 
obejść zamknięty trakt byli zmuszeni 
nadłożyć około półtora kilometra 
drogi, co dla osób starszych było 
w upałach zbyt uciążliwe.   

(I)

Utrudnienia komunikacyjne

sowanych przed laty jest nieodpo-
wiednia. Planowana wymiana je-
dynie torowiska wraz z podkłada-
mi i infrastrukturą na starych 
przyczółkach okazuje się więc nie-
możliwa. Prawdopodobnie zostaną 

one doszczętnie rozebrane i ko-
nieczne będzie rozszerzenie inwe-
stycji o wykonanie projektu na nowe 
przyczółki mostu i ich wylanie. 
Spowoduje to siłą rzeczy przesu-
nięcie w czasie, tak więc planowa-

ne pierwotnie na koniec września 
otwarcie tunelu dla ruchu kołowe-
go w ul. Powstańców Wlkp. nie 
nastąpi.

Zdjęcie na okładce wykonane 
1 lipca pokazuje, jak specjalnym 
samojezdnym młotem pneumatycz-
nym jest rozkuwany podkład toro-
wiska na wiadukcie w ul. Powstań-
ców Wlkp.

Wykorzystać szansę
O wątpliwej jakości przyczółkach 

wiaduktu w ul. Powstańców Wlkp. 
pisaliśmy kilka razy. Konieczność 
rozebrania go w całości daje nam 
(miastu) niepowtarzalną szansę na 
to, by we współpracy z projektanta-
mi PKP zaplanować i wykonać nie-
zależne, z prawdziwego zdarzenia 
przejście dla pieszych i rowerów. 
Przypomnijmy, że obecne wąskie 
przejście pod wiaduktem 
zostało wygospodarowa-
ne z pasa jezdni i wyko-
nane na wzór pomysłu 
przedstawionego przez 

cd.  
na str. 
4



7/2014

4

TEMAT MIESIĄCA

cd.  
ze str. 
3

cd.  
na str. 
16

Samorządowy Komitet Obywatelski 
w marcowym wydaniu „Przeglądu 
Lubońskiego” w 1990 r. Przy dzisiaj 
stosowanych technologiach wydzie-
lenie wygodnego, niezależnego tu-
nelu, w sytuacji, jaka zaistniała, nie 
stanowi większego problemu. Wy-
starczy zaplanować w bryle betono-
wego przyczółku wstawienie spe-
cjalnej konstrukcji tunelu z karbo-
wanej blachy, takiego, jaki stosowa-
no przy przebudowie mostów na 
Strumieniu Junikowskim. Te proste 
samonośne konstrukcje z powodze-
niem przenoszą duże obciążenia 
ruchu w głównych drogach Lubonia, 
np. ul. 3 Maja, ul. Puszkina, Unijna 
itd. Patrząc od strony wschodniej 

wiaduktu, widać specjalnie pozosta-
wiony klin chodnikowy (Rada Mia-
sta Luboń, swego czasu zablokowa-
ła sprzedaż tego kawałka gruntu 
przeznaczonego na taki właśnie 

publiczny cel). Czy nasze władze 
potra�ą wykorzystać tę niepowta-
rzalną okazję? Apeluję tu także do 
tych, którzy starają się o fotel bur-
mistrza w jesiennych wyborach, 
macie Państwo okazję do wykaza-
nia się w konkretnym działaniu 
wymagającym determinacji i entu-
zjazmu w działaniu dla dobra wspól-

nego. Następna taka szansa może się 
już nie pojawić lub za kolejne 100 
lat!

Dworzec
Publikowane obok zdjęcia po-

kazują stan zaawansowania robót 
związanych z modernizacją trasy 
E 59 wykonywanych na lubońskim 

Rewolucja kolejowa

n
Dziura po rozbiórce starego tunelu, 
w tle budynek lubońskiego dworca   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
By komunikacja szynowa mogła trwać, modernizuje się torowiska pojedynczo. 
Widok od strony budynku dworca – peron 2 z czynnym torem i oczekującymi 
pasażerami przed zabytkowym wejściem do tunelu   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Na wysokości deptaku ul. Dworcowej trwają prace przy odtwarzaniu nowoczesnego 
torowiska i budowie nowego, dłuższego peronu w europejskim standardzie    
fot. Piotr P. Ruszkowskin

Fundamenty pod przyszłe ekrany 
dźwiękochłonne przy dworcu od stro-
ny ul. Dworcowej    fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Na budowie można spotkać burmistrza 
Mikołaja Tomaszyka, który interesuje się 
inwestycją na wydzielonych terenach PKP 
i wraz z urzędnikiem od spraw drogowych 
Leszkiem Jurgą uzgadnia terminy utrudnień 
komunikacyjnych i możliwie dogodne roz-
wiązania   fot. Piotr P. Ruszkowski
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Z pewnością niewielu wie, że 
chodnik wraz ze ścieżką ro-
werową na ul. Armii Poznań 

łączy dwa morza i jest częścią trasy 
rowerowej Bałtyk- Adriatyk! (o sym-
bolu R 9). Mówią o tym zamonto-
wane pod informacyjnymi znakami 
drogowymi specjalne tabliczki sy-
gnowane przez „Wielkopolskę Go-
ścinną” oraz „Stowarzyszenie Gmin 
Turystycznych Wzgórz Trzebnickich 
i Doliny Baryczy”. Z zamieszczonych 
tam ponadto informacji dowiaduje-
my się, że: „Renowacja szlaku R 9 
wraz z rozbudową infrastruktury 
na odcinku Wrocław - Poznań jest 
do�nansowana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

(I)

Dobre, bo międzynarodowe

Trasa rowerowa

Znak drogowy przy skrzyżowaniu ulic 
Armii Poznań z 3 Maja, pod którym 
umieszczono tabliczkę informującą 
o trasie rowerowej R 9 Bałtyk – Adria-
tyk. Stąd do Puszczykowa jest 8 km, 
a do Wrocławia jeszcze 207   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Mieszkaniec Lubonia – Sylwester Lorenz – zdobył kolejny złoty 
medal w biegu na 100 metrów przez płotki z czasem 16,65 na 
Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce, które od-

były się na stadionie miejskim w Radomiu w dniach 5-6 lipca 2014 r.
Bernard Guziałek

Dobre, bo bezkonkurencyjne

Biegacz senior

n
Sylwester Lorenz z numerem startowym „294” (z lewej) w biegu przez płotki, 
który przyniósł mu złoto   fot. Bernard Guziałek

O sukcesach lekkoatletycznych 63-letniego Sylwestra Lorenza pi-
saliśmy w styczniu br. na str. 3 oraz w marcu na str. 29.

Sylwester Lorenz na 
najwyższym stopniu 
podium Mistrzostw 
Polski w LA   
fot. Bernard Guzia-
łek

n

Tylko ciekawska czy szukająca 
schronienia, a może głodna? 
Niezbyt częsty widok w Lu-

boniu, wiewiórka, która odwiedza 
zabudowę mieszkaniową. Ten leśny 
zwierzak został uchwycony obiekty-
wem na posesji przy ul. Spadzistej, 
gdy z zaciekawieniem zaglądał do 
psiej budy i miski. Miała szczęście, 
że psiak akurat był na obchodzie. Już 
zimą w niedostępnym dla ptaków 
i drapieżników miejscu pod belką 
wiaty tuż obok sosny pozostawia-
ne były dla niej orzechy i żołędzie. 
Nagrodą za dokarmianie są ciekawe 

obserwacje baśki 
(określenie staro-
polskie wiewiórki) 
i to, że ostatnio po 
drzewach skaka-
ły już dwie rude 
kitki. Ciekawe, co 
będzie dalej?

PPR

Dobre, bo podpatrzone

Wiewiórka

n
Czy jest tu kto, może się 
pobawimy – goń mnie po 
drzewach   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
Nic dobrego tu dla mnie nie ma    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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DOBRE, BO... 

Przy autostradzie są różne obiekty: 
parkingi, gdzie „śpią“ gromady 
tirów; bary, gdzie zmęczony kie-

rowca pije szybką kawę; są też najmniej 
lubiane bramki, gdzie trzeba płacić. 

Tak jest wszędzie. Tylko w Luboniu 
cichutko przycupnęła „Autostradowa 
Dolinka“. Co to jest za urządzenie 
i do czego służy? Odpowiedź jest 
zaskakująco zwyczajna – to jest po 

cd.  
na str. 
48

prostu plac zabaw dla dzieci, zbudo-
wany przez ich rodziców, przy współ-
pracy z życzliwymi ludźmi. Musieli 
oni pokonać swoisty tor przeszkód, 
by przekonać nieprzekonanych do 

tego, co jest oczywiście oczywiste. 
Zamienili zachwaszczony nieużytek 
na „Autostradową Dolinkę“. Z tego 
pomysłu skorzystało też zainspirowa-
nych pewnie tą ideą innych dwóch 
młodych lubonian, pisząc podanie 
do Burmistrza, by wyraził zgodę na 
postawienie szałasu. Jak widać nauka 

nie poszła w las. To też powód do 
dumy twórców „Dolinki“. Nasz plac 
zabaw to miejsce na co dzień tętniące 
życiem, a właściwie śmiechem i ra-
dością maluchów z całej okolicy, bo 
jest otwarty, aby budować dziecięce 
wspomnienia.

Raz w roku odbywa się tutaj pik-
nik – impreza wszystkich dla wszyst-
kich pod hasłem wzajemnej integra-
cji. Wtedy „Autostradowa Dolinka“ 

zmienia się w oazę wzajemnej życzliwoś-
ci i wspólnej zabawy wszystkich 
pokoleń. Są tu różne konkursy, konie 
z bryczką, malowanie buziek u Ewy 
czy strzelnica Andrzeja. Tu można 
też spróbować pysznych babeczek 
Ani, tortu drugiej Ani, Ewy i Irenki, 
ogórków kiszonych od Asi i Łukasza, 

Za ekranami odgra-
dzającymi autostra-
dę przy ul. Dębiec-
kiej oraz drogę 430 
(ul. Armii Poznań) 
znajduje się zago-
spodarowany przez 
okolicznych miesz-
kańców osiedla 
teren rekreacyjny 
nazwany „Autostra-
dową Dolinką”. 
Zabytkowym wóz-
kiem przywieziono 
na piknik przyrządzo-
ny przez Ewę Rusz-
kowską pyszny, 
domowy barszcz 
ukraiński dla uczest-
ników  fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Przy akompaniamencie akordeonu (Dariusz Surdyk) i gitary (Robert Mizerka), 
Adam Ruszkowski (wokal) odśpiewano po raz pierwszy hymn Autostradowej 
Dolinki w wykonaniu kapeli skrzykniętych sąsiadów   fot. Paweł Wolniewicz

n
Niezastąpiona Ewa Kuberka-Kóska, prowadząc imprezę, miała doskonały kontakt 
z jej uczestnikami – ani przez chwilę nie było nudno   fot. Paweł Wolniewicz

n

Dobre, bo integracyjne

Drugie urodziny „Autostradowej Dolinki“
Były chwasty, były śmieci – teraz mamy plac dla dzieci
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W piątek, 13 czerwca, w pierw-
szym dniu Mistrzostw Eu-
ropy w Maratonie Kaja-

kowym rozgrywanych w słowackiej 

miejscowości Piestany, zawodnik po-
znańskiej Warty – lubonianin Bar-
tosz Dubiak – zdobył brązowy medal. 
Po zaciętej walce, płynąc z numerem 

36 w konkurencji młodzieżo-
wej (U23) kanadyjkarzy (C-1) 
na dystansie 22,5 kilometra, 
przegrał walkę o złoto z re-
prezentantem Portugalii Rui 
Lacerdą, który do mety do-
płynął w czasie 1.51.08.717 (o 
1 minutę i 48 sekund przed 
Bartoszem Dubiakiem). Dru-
gi na mecie zameldował się 
reprezentant Węgier Adam 
Docze. Warto dodać, że na 
czwartym miejscu znalazł się 
drugi z Polaków – Mateusz 
Zuchora, z którym następnego 
dnia lubonianin wystartował 
w wyścigu dwójek.

W sierpniu ub. roku Bar-
tosz Dubiak zdobył w kolum-
bijskim Cali brązowy medal 
9. Igrzysk Sportów Nieolim-
pijskich w maratonie kajako-
wym w konkurencji C1 – dys-
cyplinie pokazowej, poza 
oficjalnym programem i z osob-
ną klasy�kacją medalową.

(A)

Dobre, bo wywalczone

Brąz w kajakarstwie

n
Bartosz Dubiak (z prawej) – brązowy medalista 
Mistrzostw Europy 

n
Lubonianin w euforii wskakuje na 3. stopień podium 

Centrum Edukacji Obywatel-
skiej i Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności przyznały 

władzom miasta Luboń tytuł „Samo-
rząd Przyjazny Szkole Rozwijającej 
Uczenie Się Uczniów”. Honoruje się 
nim samorządy, które szczególnie 
przyczyniły się do rozwoju szkół 
jako instytucji uczących się i pro-
mują edukację skoncentrowaną na 
rozwijaniu przez uczniów kompetencji 
kluczowych. Bezpośrednią przyczyną 
przyznania tego wyróżnienia jest ak-
tywność Gimnazjum nr 2 w progra-
mach i projektach edukacyjnych CEO 
(Centrum Edukacji Obywatelskiej), 
w tym angażujących młodzież do 
pracy na rzecz społeczności lokalnej, 
jak również wcześniejsze działania 
innych lubońskich szkół.

O�cjalne wręczenie tytułu od-
było się 6 czerwca w Warszawie 
w trakcie Spotkania Samorządowców 
i Dyrektorów Szkół towarzyszącego 
XV Ogólnopolskiej Prezentacji Pro-
jektów Młodzieżowych pod patro-
natem małżonki prezydenta RP – Anny 
Komorowskiej. Nagrodę odebrał 
burmistrz Rafał Marek. W uroczy-
stości uczestniczyła także dyrektor 
Gimnazjum nr 2 – Jolanta Walczak. 
Spotkanie odbyło się w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Gości przywitał prezes CEO – dr 
Jacek Strzemieczny. W uzasadnieniu 
przyznania tytułu podkreślił, że do-
ceniono przedstawicieli tych władz 
samorządowych z całej Polski, któ-
rzy wierzą, że kształcenie i wycho-
wanie młodego pokolenia jest szcze-
gólnie ważną służbą publiczną na 
rzecz swoich wspólnot. Pogratulował 
działań w kierunku poprawy ucze-
nia się młodych Polaków. Jacek 

Strzemieczny wygłosił także prelek-
cję na temat „Co działa w oświacie 
i jak to zapewnić”. Następnie zebra-
ni wysłuchali wykładu ekspertki CEO 
Danuty Sterny „Jakie metody spraw-
dzają się w efektywnym nauczaniu 
uczniów?”.

Przyznanie tytułu jest swoistym 
podsumowaniem troski naszych 
władz o rozwój lubońskiej oświaty. 
Dowodzi właściwego kierunku po-
lityki realizowanej przez miasto.

Urząd Miasta

Dobre, bo uhonorowane

Miasto przez szkoły
Luboń – „Samorządem Przyjaznym Szkole Rozwijającej Uczenie 
Się Uczniów”

n
Wyróżnienie odbierają: dyrektor G2 – Jolanta 
Walczak i burmistrz Rafał marek (z prawej)
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Z okazji jubileuszu 100-lecia 
�rma Luvena SA (Zakłady 
Chemiczne) zleciła realizację 

32-minutowego dedykowanego wy-
bitnym postaciom – twórcom fabryki 
w Luboniu pt. „100 lat dumy i tra-
dycji”. W sekwencjach przeplatanych 
zdjęciami archiwalnymi, współcześnie 
kręconymi scenami kostiumowymi 
z udziałem pracowników Luveny 
i statystów oraz narracją pokazano 
sinusoidalną historię kondycji jednej 

z największych �rm lubońskich. Zakła-
dy założone w czasach zaborów przez 
Moritza Milcha z unikalną, do dziś 
cenioną w świecie architekturą prze-
mysłową sławnego ongiś projektanta 
Hansa Peolziga, podczas prywatyzacji, 
po komunie, jako niechcianą �rmę 
wzięła w swoje ręce trójka lubonian: 
Kazimierz Zagozda, Jerzy Dzidowski 
i Józef Kończak, którzy z sukcesem, 
o czym mówi �lm, przeprowadzili 
�rmę przez transformację. Ostatnie 
sceny mówią o przekazaniu zakła-
dów w zarząd kolejnemu pokoleniu 
(czytaj też wywiad z K. Zagozdą na 
str. 12)  RS

Dobre, bo nakręcone

Film o Fosforach

„100 lat dumy i tradycji”: reżyseria: Marek Domagała, scenariusz: Anna Piasek-Bosacka, zdjęcia: Jacek Kopyść, muzyka: Roberto 
Ignis, narrator: Piotr Kaźmierczak, lektor: Zbigniew Grochal, kierownik produkcji i planu: Bartosz Nowacki, aktorzy: Roman May 
– Przemysław Bembnista, Helena May – Natalia Nowacka, Cyryl Ratajski – Szczepan Rymarek, Teść – Włodzimierz Kaczmarek, 
Teściowa – Katarzyna Cichocka, Józef Englich – Piotr Witulski, Hipolit Cegielski – Grzegorz Szulc, Dr Kazimierz Bojoński – Paweł 
Lisiewicz, Leon Żółtowski – Krzysztof Kryszewski, Służąca – Małgorzata Wasinkiewicz, Dzieci Mayów – Łucja Domagała, Alicja 
Matysiak, Kinga Matysiak, Jędrzej Dolata, Wojciech Kubala, Dzieci w parku – Aleksandra Wasinkiewicz, Marta Wasinkiewicz, Anna 
Witulska, Dyrektor – Tadeusz Gawałek, Przedstawiciel Handlowy – Artur Sztuka, Kontrahentka – Karolina Olejniczak-Zagozda, 
Rolnik – Marcin Śmiegielski, Pracownik – Piotr Gbiorczyk, Robotnicy – Wiesław Grzegorczyk, Roland Pospieszny, Maciej Piepiora, 
Sławomir Hyla, Marcin Kamasewicz, Dariusz Danieliszyn. Samych siebie zagrali – Kazimierz Zagozda, Stefania Napieralska-Zagozda, 
Jerzy Dzidowski, Aleksandra Dzidowska, Józef Kończal, Krystyna Napieralska.

Na końcu Luvena dziękuje akcjonariuszom, pracownikom oraz wielu innym osobom, które przyczyniły się do postępu, rozbudo-
wy i wzmocnienia zakładu. Lista wymienionych to: Zygmunt Hermann, Krystyna Światlak, Kazimierz Sztuka, Ryszard Łoński, Anto-
ni Co�a, Antoni Woziński, Marian Kwiatek, Maria Kaczmarek, Bogusława Generalczyk, Adam Wesołowski, Zbigniew Wiśniewski, 
Kazimierz Silczak, Konrad Matuszewski, Andrzej Piechota, Włodzimierz Piechowiak, Maria Rogacka, Gohdan Zawadzki, Artur Wi-
śniewski, Stanisław Kędziora, Zdzisław Ellman, Mieczysław Rossa, Tadeusz Zgrzeba, Leon Zgrzeba, Marian Moś, Zdzisław Bieder-
man, Stefan Conrad, Piotr Kmieciak, Aleksander Choroszyński, Tadeusz Krawczyk, Jerzy Gdynia, Feliks Rembacz, Henryk Szyszka, 
Zdzisław Wydra, Leon Chojnacki, Stanisław Szulc, Stefan Jurga, Norbert Koralewski, Zenon Szulc, Przemysław Durzyński, Ryszard 
Gmerek, Henryk Wiatr, Jan Kołodziejczak, Aleksandra Baranowska, Adam Nowakowski, Mieczysław Gawarecki, Franciszek Wenzel, 
Stanisław Marciniak, Władysław Kaczmarek, Barbara Czechowska, Czesław Bojkowski.

n
Podczas kręcenia scen z lat 60. w Luvenie 30 kwietnia br. W roli aktorów – 
pracownicy zakładu.    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Okładka płyty DVD z filmem „Luvena – 100 
lat dumy i tradycji” produkcji Stableway s.c.
do obejrzenia na stronie zakładów:  
http://www.luvena.pl/page.php/1/0/
show/969/
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To miejsce przeznaczone jest na bezpłatną informację o placówkach 
handlowych i usługowych powsta jących w Luboniu. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją – dotrzemy do 
Państwa, wykonamy zdjęcie, sporządzimy notatkę.

P A N O R A M A   H A N D L U   I   U S Ł U G
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Przy ul. 11 Listopada 16 (wejście od 
22 Lipca) otwarto Studio Fryzur. To drugi 
punkt należący do Agnieszki Potaś, pierwszy 
znajduje się przy ul. Sobieskiego 63. Studio 
jest czynne od wt. do pt. w godz. 10 –18, 
w sob. 9 – 14. W środy są tu 15-procentowe 
zniżki dla emerytów. Poza usługami fry-

zjerskimi salon oferuje też saunę.   fot. Paulina Sawicka
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KINO LETNIE KINO LETNIE 

3 sierpnia, godz. 21.00 

wstęp wolny

17 sierpnia, godz. 21.00 

wstęp wolny

Więcej informacji na www.lubon.pl

SPONSORZY:Patronat medialny:

Przy ul. Poniatowskiego 26 nr 1/2 w bli-
skim sąsiedztwie placu E. Bojanowskie-
go od niedawna funkcjonuje Żabka Café 
(wcześniej znajdowały się w tym miejscu 
dwa osobne lokale, które połączono). Obok 
m.in. artykułów spożywczych, w sklepie 
znajduje się również cukiernia i automat 
do kawy. Punkt jest czynny od pn. do niedz. 
w godz. 6 – 23.   fot. Paulina Sawicka

Z początkiem lipca przy ul. Drzymały 
16 A swoje biuro otworzyła działająca od 
kilku lat na rynku �rma Bezpieczne nierucho-
mości. Zajmuje się sprzedażą lokali, obiek-
tów i działek, 
a także naj-
mem nieru-
chomości. 

Oferuje również pomoc w ich wyszuki-
waniu. Na spotkanie trzeba umówić się 
telefonicznie– 609 060 565 (patrz też str. 
reklamowe).   fot. Paweł Wolniewicz

W pawilonie przy ul. Żabikowskiej 
(naprzeciw ul. Osiedlowej) otwarto „Sa-
lon Gier 777” z automatami do gry. Punkt 
jest czynny przez 24 h. Wcześniej w tym 
miejscu znajdowała się podobna placów-
ka.   fot. Paulina Sawicka

20-letnia �rma rodzinna REJS 
przeniosła swoją placówkę handlo-
wą z ul. Pokrzywno w Poznaniu na 
ul. Chopina 18 (wcześniej mieścił się 
tu serwis Peugeot Surdyk). To jeden 
z producentów akcesoriów meblowych 
na rynek krajowy i europejski, wyspe-
cjalizowany w wytwarzaniu elemen-
tów wyposażenia kuchni i garderoby 

z drutu, stali i aluminium. Placówka jest czynna od pn. do pt. w godz. 
od 8– 16.   fot. Paweł Wolniewicz

Z początkiem lipca na Nowym 
Rynku przy ul. Żabikowskiej 51 �rma 
„Podręczniki Panda” uruchomiła sezo-
nowo (do 15 września) pawilon ze sto-
iskiem sprzedaży i zakupu podręczni-
ków szkolnych – nowych i używanych 
(od podstawówki do technikum), także 

z rabatami. Czynne od pn. do pt. w godz. 9 – 18 oraz w soboty 9 – 14.   
fot. Paweł Wolniewicz

Funkcjonująca od 32 lat przy ul. Armii 
Poznań 38 �rma Juliusza Michalaka pro-
dukująca sprężyny rozszerzyła swoją ofertę 
o wyroby rękodzieła Marzeny Jędrzejak 
marki „Buziak Style” (bransoletki, kolczyki, 

ozdoby okazjonalne 
oraz biżuterię). Moż-
na tu kupić również 
balony wypełnione 
helem oraz skorzystać z usług poczty balonowej 
(na terenie Lubonia dowóz gratis). Firma jest czyn-
na od pn. do pt. w godz. w godz. 8 – 16. e-mail:  
buziakstyle@gmail.com facebook/buziakstyle (patrz 
również str. reklamowe)   fot. Paweł Wolniewicz

Z okazji jubileuszu 60. rocznicy nadania praw miejskich (przypada 
w październiku) miasto wystawiło przy wjazdach do Lubonia: w Ko-
towie, na ul. Krętej, Armii Poznań (od strony Puszczykowa i od strony 

Poznania), Opolskiej/Żabikowskiej, 5 witaczy– zielonych słupów ogłosze-
niowych z tworzywa z herbem i napisem: „Miasto Luboń / Zapraszamy”. 
U dołu informacja: „Jubileusz miasta 1954-2014”. Z budżetu wydatkowano 
na ten cel 15 000 zł.   (r)

Witacze

n
Wyjeżdżających z Lubonia przy ul. Armii Poznań miasto Luboń też zaprasza   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Spowalniacze, barierki, nowe 
oznakowanie, świeżo odma-
lowane pasy i linie – to obraz 

skrzyżowania przy Gimnazjum nr 2. 
Ostatnia, niezabezpieczona krzyżów-
ka spośród znajdujących się przy lu-
bońskich placówkach oświaty została 
zmodernizowana. Z troski o chodzą-
cych tamtędy uczniów kilkakrotnie 
zwracałam się do Burmistrza z wnio-
skiem o postawienie w tym miejscu 
sygnalizacji świetlnej lub o budowę 
wyniesionego przejścia dla pieszych. 
Tymczasem na ul. Wojska Polskie-
go, na każdym pasie ruchu powstały 
krótkie muldy. Po analizie sytuacji 
stwierdzam, że ich obecność nie do-
syć, że nie poprawi bezpieczeństwa 
na drodze, to na pewno je zmniejszy. 
Chyba nikt z urzędników czy pro-
jektantów nie wziął do ręki miary 

i nie sprawdził, że samochody bez 
problemów mieszczą się pomiędzy 
spowalniaczami. To powoduje, że 
kierowcy wykonują niebezpieczny 
manewr i wyjeżdżają na środek ulicy, 
chcąc ominąć „przeszkodę”. Z mo-
ich obserwacji wynika, że ta sytuacja 
dotyczy ok. 70% przejeżdżających 
tamtędy kierowców. Przykro mi to 
stwierdzić, ale Burmistrz pozwolił na 
wykonanie kolejnej fuszerki w na-
szym mieście. Uważam, że muldy 
te należy poprawić.

Magdalena Nyćkowiak-Filusz
radna

Bezpieczniejsze 
skrzyżowanie?

n
Barierki, muldy, oznakowanie poziome i w części pionowe oraz zmiana lokaliza-
cji przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ulicami 
Poprzeczną i Kołłątaja kosztowało ok. 12 tys. zł. Jak nas informują zaintereso-
wani mieszkańcy, podwójną ciągłą linię poprowadzono na asfalcie także przy 
wjazdach na posesje!   fot. Hanna Siatka

Firma „Akropol” rozpoczęła przy 
ul. Buczka/Pomorska III etap 
budowy – stawianie kolejnego 

budynku z wystawieniem na sprze-
daż następnych mieszkań. Prace 
rozpoczęły się w marcu, a budowa 
zostanie zrealizowana do końca br. 
Generalnym wykonawcą jest �rma 
POZBUD T&R S.A / REMAXBUD SP. 
Z O.O. Powstanie jeden wolnostojący, 
3-piętrowy budynek wielorodzinny 

z balkonem przy wszystkich miesz-
kaniach. Na każdym piętrze będą 
4 lokale, a na parterze hala garażo-
wa. Na sprzedaż wystawiono łącznie 

12 mieszkań (część z nich została już 
sprzedana). Posiadają od 2 do 4 pokoi 
i zajmują powierzchnię od 56,91 do 
73 m2. Ich koszt waha się od 233 do 
295 tys. zł brutto. Łączna powierzch-
nia wszystkich lokali wystawionych 
na sprzedaż to 755,96 m2. Są w sta-
nie deweloperskim, własnościowe, 
bezczynszowe. Budynek ocieplono 
styropianem. Nie posiada piwnicy 
ani poddasza. Teren będzie częściowo 

utwardzony, a osiedle – zamknięte 
i dodatkowo oświetlone.

Paulina Sawicka

Kolejne mieszkania

n
Wizualizacja 3-piętrowego budynku „Akropolu” przy ul. Buczka 

n
Pnące się w górę mury kolejnego budynku, w którym będzie 12 mieszkań   
fot. Paulina Sawicka

Oznakowana

n
Po termomodernizacji na fasadzie gmachu Szkoły Podstawowej nr 3 od strony 
ul. Dąbrowskiego umieszczono napis „LUBOŃSKA TRÓJKA” opatrzony z jednej 
strony herbem miasta, a z drugiej tarczą szkolną z „3” – jedynym elementem 
wskazującym, że chodzi o szkołę. W kwietniowym wydaniu pokazywaliśmy 
podobny napis na SP 2 – Cieszkowiance (patrz „WL” 04-2014 str. 9)   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Na temat muld na tym skrzy-
żowaniu otrzymujemy telefony i li-
sty. Pierwszy z nich publikujemy 
powyżej.

Proszę o zainteresowanie się 
skutecznością garbów spo-
walniających, zamontowa-

nych ostatnio na ul. Wojska Pol-
skiego w rejonie Gimnazjum nr 2. 
Problem ilustruje załączone przeze 

mnie zdjęcie, pokazujące sposób ich 
pokonywania (bez zmniejszania pręd-
kości) przez większość kierowców. 
Garby są, ale pożądanego (jak sądzę) 
efektu – nie ma.

Maciej Pietrzak

List do redakcji

Ni przypiął, ni przyłatał

Kierowcy radzą 
sobie z muldami bez 
spuszczania nogi 
z gazu, przejeżdżając 
środkiem jezdni 
pomiędzy garbami 
spowalniającymi. 
Zdjęcie wykonano 
przed pomalowa-
niem nawierzchni. 
Zjawisko występuje 
bez zmian także 
pomimo umieszcze-
nia wyraźnej podwój-
nej linii ciągłej   
fot. Maciej Pietrzak

n
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

W 1914 r. w Luboniu pod Po-
znaniem uruchomiono jedno 
z najnowocześniejszych w Eu-

ropie Środkowo-Wschodniej, należące 
do najstarszych w Polsce przedsiębior-
stwo przemysłu fosforowego – fabrykę 
niemieckiego Żyda Moritza Milcha, którą 
w 1920 r. przejęło Towarzystwo Akcyj-
ne dr. Romana Maya. Przez lata luboń-
skie Zakłady Chemiczne rozwijały się 
i podupadały, targane wiatrem historii 
kilkakrotnie zmieniały status i nazwę. Te 
przemiany dziejowe można dziś prześle-
dzić na �lmie, który obchodząca w tym 

roku swoje 100-lecie �rma wyproduko-
wała z okazji jubileuszu (o �lmie czytaj 
na str. 8; do obejrzenia na stronie za-
kładów: http://www.luvena.pl/page.
php/1/0/show/969/).

Będąca dziś spółką akcyjną, po-
zostającą w rękach dawnej kadry 
kierowniczej, Luvena postanowiła 
połączyć swój jubileusz z 60. roczni-
cą miasta. Wspólnie z władzami zor-
ganizowała tegoroczne Dni Lubonia 
i s�nansowała główne atrakcje podczas 

100-lecie Luveny

Józef Kończal (z lewej) – technolog, 
wysokiej klasy specjalista, „nauczy-
ciel” m.in. byłego prezesa Kazimierza 
Zagozdy – jako trzeci ze spółki „Ma-
nagment”, która przejęła zakład po 
okresie komunizmu   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
Około godz. 19 prezes Grzegorz 
Zagozda wystąpił na scenie Dni 
Lubonia z krótkim przemówieniem, 
zapraszając jednocześnie do obejrze-
nia filmu paradokumentalnego o Za-
kładach Chemicznych   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz 

n
Jednym ze specja-
łów serwowanym 
przez szefa kuchni 
(lubonianina Macie-
ja Woźniaka), która 
obsługiwała impre-
zę, była pieczona 
szynka w marynacie 
piwnej z kapustą 
i sosem   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Jerzy Dzidowski (z mał-
żonką obok) – drugi z trój-
ki założycieli spółki w la-
tach 90.   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
Na płycie boiska w ekskluzywnym namiocie, ustawionym w wydzie-
lonej strefie, Luvena przygotowała dla swoich gości okolicznościo-
we przyjęcie   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Na stołach wzdłuż namiotu serwowano w samoobsługowej 
formie wykwintne potrawy kuchni wielkopolskiej oraz napo-
je – na ciepło i zimno. Można było też napić się piwa 
z beczki, zamówić drinka lub wino przy specjalnym „bar-
ku”. Gospodarz przyjęcia – Kazimierz Zagozda (z lewej) – 
dogląda, czy aby czego nie brakuje, w myśl przysłowia: 
„Pańskie oko konia tuczy”   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

n
Przy stołach rozmawiano, konsumowano, 
słuchano i oglądano (na specjalnym telebi-
mie) to, co działo się nieopodal na głównej 
scenie Dni Lubonia   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Inżynierowie sukcesu Luveny – ojciec i syn 
Zagozdowie, od lewej senior Kazimierz 
i obecny prezes firmy – Grzegorz    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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n
Premiera filmu wyproduko-
wanego specjalnie na 
okoliczność jubileuszu 
stulecia Luveny, oglądana 
w skupieniu przez zgroma-
dzonych w namiocie i na-
grodzona aplauzem. Jedno-
cześnie na wystawionym 
obok sceny bilboardzie film 
mogli oglądać uczestnicy 
Dni Lubonia   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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Od kryzysu do kryzysu

Zakłady Chemiczne mają 
100 lat, Pan pracuje w nich 
od 40, a od 15 jest w części 

właścicielem �rmy. Jak Pan ocenia 
ten czas i przemiany w przedsię-
biorstwie?

Z �lmu widać („100 lat dumy 
i tradycji” – przyp. red., czytaj na str. 
8), że historia zakładu kształtowała się 
sinusoidalnie: dobra passa – kryzys, 
dobry okres – znów kryzys i tak do 
dziś. Usiłowałem wpoić pracownikom 
zasadę, że jedyne, co się nie zmienia, 
to ciągłe zmiany, na które trzeba być 
przygotowanym. Kiedy jest dobrze, 
nie liczyć na to, że będzie tak zawsze, 
bo konkurencja nie śpi. Osobiście 
działalność biznesową traktuję trochę 

jak sport, w którym ważny jest duch 
rywalizacji, wysiłek i postępowanie 
fair. Na końcu czasem bywa satys-
fakcja. Z drugiej strony tego wyzwa-
nia nie należy brać zbyt poważnie, 
bo można popaść w pracoholizm czy 
chorobę.

Dla niektórych, jak widzieliśmy 
na �lmie, tak się to właśnie zakoń-
czyło...

Mieliśmy pewną 
scenę z archiwum, któ-
rej nie zdążyliśmy dodać 
do �lmu. Przy tym sto-
le (salka konferencyjna 
przy sekretariacie �rmy 
– przyp. red.) Jurek Dzi-
dowski dostał zawał 
i tra�ł do szpitala. Aku-
rat trwały Dni Kardio-
logii. „Teleskop” kręcił 
w salach szpitalnych 
wywiady z lekarzami 
i pacjentami. Kamera 
zarejestrowała scenę, 
kiedy realizator zwraca się 
z pytaniem: Jak Pan się 
czuje? – właśnie do na-
szego Jurka.

W czasach komuni-
zmu (koniec lat 70.) 
Zakłady Chemiczne 
zatrudniały ponad 800 
pracowników, u progu 

Rozmowa trochę jubileuszowa
O sukcesach i porażkach, kulisach niektórych decyzji i faktach 
prasowych rozmawiamy z wieloletnim prezesem Zakładów 
Chemicznych – Kazimierzem Zagozdą

cd.  
obok

n
Jedyne, co się nie zmienia, to ciągłe zmiany – prze-
mysł chemiczny to droga sinusoidalna z bardziej 
stromymi spadkami (kryzysami) niż sukcesami – tę 
zasadę wpajał pracownikom szef – Kazimierz Zagoz-
da   fot. Piotr P. Ruszkowski

Hitem sobotniego wieczoru był sponso-
rowany przez Luvenę występ kapeli 
„Golec uOrkiestra”, na który przybyła 
rekordowo duża publiczność, również 
spoza Lubonia   fot. Mariusz Marszał-
kiewicz

n

n
Na takim jubileuszu nie mogło zabrak-
nąć okolicznościowego tortu, na którym 
oprócz wielkiego loga umieszczono po 
przekątnej dwa zdjęcia Zakładów Che-
micznych – historyczne i współczesne   
fot. Piotr P. Ruszkowski

pierwszego z nich – soboty. Oprócz 
imprez masowych na płycie stadio-
nu przy ul. Rzecznej przygotowano 
specjalny namiot dla zaproszonych 
indywidualnie kilkuset gości z Lu-
bonia, kraju i zagranicy, w tym nie-
których pracowników zakładu, 
kontrahentów, władz miasta, przed-
stawicieli Urzędu, organizacji, za-
przyjaźnionych �rm i mediów.

HS

100-lecie Luveny

O Luvenie czytaj też wywiad 
obok, a o Dniach Lubonia na 
str. 39-40.
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GORĄCE TEMATY
III Rzeczpospolitej (1990 r.) – pra-
wie o połowę mniej, a pod koniec 
lat 90. – poniżej 300 (tyle, ile przed 
wybuchem II wojny światowej, 
z różnicą w proporcji liczby stano-
wisk robotniczych do umysłowych). 
Jak obecnie się to kształtuje?

Trudno to sprecyzować, bo wie-
le urządzeń jest pod zewnętrznym 
dozorem serwisowym. Kiedyś mie-
liśmy swoich murarzy, dekarzy, ba, 
nawet własne kucharki... Dziś wiele 
prac zleca się pracownikom spoza 
�rmy, np. naprawy gwarancyjne czy 
pogwarancyjne specjalistycznego 
sprzętu. Pracownicy czysto produk-
cyjni to ok. 120-130 osób. Jest duża 
grupa serwisowców (elektryków, 
programistów, mechaników) – ok. 
40 osób, 20 inżynierów dozorowych 
oraz ok. 100-osobowa kadra admi-
nistracyjna. W Luvenie pracuje ok. 
270 osób, a dodatkowo 430 w Parku 
Przemysłowym (logistyczne zaplecze 
dla �rm zewnętrznych na terenie 
zakładów – przyp. red). To ci, którzy 
pracują na majątku Luveny.

Skoro o majątku mowa, od 
dłuższego czasu �rma go zwiększa, 
np. kupując inne nieruchomości. 
Jak się przedstawia stan tego spo-
tęgowanego majątku Luveny?

W 1990 r. były to tylko tereny 
przy ul. Romana Maya i jedna in-
stalacja nawozowa superfostatu 
pylistego oraz różne „michałki”, jak 
je dziś nazywamy, które w warunkach 
nowej polityki gospodarczej się nie 
liczyły. Nie mieliśmy wsparcia w po-
staci umiejętności w handlu zagra-
nicznym. Posiadaliśmy instalację 
podobną do funkcjonujących wów-
czas w świecie – polifos – która 
mogła produkować 1000 ton, a po-
winna 20 tysięcy. Nasz HF (kwas 
�uorowodorowy – przyp. red.) po-
siadał nominalną zdolność 600 ton 
i nijak się miał do 7 czy 20 tys. ton, 
które gwarantują np. chińskie insta-
lacje. Takie są skale urządzeń, które 
potra�ą na siebie zarobić. Nawet 
gdybyśmy umieli pobudować insta-
lacje o tak dużej wydajności, to 
musielibyśmy umieć sprzedać te 

produkty w Europie, w której che-
mikalia trudno się zbywa. Nie byli-
śmy w stanie tych małych instalacji 
utrzymać.

Po drodze był jeszcze zakup 
zakładów w Uboczu...

Gdybyśmy mieli mówić o po-
rażkach, to Ubocze właśnie nią było. 
Zakład kupowaliśmy na fali boomu 
2007-2008 r., mając wizję, że szybko 
postawimy go na nogi. Był w stanie 
upadłości, rozkradziony. Ilekroć 
pojechaliśmy na miejsce, instalacji 
było coraz mniej. Mimo że z każdym 
tygodniem wiadomości o zakładzie 
były coraz gorsze, uparliśmy się, że 
go kupimy. Zadziałały chyba emocje. 
Kiedy przyszło do sprzedaży, w Ubo-
czu prawie niczego nie było. Za 
nieruchomość płaciliśmy gminie 
podatek w wysokości 200- 250 tys. zł 
rocznie. Dodatkowo 70 tys. za stre-
fę ekonomiczną oraz ok. 100 tys. zł 
dla 4 pracowników pilnujących te-
renu. Nadszedł kryzys 2008-2009, 
Bóg strzegł, że tam nie zainwesto-
waliśmy. Kupiliśmy niedrogo, jesz-
cze taniej sprzedaliśmy i mrzonki 
o Uboczu nam przeszły.

Kiedyś Luvena powiększyła 
majątek o tereny i obiekty po upa-
dającej, znaczącej niegdyś �rmie 
„Instal” położonej na poznańskim 
Górczynie. Czy oprócz niej jeszcze 
coś jest własnością lubońskiej spół-
ki?

Nieruchomość po Instalu zosta-
ła zakupiona jako inwestycja kapi-
tałowa i przekształcona w park �rm, 
które wynajmują tam tereny i obiek-
ty. Przez cały czas jest przygotowa-
na na sprzedaż. Na razie nie ma 
kupca, który by akceptował nasze 
ceny. Do innego majątku się nie 
przyznaję.

Mity i fakty o ługach
Jeszcze pod koniec lat 90. Za-

kłady Chemiczne należały do 80 
największych trucicieli w kraju. 
Dziś sytuacja przedstawia się ina-
czej...

Proszę o tym nie mówić, bo się 
zdenerwuję. W opinii społecznej te 
nieprawdziwe informacje funkcjo-
nują od dawna jako fakt prasowy. 
Historia tymczasem przedstawia się 

cd.  
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następująco. Przy stoliku ekologicz-
nym okrągłego stołu coś trzeba było 
zrobić. Prowadzono dyskusję na 
temat zatruwania środowiska i bra-
ku inwentaryzacji trucicieli. Ktoś 
wpadł na pomysł wytypowania przez 
wojewodów po 2 zakłady z każdego 
z 46 województw. Tak powstała lista 
80, która stała się faktem, bez ja-
kichkolwiek kryteriów, pomiarów 
itp. Na początku nie walczyliśmy 
z nią, bo nie była ani ustawą, ani 
rozporządzeniem. Ministerstwo listę 
przyjęło i stwierdziło, że należy stwo-
rzyć jakieś programy, żeby �rmy 
wykreślić z tej listy. W naszym przy-
padku przyczepiono się do wylewi-
ska ługów pokrystalizacyjnych. Od 
lat 90. mieliśmy pomysły na ich za-
gospodarowanie, zgromadziliśmy 
duże ilości dokumentacji, ale reali-
zacja napotykała na ciągłe trudności. 
Ługi leżały, a gazety pisały. Z czasem 
pojawiły się środki z Unii Europej-
skiej na odpady niebezpieczne. Czy 
ługi takimi odpadami były? W ro-
zumieniu gazetowym tak. Dyspo-
nowaliśmy ekspertyzami naukowy-
mi, którymi także dało się to po-
twierdzić. Gdyby ługi zakwali�ko-
wano do odpadów nie niebezpiecz-
nych, to leżałyby do dziś. Znowu 
trzeba było sporządzić wiele analiz. 
Teraz w tym miejscu jest łąka. Takie 
motywy sensacyjne, jak choćby ten 
o łabędziach bez nóżek pływających 

po Kocich Dołach, dobrze się sprze-
dają...

Faktem jest, że kobiety pracu-
jące w Zakładach Chemicznych 
w latach 60. czy 70. chodziły w po-
dziurawionych od chemikaliów 
rajstopach.

Ja sam zniszczyłem tu wiele por-
tek, kiedy byłem kierownikiem wy-
działu kwasu siarkowego, bo w za-
kładzie działały dwie instalacje tego 
związku chemicznego. Na złączach 
biegnącego przez zakład rurociągu 
były kiepskie uszczelki, z których raz 
po raz kapało. Kwasu siarkowego nie 
produkujemy już jednak od 1990 r. 
Owszem, jest do nas przywożony 
i składowany na ograniczonym te-
renie w głębi zakładu. Niewątpliwie 
to medium niebezpieczne i trzeba 
postępować z nim ostrożnie, ale nic 
mi nie wiadomo, żeby komuś zrobił 
jakąś krzywdę. Dopóki w zakładach 
był HF – dużo gorszy niż kwas siar-
kowy – byliśmy na prowadzonej przez 
wojewodę liście zakładów o poten-
cjalnie największym zagrożeniu 
wystąpienia katastrofy ekologicznej. 
Musieliśmy sporządzać plany zapo-
biegania tym awariom oraz zwal-
czania ich skutków. Wiązało się to 
z dużym wysiłkiem i formalnościa-
mi, pismami „bardzo na zapas” i do 

n
Ubocz to największa nasza porażka. Zadziała-
ły bardziej emocje niż chłodna kalkulacja   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Wylewisko ługów pokrystalizacyjnych – przyczyna umieszczenia lubońskich Fos-
forów na liście największych trucicieli. Zdjęcie z helikoptera z początku lat 90. 
Za białą plamą starorzecze Warty – Kocie Doły   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Proszę o tym nie mówić, bo się zdenerwuję. 
Ktoś wpadł na pomysł wytypowania po 2 
zakłady z województwa. Bez badań wskazano 
Luboń, bo śmierdział   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Nieistniejąca już od dawna instalacja do produkcji kwasu siarkowego – przyczy-
na dziurawionej odzieży
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szu�ady. Jaką one miały moc 
i sens?

Chlubny wyjątek
Przed rokiem 90. oprócz Za-

kładów Chemicznych w Luboniu 
były takie duże, państwowe �rmy, 
jak: Zakłady Ziemniaczane, Zakład 
Doskonalenia Zawodowego (ZDZ), 
Komunalne Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych (KPRI), Zakła-
dy Rowerowe. Podczas gdy w Pol-
sce przemysłu jest coraz mniej, 
Zakłady Chemiczne okazały się 
jedyną �rmą w naszym mieście, 
która zachowała się po tzw. okresie 
transformacji i prowadzi produk-
cję. Udało się Państwu uratować 
zakład i po przekształceniach utrzy-
mać na rynku.

Polemizowałbym z opinią, że 
przemysłu jest dużo mniej. Po pro-
stu wielu starych zakładów nie 
dało się tak przekształcić, by na ich 
bazie powstały inne. Patrzę na pol-
ski rozwój pozytywnie. Jest przecież 
wiele nowych fabryk z kapitału 
zagranicznego.

My mamy na myśli rozwój prze-
mysłu rodzimego na wzór rozkwi-
tu z okresu między rokiem 1918 
do 1939. To raptem 21 lat, tymcza-
sem nie ze środków unijnych ani 
innych zewnętrznych powstała 
Gdynia, Centralny Okręg Przemy-
słowy... Przykład Luveny jest w tym 
aspekcie bardzo pozytywny.

Kiedy patrzę historycznie, to 
faktycznie tak było. Zjednoczenie 
Chemii Nieorganicznej, do którego 
należały nasze Zakłady Chemiczne, 
skupiało 25 podmiotów, z których 
dzisiaj w stanie dobrym funkcjonu-
je 8-9. Około 50% �rm zostało zli-
kwidowanych albo przejętych przez 
kapitał obcy – Ubocz, Tarnowskie 
Góry, Toruń i inne. My w tym sen-
sie możemy mówić o sukcesie. Prze-
cież nas też chcieli sprzedać. Firmą 
interesowali się Francuzi i Holendrzy, 
ale nie dogadali się wtedy z Naro-

dowym Funduszem Inwestycyjnym. 
NFI powołany do prywatyzowania 
postawił sprawę jasno – albo likwi-
dacja, albo ktoś weźmie zakład 
w swoje ręce i, jak to pokazuje nasz 
�lm, udało nam się taką grupę stwo-
rzyć. Podpisaliśmy bardzo korzyst-
ne umowy z Kredyt Bankiem. Teraz 
mówimy: bardzo korzystne, ale wte-
dy trzęśliśmy się na myśl, że w ogó-
le zaciągamy kredyt, tym bardziej 
że inne banki nie podejmowały się 
wtedy takich przedsięwzięć. Ten był 
jedyny.

Jakie momenty były dla Pana 
w tamtym czasie najtrudniejsze? 
Przed jakimi dylematami (wybo-
rami) stał Pan wtedy jako właściciel 
zakładów?

Najgorzej wspominam pierwsze 
3-4 lata, bo jako młody, ambitny 
inżynier, mądrala, chciałem zapro-
wadzić w zakładzie porządek. A tu 
co miesiąc gorzej – tego nie ma, 
tamtego nie ma, tego nie da się ku-
pić, to już się nie sprzedaje, do tego 
jeszcze ochrona środowiska. W do-
datku wiele pieniędzy zostawiliśmy 
w upadających wtedy PGR-ach (Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne), któ-
rych gwarantem miał być Skarb 
Państwa. Okazało się, że ich nie od-
zyskamy. Daliśmy sobie spokój z jeż-
dżeniem w teren za tymi płatnościa-
mi. Na rynku tymczasem pojawiły się 
warunki typu: gdybyście ten swój 
produkt mieli zapakowany, to jesz-
cze, ale luzem to my nie weźmiemy. 
Trzeba było szybko skombinować 
jakieś pakowaczki, jakiekolwiek 
opakowania i zaczęliśmy mieszać 
nasz produkt w prymitywny sposób 
z innymi. Potem nadszedł czas gra-
nulacji i ponowny problem, by jak 
najmniej oddziaływać na środowi-
sko. Rozwinęliśmy pomysł granu-
lacji beztermicznej pochodzący 
z czasów komuny i wykonaliśmy 
taką instalację. Posiadaliśmy już 
doświadczenie w tej dziedzinie, bo 
w latach 70. mieliśmy granulację, 

ale ją zlikwidowaliśmy, bo wycho-
dziło się z założenia, że rolnik i tak 
musi wziąć to, co jest. Pamiętam też 
moje ambicjonalne podejście i de-
terminację w kwestii ratowania hali 
Poelziga. Na początku lat 90. przyszła 
jakaś kontrola (jako fabryka pań-
stwowa kontrolowani byliśmy często). 
Hala była w opłakanym stanie – za-
rwane dachy, na których rosły drze-
wa... Było mi wstyd. Stwierdziłem, 
że albo robimy porządek, a skoro 
tak, to hala będzie służyć nowej gra-
nulacji, albo musimy ją zaorać, na 
co nie pozwoliłby konserwator za-
bytków. Sprężyliśmy się i hala służy 
do dziś (od red. – czytaj „WL” 07-
08-1995, str. 1 – „Nowa jakość”).

Prywatyzacja �rmy to, jak po-
kazuje �lm, zasługa Pana, Jerzego 
Dzidowskiego i Józefa Kończala, 
czyli spółki „Luboń Manage-
ment”?

Tak było. Kiedy zostałem dyrek-
torem, Kończal był technicznym. 
Bardzo go ceniłem jako technika. 
Był moim przełożonym, kiedy zo-
stałem inżynierem na produkcji (jest 
między nami 17 lat różnicy). On 
mnie przyjmował, wdrażał do pracy. 
Czasem nasze zdania się różniły, 
niejednokrotnie mnie zrugał. Gdy 
zorganizowano konkurs na naczel-
nego dyrektora zakładu, odbyłem 
z nim rozmowę, bo musiał wydać 
opinię na mój temat. Przy okazji 
spytałem, czy on też startuje w kon-
kursie, zaprzeczył. W opinii napisał 
na okrągło: zdolny, młody... Współ-
pracę z nim cenię sobie do dziś.

Bliskość komina
Od kilku lat Zakłady Chemicz-

ne przekształcają swoją ofertę han-
dlową w kierunku bardziej bez-
piecznego wykorzystania terenu 
i rozwoju biznesu, zapewniając 
powierzchnię do działalności lo-
gistycznej (Park Przemysłowy), 
w przeciwieństwie do innych lu-
bońskich �rm, np. Zakładów Ziem-
niaczanych, które głównie prze-
kształcają się w mieszkalnictwo. 
Co zadecydowało o realizacji tego 
kierunku i jakie korzyści Luvena 
odnosi z tego tytułu?

Traktujemy to jako uzupełnienie 
naszej działalności. Gdzieś z tyłu 
głowy mamy zawsze kłopoty z ochro-
ną środowiska. Nie chcieliśmy bu-
dować mieszkań, mając na uwadze 
sąsiedztwo zakładów, bo trudno 
byłoby sprzedać taki teren. Po dru-
gie, jak pamiętamy, w przypadku 
Zakładów Ziemniaczanych były 
kon�ikty z Burmistrzem i Radą Mia-
sta na temat przekształcenia tego 
terenu na budownictwo mieszka-
niowe, bo obszar przeznaczono pod 
przemysłówkę. Zawsze w tym miej-
scu był wpisany w plany zagospo-
darowania przemysł i nigdy nam do 
głowy nie przyszło, żeby wnioskować 
o zmianę przeznaczenia. Rozwój 
infrastruktury uznaliśmy za natu-
ralny. Przed 10 laty, kiedy wchodzi-
liśmy do Unii, powstawała autostra-
da i liczyła się kolej, doszliśmy do 
wniosku, że zaplecze logistyczne to 
dobry pomysł, co potwierdziły rów-

nież opracowania poznańskiego 
Instytutu Logistyki i Magazynowa-
nia. W bliskości Poznania potencjał 
tego terenu jest duży, gdyby tak jesz-
cze wykorzystać Wartę... Nie spo-
dziewałem się tak dużego zaintere-
sowania magazynowaniem. Dzisiaj 
wszystkie obiekty są wynajęte (razem 
z nieruchomością po Instalu w Po-
znaniu – ok. 60 podmiotów) i bę-
dziemy budować nową halę. Nie jest 
to biznes pro�togenny, ale bardziej 
stabilny. Zwrot na kapitale jest mały, 
na nawozach – dużo lepszy. Alter-
natywą jest sprzedaż terenu. Jedno-
razowo ma się gotówkę, która jednak 
szybko topnieje. Poza tym sprzedać 
dziś teren nie jest łatwo. Mały grunt, 
owszem, ale np. 7-hektarową łąkę 
(po ługach) już nie. Interesował się 
nią jeden poważny klient – Budimex, 
który chciał kupić 3-4 ha na wytwór-
nię mas bitumicznych na poznańskie 
potrzeby budowy dróg, ale zrezy-
gnował. Potem chciał tu przyjść 
Lotos ze swoimi zbiornikami, ale też 
nic z tego nie wyszło. W tej chwili 
te 7 ha jest wolnych, a podatek za 
nie musimy odprowadzać jak za 
działalność gospodarczą. 

Dużą rolę w podjęciu decyzji 
o budowie Parku Przemysłowego 
miało z pewnością ograniczenie 
do produkcji niektórych tylko na-
wozów i specjalizacja.

Zdajemy sobie sprawę, że wiel-
kiej �rmy nawozowej typu Grupa 
Azoty w Luboniu nie pobudujemy. 
Dzisiaj nasza strategia to kilku- czy 
kilkudziesięcioprocentowy rozwój 
zdolności, bo jesteśmy w tej chwili 
w sytuacji, że wykorzystujemy 100 % 
naszych zdolności. Gdybyśmy mie-
li 10-30 % większe zdolności, też 
byśmy jeszcze sprzedali nasze pro-
dukty. W nawozach jest tak, że przy 
każdym przekroczeniu limitu zy-
skowność rośnie, przy tych samych 
kosztach można wiele więcej zarobić. 
Stąd nasza decyzja o przebudowie 
instalacji zgniatania, która za 2-3 
tygodnie ruszy. To nam pozwoli na 
duży potencjał wzrostu i wykorzy-
stanie do innych nawozów, typu 
dolomitowych czy wapniowych. 
Wracając do nawozów, nasza insta-
lacja jest zbudowana z 3 części. Jed-

Rozmowa trochę jubileuszowa

n
Uroczyste otwarcie linii granulacji superfosfatu w uratowanej hali Poelziga – 27 
czerwca 1995 r. Przy wstędze Józef Kończal, z lewej – Jerzy Dzidowski, 2. 
z prawej – Kazimierz Zagozda. Przy nim wojewoda Włodzimierz Łęcki (z prawej) 
i burmistrz Włodzimierz Kaczmarek (z lewej)   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Współpracę z Józefem Kończalem cenię do 
dziś   fot. Piotr P. Ruszkowski
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na – chemiczna, superfosfatowa jest 
stara, odziedziczona z komuny. Na 
bazie tego superfosfatu robimy róż-
ne mieszanki i je granulujemy. To 
są 2 linie granulacyjne – talerzowa 
i zgniatania (modernizowana). Część 
superfosfatową, pylistą z początku 
lat 70. chcemy wymienić – wyciąć 
i postawić nową. Technologia po-
zostanie ta sama, zmienią się narzę-
dzia i oprzyrządowanie według 
projektów włoskiego lub francuskie-
go. Proces inwestycyjny rozpocznie-
my w 2015 r., a budowę na przełomie 
2015 i 2016 r. Trzecia część to insta-
lacja granulacji przez zgniatanie.

Wymarzona rola
Jak się Panu udało przysposo-

bić syna do przejęcia „sterów” 
w �rmie? Dziś młodzi ludzie nie 
są chętni, by podejmować to, co 
proponują rodzice.

Mówiąc szczerze, to mój najwięk-
szy sukces. Gdybyście zadali mi to 
pytanie 10 lat temu, nie byłbym taki 
przekonany. Kiedy zostałem prezesem, 
miałem 41 lat, on ma teraz 36. Jak 
każdy ojciec niepokoiłem się, co 
z niego wyrośnie. Kiedyś rozwoził 
pizzę... Do wszystkiego trzeba dojrzeć. 
Dziś jestem zadowolony, bo syna ta 
praca cieszy. Postanowiłem się usu-
nąć, bo stwierdziłem, że młodzi mają 
inne podejście. Są odważniejsi. Czu-
łem już, że się zastanawiam, anali-
zuję... Poza tym młodzi dysponują 
lepszymi narzędziami międzynaro-
dowymi, znajomością języków obcych, 
lepszym wykształceniem. Radziłem 
sobie, ale bezpośrednie kontakty 
międzynarodowe wiązały się u mnie 
ze stresem.

Ta zmiana warty we władzach 
Luveny nastąpiła rodzinnie, zarów-
no w Pana przypadku, jak i Pana 
zastępcy – Jerzego Dzidowskie-
go...

A, bo Jurek mi pozazdrościł. Od 
dwóch lat mówiłem o�cjalnie, że 
będę się wycofywał z prezesowania. 
Myślano, że kokietuję. Kadencja się 
kończyła i nie wystawiłem swojej 
kandydatury. Nie chciał zostać sam 
na posterunku. Jego syn Wojtek też 
skończył dobre szkoły. Był tutaj za-
stępcą głównego księgowego. Obaj 
z Jurkiem zostaliśmy w zarządzie 
�rmy. Rozpatrujemy tu strategiczne 
sprawy, ale nie mam w tej chwili 
kontaktów z załogą związanych z od-

powiedzialnością czy podległością, 
co mnie najbardziej stresowało. Te-
raz, kiedy idę na produkcję, to nie 
żeby ludzi strofować, ale by z nimi 
usiąść i pogadać, jak coś popra-
wić.

Pana potencjał jest jeszcze duży 
i pewnie trochę szkoda tej decy-
zji.

Teraz doradzam, a poza tym 
wróciłem do źródeł inżynierskich. 
Wychowałem się jako inżynier pomp 
(przepływy, mierniki). W tej chwi-
li dużo współpracuję z dyrektorem 
technicznym – Arkadiuszem Jurem, 
który traktuje mnie jako doradcę.

Nie myślał Pan o lokalnej ka-
rierze politycznej? Kiedyś był Pan 
przecież szefem Wspólnoty Luboń-
skiej – ugrupowania politycznego 
u władzy.

I po pewnym artykule w „Wie-
ściach Lubońskich” kompletnie mi 
to przeszło. Dowiedziałem się, że 
wspieram burmistrza (Włodzimierz 
Kaczmarek – twórca Wspólnoty 
Lubońskiej – przyp. red.), a on mnie. 
To była wyraźna sugestia, że burmistrz 
przymyka oko na to, co robię. Tak się 
postrzega biznesmena, który współ-
pracuje z władzami. Z drugiej stro-
ny inaczej się nie da. Kiedy burmistrz 
Szmyt mówi o udziale w Radzie 
Gospodarczej, zgadzam się, bo jestem 
otwarty. Przecież jeśli będę przeciw, 
to znaczy, że prowadzę własną po-
litykę, tę przez duże „P”, a ja nie 
jestem od tego. Jestem od tego, żeby 
funkcjonować z każdą władzą w tym 
mieście, bo ona ma wpływ na to, co 
będzie się w nim działo.

Mając jednak taki potencjał 
i wieloletnie doświadczenie w za-
rządzaniu i organizacji, czy nie 
myśli Pan o starcie na fotel Bur-
mistrza, dla dobra miasta?

Burmistrz musi więcej spraw 
uzgadniać z ludźmi, którzy nie na 
wszystkim się znają, ale mają prawo 
decydowania. Natomiast ja, mimo 
że staram się rozmawiać i uzgadniać, 
tu w zakładzie mogę powiedzieć: tak 
ma być i koniec! Gdybym ja tak 
powiedział Radzie Miasta... Pomi-
jając temperament, drugim czynni-
kiem jest moje umocowanie pod 
względem właścicielskim, nie wiem, 
na ile ono ogranicza takie działania. 
W ogóle nie rozważałem takiej de-
cyzji, nie wytrzymałbym w takiej 
roli. Nieraz, kiedy widzę, jak bur-
mistrz musi lawirować, dyploma-
tycznie odpowiadać, poradziłbym 
mu, żeby rzucił to wszystko. Poza 
tym mam już 64 lata.

Skoro już jesteśmy na tym grun-
cie, czy pokusiłby się Pan o ocenę, 
z którą władzą najlepiej się Panu 
pracowało?

Powinno się współpracować 
z każdą władzą, którą wybraliśmy. 
Najlepiej gdyby były to duże i dobre 
kontakty. Luboń jest specy�czną, bo 
małą gminą sypialną, z niskimi do-
chodami, którą trudno zarządzać. 
Po komunie, podobnie jak Zakłady 
Chemiczne, odziedziczyła brak in-

frastruktury. Trudno to 
będzie nadrobić.

Może na koniec 
krótko na temat współ-
pracy Luveny z miastem, 
np. udziale w miejskim 
projekcie rewitalizacji 
parku Siewcy.

Codziennie mamy na 
biurku dziesiątki listów 
z prośbą o wsparcie, z ca-
łej Polski. Już dawno 
postanowiliśmy, że od-
powiadamy na wszystkie 
z Lubonia i Mosiny. Nie bierzemy 
udziału w przedsięwzięciach po-
zalokalnych. Ten konkretny projekt 
jest z punktu widzenia naszego 
udziału dosyć duży (30 tys. netto). 
Cieszę się, że powstał, ale myślę 
też o kosztach utrzymania go przez 
miasto i uszanowania efektów wło-
żonej pracy, by nie podzielił losu 
ścieżki rowerowej na Kocich Do-
łach.

Z prezesem Kazimierzem Zagozdą 
rozmawiali: Hanna Siatka  

i Piotr Ruszkowski

n
Ster przekazał synowi. Dziś czuje się 
dumny i jest zadowolony    

fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Jako ciekawostkę zamieszczamy nieznaną karykatu-
rę sławnego artysty lubonianina Edmunda Mańcza-
ka z 1946 r. ilustrująca mecz seniorów LKS-u z Fa-
brykami Lubońskimi, o czym informuje kartka na 
boisku. Podane na niej nazwiska to w reprezentacji 
fabryk – dyr. Długołęcki (atak), dyr. Swinarski (atak), 
dyr. Paradowski (obrona), pani Paradowska (ochrona 
obrony), dyr. Onderka, Stachowiak, Baranowski, 
Kerber i inni. Z seniorów LKS-u odczytujemy: Jandy, 
Nowak. Starzy lubonianie związani z rodzimym prze-
mysłem z pewnością potrafią dopasować kto jest 
kim. Na str. 37 publikujemy powojenne zdjęcie 50 
osób z kadry Zakładów Chemicznych do rozpoznania 
przez rodziny i znajomych

Ważną inwestycją dla  100-letniej 
�rmy jest trwająca budowa mostu 
prowadzącego do zakładów. Szerszy, 
o większym udźwigu, bezpieczniej-
szy zastąpił wysłużony, zabytkowy, 

nitowany most pochodzący z czasów 
budowy fabryki. Jeszcze w lipcu 
przejedzie po nim pierwszy po-
ciąg.

(R)

Ku przyszłości

n
Montaż nowego stalowego mostu prowadzącego do Luveny (stan z 5 czerwca)   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Krótszy o dwa 17-metrowe przęsła od poprzedniego, nowy most Luveny – wi-
dok od strony Zakładów (stan z 5 lipca)   fot. Piotr P. Ruszkowski
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dworcu PKP. Zdemontowano 
część starego tunelu zbudowa-
nego ok. 1909 r. nad pierwszym 
torem, w miejsce którego po-
wstanie nowoczesny. 

Na granicy
Choć z opóźnieniem – roz-

poczęto już prace przy budowie 
bezkolizyjnego przejazdu dro-
gą 430 (przedłużeniem ulicy 
Armii Poznań). Na terenie 
podmokłym pomiędzy torami 
a szosą w Łęczycy wbijane są 
w grunt stalowe grodzie two-
rzące ściany oraz betonowe 
słupy pod przyszłą konstrukcję 
wiaduktu. 

PPR

n
Betonowe pale pod przyszły wiadukt wbite w grunt tuż 
za przejazdem kolejowym na granicy Lubonia w Łęczycy. 
W tle z lewej widać wiadukt kolejowy torowiska na tra-
sie do Wolsztyna, z prawej budkę dróżnika przy przejeź-
dzie kolejowym   fot. Piotr P. Ruszkowski

utworzonej przez Augusta hr. Ciesz-
kowskiego Wyższej Szkole Rolniczej 
im. Haliny w Żabikowie i Zgroma-
dzenie Sióstr to namacalne, ważkie 
elementy historii i teraźniejszości 
Lubonia. Historii, którą musimy 
znać, z której możemy być dumni, 
i teraźniejszości, której nie możemy 
nie dostrzegać.

Małgorzata Machalska
Przewodnicząca

Komitetu Organizacyjnego na rzecz 
budowy „Ławeczki bł. Edmunda  

Bojanowskiego” w Luboniu

GORĄCE TEMATY

cd.  
ze str. 

4

W dniach od 7 do 9 sierpnia 
br. odbędą się lubońskie 
obchody 200-lecia uro-

dzin bł. Edmunda Bojanowskiego. 
Kulminacyjny dzień uroczystości 
przypadnie na sobotę, 9 sierpnia, 
kiedy o godz. 12 zostanie odsłonię-
ta ławeczka z postacią bł. Edmun-
da z dziećmi. Poświęci ją uroczyście 
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki.

Po odsłonięciu ławeczki rozpocz-
nie się festyn pt. „Popołudnie z Ed-
mundem”, podczas którego będzie 
można skosztować tzw. zupy rum-
fordzkiej według przepisu bł. Ed-
munda, którą gotował dla ubogich, 
zjeść coś słodkiego, kupić pamiątki. 
Zabawę urozmaicą różnorodne wy-
stępy, pokaz pisania ikon i wieczor-

ny koncert komponowanego na tę 
uroczystość utworu na chór i orkie-
strę. Przygotowano szereg imprez 
dla dzieci, w tym plener artystyczny, 
gry i zabawy sportowe oraz dmu-
chane zjeżdżalnie.

Budowa ławeczki dobiega koń-
ca. Odlane z brązu jest siedzisko oraz 
częściowo (tj. bez głów i księgi) po-
staci bł. Edmunda i siedzącej obok 
niego dziewczynki. W najbliższych 
dniach będzie rzeźbiona i odlewana 
�gura stojącego przed ławeczką 

chłopca. Zaawansowana jest również 
zbiórka środków na ławeczkę. Ze-
brano już około 80% wymaganej 
kwoty.

Lokalizacja ławeczki
Ławeczka zostanie posadowiona 

na trawniku, obok ciągu pieszego 
przebiegającego od strony kościoła 
pw. św. Barbary, po stronie Sanktu-
arium. Według pierwotnego założe-
nia, ławeczka miała stanąć na placu, 
na wprost wejścia do Sanktuarium, 
jednak z uwagi na konieczność od-
stąpienia w tym roku przez miasto 
od przebudowy placu, ławeczka bę-
dzie ustawiona w innym miejscu, do 
czasu, gdy stanie się możliwe umiesz-
czenie jej w docelowej lokalizacji, 
zgodnie z prezentowaną mieszkańcom 

koncepcją przebudowy placu, która 
cieszy się dużym poparciem.

Rezygnacja z rozpoczęcia w tym 
roku przebudowy placu Edmunda 
Bojanowskiego jest spowodowana 
ryzykiem nieukończenia robót do 
dnia planowanego odsłonięcia ła-
weczki. Przedłużyły się prace pro-
jektowe oraz rozmowy z �rmą Aqu-
anet, która zadeklarowała środki na 
budowę fontanny. Nie bez znaczenia 
był również brak jednomyślności 
wśród radnych odnośnie wydatko-

Odsłaniamy Ławeczkę bł. Edmunda

n
Ławeczka bł. Edmunda – stan z 2 lipca br. 
Postaci są już wykonane z brązu, wyjątek 
stanowią głowy i księga, które wtedy były 
jeszcze z wosku   fot. Piotr Garstka

wania środków publicznych na remont 
placu. Wybrana nowa lokalizacja dla 
ławeczki jest najkorzystniejsza, z uwa-
gi na wymagania co do wielkości 
wolnej przestrzeni wokół niej, nie 
będzie też kolidowała z prowadzo-
nymi w przyszłości pracami remon-
towymi placu Autor i twórca ławecz-
ki opracował system montażu ławecz-
ki, który umożliwi w przyszłości jej 
bezpieczne przeniesienie.

Nowa wartość
Myślę, że prezentowane zdjęcie 

pozwala już na stwierdzenie, że ławecz-
ka będzie pięknym i niepowtarzalnym 
elementem zdobiącym Luboń. Jestem 
przekonana, że przyczyni się do roz-
woju naszej wiedzy i świadomości na 
temat historii. Mówię to świadomie, 
pomimo że bł. Edmund Bojanowski 
nigdy w Luboniu nie był. Jest on jed-
nak nierozerwalnie związany z naszym 
miastem poprzez fakt, że tutaj spo-
czywają jego szczątki i prężnie działa 
największe dzieło jego życia – Zgro-
madzenie Sióstr Służebniczek NMP. 
To doskonała okazja, abyśmy uświa-
domili sobie, że my – lubonianie – 
mamy się czym szczycić i wokół cze-
go budować naszą tożsamość oraz 
indywidualność.

Dzieło bł. Edmunda Bojanow-
skiego, podobnie jak życie i dzieło 
Augusta hr. Cieszkowskiego, które-
go praca „O ochronach wiejskich” 
zainspirowała Bojanowskiego do 
tworzenia ochronek dla dzieci, za-
sługuje na ciągłe propagowanie 
w Luboniu. Dawny budynek po 

Rewolucja kolejowa

n
Specjalny kafar do wbijania betonowych pali pod przyszły wiadukt, pracuje 
tuż za południową granicą miasta   fot. Piotr P. Ruszkowski

O budowie 
traktu kolejowe-
go E 59 Poznań-
Wrocław pisaliśmy 
także: „WL” 09-2013 
str. 23 „Kolej na ko-
lej”, „WL” 04-2014, 
str. 12 „Ekrany aku-
styczne”, „WL” 06-
2014, str. 13 „Ro-
boty PKP”.

Burmistrz Miasta Luboń, Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPNMP 
oraz Komitet Organizacyjny na rzecz budowy „Ławeczki bł. Edmunda Bojanowskiego” 
zapraszają na obchody 200-lecia urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego pod hasłem:  
Ratuje Człowieka – Modlitwa, Służba, Wychowanie

7 sierpnia (czwartek) – MODLITWA!Qn

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 19 – Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka

8 sierpnia (piątek) – SŁUŻBA!Qn

godz. 11 – Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Grzegorza Balcerka
godz. 19 – Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Damiana Bryla

9 sierpnia (sobota) – WYCHOWANIE!Qn

godz. 11 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Jacka Zjawina
godz. 12 – odsłonięcie „Ławeczki bł. Edmunda Bojanowskiego” oraz jej poświęcenie 

przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego
godz. 12.30 – 18.30 – Festyn „Popołudnie z Edmundem”
godz. 19 – uroczysta Msza św. na pl. E. Bojanowskiego pod przewodnictwem ks. 

abpa Stanisława Gądeckiego
ok. godz. 20.30 – „Miłość wszystko zwycięża – misterium o bł. Edmundzie Boja-

nowskim” pod dyrekcją Huberta Kowalskiego
(szczegóły na stronie: www siostry-maryi.pl)

n
W miejscu zaznaczonym owalem bedzie Ławeczka bł. Edmunda. Miała stanąć 
w centralnym punkcie placu. Zapowiadana w marcu (czytaj: „WL” 03-2014, str. 
2 – „Przyjazny i otwarty”) funkcjonalna przebudowa przestrzeni, jeśli w ogóle 
nastąpi, to w nieznanym terminie   fot. Hanna Siatka
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GORĄCE TEMATY

Stowarzyszenie Pomocy Bliź-
niemu „Mar-Kot” – kontynu-
ator misji nieżyjącego od 11 lat 

Marka Kotańskiego – zwróciło się 
do Burmistrza Lubonia z pismem 
informującym o zamiarze utwo-
rzenia ośrodka dla bezdomnych 
w obiekcie pozyskanym na 25-30 
lat od właściciela upadłej w latach 

90. �rmy Bogdana Skórczyńskiego 
(w 1990 i 1991 r. był na liście 100 
Najbogatszych Polaków). Od ok. 
20 lat ta nieogrodzona, zdewasto-
wana nieruchomość o powierzchni 
blisko 3000 m2 jest często przez nas 
opisywanym miejscem nielegalnego 
składowania śmieci i gromadzenia się 
młodzieży, przysparzającym kłopoty 
sąsiadom oraz miastu.

Mar-Kot chce siłami podopiecz-
nych i przy pomocy darczyńców, 
zaadoptować obiekt i stworzyć sta-
cjonarną, otwartą placówkę dla, jak 
deklaruje prezes Przemysław Przy-
becki, 30-50 bezdomnych po to, by 
pomóc im wyjść z obecnego poło-
żenia. Będą wśród nich samotne 
matki z dziećmi, ludzie starsi, w tym 
wielu uzależnionych od alkoholu, 
który często towarzyszy bezdomno-

ści. Od władz miasta stowarzyszenie 
oczekuje pomocy w podłączeniu 
prądu oraz umorzenia podatków.

8 lipca o godz. 18 w sali gimna-
stycznej SP 1 zorganizowało kon-
sultacje społeczne nt. uruchamianej 
placówki. Spotkanie, z udziałem 
burmistrza Rafała Marka, radnych 
z Komisji Komunalnej i Sfery Spo-

łecznej, lokalnych polityków i licznie 
przybyłych sąsiadów planowanego 
ośrodka, przerodziło się w bardzo 
emocjonalną dyskusję zarówno ze 
strony mieszkańców jak i przedsta-
wicieli Mar-Kotu. Zaskoczeni po-
mysłem lubonianie deklarowali 
zrozumienie dla idei pomocy bez-
domnym, ale domagali się od pre-
zesa Mar-Kotu, a także od Burmistrza, 
zapewnienia, że umieszczenie w bli-
skim sąsiedztwie ich domów z pew-
nością większej od deklarowanej 
liczby osób z problemami, nie zbu-
rzy równowagi i bezpieczeństwa 
osiedla. Powołujący się na 25-letnie 
doświadczenie pracy z bezdomnymi 
P. Przybecki, świadomy, jaki może 
być społeczny odbiór zamiaru Mar-
Kotu, nie potra�ł lubonian do niego 
przekonać. Nie zdementował suge-

„Mar-Kot” w Luboniu?
Następca Marka Kotańskiego – Przemysław Przybecki – chce 
oddać bezdomnym budynek po upadłej firmie „Intersmak” przy 
ul. Zielonej 46

stii, że lokatorów ośrod-
ka może być nawet ponad 
100. Nie podzielał obaw 
mieszkańców co do zja-
wisk towarzyszących, ich 
zdaniem, istnieniu po-
dobnej placówki (wałę-
sający się pijani, których 
nie wpuszczono do we-
wnątrz, załatwiający 
swoje potrzeby �zjolo-
giczne w okolicy; bałagan, 
hałas i inne problemy, 
z którymi już teraz nie 
radzą sobie nasze służby 
porządkowe w tym miej-
scu). Nie przedstawił 
konkretów co do orga-
nizacji ośrodka, ani też 
metod wyprowadzania 
bezdomnych z ich trud-
nej sytuacji życiowej. Nie 
zaspokoił ciekawości 

pytających w wielu jeszcze innych 
kwestiach, w tym bardzo istotnej 
– niejasnego statusu nieruchomości 
przy ul. Zielonej 46. (Jak się okazu-
je, po nieudanej sprzedaży w 2008 r. 
– czytaj „WL” 06-2008, str. 2 – mie-
niem upadłej spółki jako jej likwi-
dator wciąż zarządza pierwotny 
właściciel, zadłużony na dużą skalę, 
w tym również wobec naszego mia-
sta (podatki).

Większość przybyłych na spo-
tkanie sąsiadów Intersmaku była 
przeciwna uruchomieniu placówki 
Mar-Kotu, wśród nich wszyscy dział-
kowcy z położonych w pobliżu Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego 
„Chemik”, których wolę zadeklaro-
wał prezes ROD. Prezes P. Przybec-
ki jest zdeterminowany uruchomić 
placówkę. Jak poinformował, pro-
cedury rozpoczął od lipca br. Na 
spotkaniu Burmistrz obiecał uzależ-
nić swoje stanowisko w sprawie 
ośrodka dla bezdomnych od opinii 
lubonian (wzmocnił ją późniejszy 
„List otwarty” od mieszkańców). 
Jakimi posłuży się narzędziami, by 
zablokować decyzje właściciela obiek-
tu i Mar-Kotu?

Po spotkaniu kontynuowano 
niespokojne dyskusje. Organizatorzy, 
chcąc ich uniknąć, wyszli wcze-
śniej.

HS

Z ostatniej chwili: Miasto zin-
tensy�kowało działania, by dopro-
wadzić do rozbiórki obiektu przy ul. 
Zielonej (stosowny nakaz Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego dla likwidatora istnieje od 
2013 r.). Władze są skłonne wyłożyć 
pieniądze na ten cel, a po rozbiórce 
doprowadzić do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania. 14 
lipca zamierzały zabezpieczyć teren 
taśmami i stosownymi tablicami.

n
Sąsiedzi planowanego ośrodka mieli wiele pytań i sugestii, m.in. nt. potrzeby 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania   fot. Hanna Siatka

n
Prezes Przemysław Przybecki odwołuje się do sumień zgroma-
dzonych. Za stołem prezydialnym siedzą:  2. od lewej wicepre-
zes „Mar-Kotu” Marzena Przybecka – żona P. Przybeckiego, 
burmistrz Rafał Marek i przyszły kierownik ośrodka w Luboniu   
fot. Hanna Siatka

n
Konsultacje społeczne w sali gimnastycznej SP 1. Wśród licznie przybyłych 
sąsiadów Intersmaku m.in. radni lubońscy i powiatowa, urzędnicy, przedstawi-
cielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policjant oraz radne z nowo 
powstałej Lubońskiej Inicjatywy Obywatelskiej, które czynnie zaangażowały się 
w sprawę Mar-Kotu   fot. Hanna Siatka

n
Zdewastowany obiekt po firmie „Intersmak” przy ul. Zielonej 46 (przy drodze 
prowadzącej z placu E. Bojanowskiego na cmentarz żabikowski i do ROD „Che-
mik”). Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Żabiko-
wo-Północ” teren przeznaczony jest pod usługi   fot. Hanna Siatka

Przemysław Przybecki jest udzia-
łowcem rodzinnej �rmy deweloper-
skiej Przybeccy sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Topolowej w Luboniu.

„Mar-Kot” – Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu założone przez P. Przybeckie-
go w 2003 r. po śmierci Marka Kotań-
skiego – twórcy „Monaru” (organizacji 
opiekującej się głównie narkomanami) 
oraz Ruchu Wychodzenia z Bezdom-
ności „Markot”. „Mar-Kot” ma siedzibę 
w Ożarowie Mazowieckim, posiada 13 
placówek dla ok. 800 podopiecznych, 
m.in. w Poznaniu (Pogotowie Interwen-
cyjne wydające żywność, odzież i in. 
artykuły przy ul. Ostatniej 11 oraz noc-
legownia przy ul. Pogodnej 55).
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SÓL W OKU
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Szanowna Redakcjo, przesy-
łam wam zdjęcie z luboń-
skiego Interka. Nie znam się 

na prawie budowlanym, ale czy 
w przypadku zagrożenia klienci 
mają polać węgiel płynem do spry-
skiwaczy i podpalić, aby otworzyć 
drzwi ewakuacyjne? Może warto 
dopytać kierownika sklepu, bo jeśli 
tak, to zamiast gaśnicy powinno 
być pudełeczko zapałek.

Mateusz Rusinek

List do redakcji

Wyjście awaryjne

n
Wyjście ewakuacyjne z Intermarche zastawione paletami z węglem 
drzewnym i płynem do spryskiwaczy   fot. Mateusz Rusinek

Przesyłam 
zdjęcie, aby 
przedstawić 

problem, z jakim 
boryka się Luboń 
w związku z segre-
gacją śmieci. Przy 
ul. Żabikowskiej stoi 
jeden pojemnik na 
butelki i karton. Od 
tygodnia jest pełen, 
a Spółdzielnia Miesz-
kaniowa wywiesza 
jeszcze na śmietni-
kach informacje, że 
jeśli odpady nie będą 
segregowane, miasto 
podniesie opłaty. Kto 
w takim razie jest od-
powiedzialny za te 
kubły? Gdzie mamy wrzucać segre-
gowane śmieci, skoro jedyny pojem-
nik jest pełen? Może Pan Burmistrz 

przejedzie się po Luboniu i zobaczy, 
jaki ma problem z odpadami!

Dominik

List do redakcji

Problem ze śmieciami

n
Kolejny dowód z Lubonianki na to, że kubłów do segregacji 
albo jest za mało, albo są źle zlokalizowane

Właściciel sklepiku spożyw-
czo-monopolowego „Miś” 
przy ul. Osiedlowej 10 prze-

prowadził 13 czerwca remont, od-
nawiając elewacje. Następnego dnia 
na świeżo pomalowanych ścianach 

pojawił się napis sporządzony farbą. 
Rozumiemy wielką miłość do klu-
bu Lech Poznań, ale nie wyrażaną 
w ten sposób – przez niszczenie cu-
dzego mienia.

WS

Wandalizm i głupota

Świeżo odnowioną 
elewację sklepu 
wandale oszpecili 
sprayem   
fot. Władysław 
Szczepaniak

Jedyne, w związku z remon-
tem, dojście na czynny pe-
ron dworca PKP w Luboniu 

(dawniej droga dla pasażerów lub 
niepełnosprawnych), jak wyni-
ka z sygnałów od mieszkańców, 
jest niedostatecznie poprawnie 
zabezpieczone. Przy zejściu z pe-
ronu można spaść z betonowej 
platformy peronu.

(R)

Mało dokładnie

Brakuje zabezpieczenia przy zej-
ściu z peronu   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Podczas przebudowy mostu dojazdowego 
do Luveny (Zakłady Chemiczne) jedyne 
zasilanie (drenaż sieci odwadniających) pół-

nocnego zbiornika Kocich Dołów skierowano do 
dużego jeziora. Na skutek tego jeziorko wysycha, 
co odbija się na faunie i �orze.   (N)

Lokalna 
klęska 
ekolo-
giczna

n

n
Zatroskani wędkarze zawiadomili 
redakcję o masowym zjawisku 
nieżywych ryb. Na pierwszym 
planie jedna z okazałych sztuk, 
dalej – białe plamy (12 sztuk) to 
następne, widoczne tylko na tym 
kadrze śnięte duże ryby   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

To jest 
zieleń?

Po modernizacji i wy-
asfaltowaniu ul. Pade-
rewskiego od strony 
domów mieszkalnych 
wykonano wąski 
chodnik, a z drugiej 
strony pozostawiono 
pas zieleni. Zamiast 
trawnika i zadbanej 
roślinności plenią się 
tu niekoszone chwa-
sty (widok od strony 
Powstańców Wlkp.)   
fot. Piotr P. Ruszkow-
ski

n

n
Wyschnięte brzegi zbiornika, któremu odcięto zasilanie.  
W tle most do Luveny w budowie   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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radna 
Magdalena 
Nyćkowiak-Filusz
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Luboń
Masz problem, pomysł na nasze miasto,  
zadzwoń lub napisz!  tel. 662 033 856
e-mail: magdalena@nyckowiak.plO
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Janusz Dagoń
Radny Rady Miasta Luboń
tel. 696 043 845
e-mail: januszdagon@poczta.onet.pl

O
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radna 
Elżbieta Zapłata-Szwedziak

e-mail: swed_12@poczta.onet.pl
tel.  503 807 077, 
tel.  61 8130 647

O
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Głosowania 
radnych podczas 

46. Sesji RML 
(13.06.2014)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL z z
Bielawski Jakub PO (3) nn nn
Dago Janusz PO (2) w w
Dworaczyk Adam FO (2) w w
Franek Dorota FO (4)-kSL z z
Frckowiak Katarzyna FO (4)-kSL z z
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL z z
Kdra Lechosław WL (3) w w
Krzyostaniak Paweł FO (1)-kSL z z
Machalska Małgorzata FO (1)-kSL z z
Mania Rafał FO (4)-kSL nn nn
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL z z
Nykowiak-Filusz Magdalena PO (1) w w
Okupniak Andrzej WL (1) w       w
Rogowicz Ewa WL (2) w p
Samulczyk Marek ML (3)-kSL z z
Stankowiak–Boełko Anna PO (1) w w
Suleja-Kot Wanda WL (4) z z
Walczak Dariusz ML (4)-kSL z z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL z z
Zapłata-Szwedziak Elbieta ML (1)-kSL z z

12 12
0 1
7 6

19 19

Razem "za"
Razem "przeciw"

Razem "wstrzymujcych"
Razem głosowało

Wiodącymi i najważniejszymi 
tematami, którymi radni 
zajmowali się podczas tej 

sesji były: zatwierdzenie sprawozdania 
�nansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu i informacją 
o stanie mienia komunalnego oraz 
udzielenie absolutorium Burmistrzo-
wi. Nikogo nie trzeba przekonywać, 
jak ważne dla naszego miasta były 
to tematy związane z rozliczeniem 
włodarza z wykonania budżetu za 
ubiegły rok. Na wstępie radni zaję-
li się sprawozdaniem �nansowym 
przedstawionym przez Burmistrza 
Dariusza Szmyta i Skarbnika Miasta 
– Mirosława Stromczyńskiego. Na-
stępnie analizowano sprawozdanie 
z wykonania budżetu wraz z infor-
macją o stanie mienia komunalnego. 
W dalszej kolejności Przewodniczący 
Rady – Marek Samulczyk przedstawił 
opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej (RIO) w Poznaniu dotyczącą 
sprawozdania z wykonania budżetu. 
Efektem analizy i dyskusji radnych 
było podjęcie uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania �nansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu. W dalszej części obrad 
uczestnicy sesji skoncentrowali się na 
zagadnieniach związanych bezpośred-
nio z udzieleniem absolutorium. 

Analiza budżetu
Najpierw Burmistrz D. Szmyt 

przypomniał, że budżet na ubiegły 
rok został przyjęty uchwałą Rady 
Miasta Luboń 18 grudnia 2012 r. 
Zakładał on osiągnięcie dochodów 
w kwocie 71.955.422 zł oraz wydat-

ki w kwocie 73.142.722 zł (plano-
wany de�cyt: 1.187.300 zł). W ciągu 
2013 r. był zmieniany czternasto-
krotnie – 7 razy rozporządzeniem 
Burmistrza i 7 razy przez Radę Mia-
sta. Ostateczny budżet do wykona-
nia na koniec roku został uchwalo-
ny 19 grudnia (12 dni przed końcem 
roku) i zakładał dochody w kwocie 
75.432.405 zł, natomiast wydatki 
w kwocie 76.934.705 zł (de�cyt: 
1.502 300 zł).

Radni zostali poinformowani, 
że dochody wykonano w 99,38% 
(74.965.622,78 zł), w tym dochody 
bieżące (70.360.608,60 zł) i docho-
dy majątkowe (4.605.014,18 zł). 
Jeżeli chodzi o dochody własne Mia-
sta, to były mniejsze od planowanych 
o ponad 400.000 zł. Mniej wpłynę-
ło do miejskiej kasy m.in. z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego a także z tytułu odpłat-
nego nabycia prawa własności oraz 
z najmu i dzierżawy miejskich obiek-
tów. Mniejsze też były udziały we 
wpływach z podatków dochodowych 
od osób �zycznych i prawnych. 
Z kolei większe od planowanych 
wpływy uzyskano m.in. z podatków 
i opłat (podatek od nieruchomości, 
środków transportowych, spadków 
i darowizn, zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych). Miasto 
otrzymało również ponad 40.000 zł 
mniej dotacji oraz środków z innych 
źródeł zewnętrznych, takich jak: 
do�nansowanie własnych inwesty-
cji i realizowanie własnych zadań.

Wydatki w ubiegłym roku zre-
alizowano w kwocie 73.692.223,84 zł, 

Absolutorium dla Burmistrza
Relacja z 46. sesji Rady Miasta Luboń (13.06.2014 r.)

co stanowiło 95,79% planowanych, 
w tym realizacja wydatków mająt-
kowych 10.827.586,51 zł, co stanowi 
91,96% planu. Na funkcjonowanie 
placówek oświatowych w naszym 
mieście wydano blisko 34.000.000 zł, 
utrzymanie transportu publicznego 
i łączności kosztowało prawie 
10.000.000 zł, na pomoc społeczną 
wydano ponad 8.000.000 zł, po po-
nad 5.000.000 zł na gospodarkę ko-
munalną i ochronę środowiska oraz 
na funkcjonowanie administracji 
publicznej. Analiza wykonania bu-
dżetu objęła jego założenia, dokony-
wane zmiany oraz zrealizowane 
zadania na koniec roku budżetowe-
go. Ubiegłoroczny budżet zamknął się 
nadwyżką w wysokości 1.273.398,94 zł. 
Dochody bieżące Miasta były wyższe 
od bieżących wydatków o 7.495.971,27 zł 
(tzw. nadwyżka operacyjna). Tym 
samym spełniona została zasada, 
wyrażona w ustawie o �nansach pu-
blicznych, która stanowi, że na koniec 
roku budżetowego wydatki bieżące 
nie mogą być wyższe od bieżących 
dochodów powiększonych o nad-
wyżkę budżetową z lat ubiegłych 
i wolne środki. Wydatki niewygasa-
jące z ubiegłego roku w kwocie 
3.306.580 zł zrealizowano w pierw-
szym półroczu roku bieżącego Do-
tyczyły one m.in. przebudowy ulic 
Żabikowskiej, Powstańców Wlkp. 
i Paderewskiego (1.295 259 zł) oraz 
budowy i przebudowy dróg, popra-

wy bezpieczeństwa oraz budowy 
chodników (w tym budowa ul. We-
sterplatte) na kwotę 694.452 zł. Skarb-
nik Miasta poinformował również 
o stanie mienia komunalnego nasze-
go miasta w ubiegłym roku. 

Opinia RIO
Przedmiotem badania, stano-

wiącym podstawę do wydania opi-
nii było sprawozdanie Burmistrza 
z wykonania budżetu za ubiegły rok 
oraz informacja o stanie i gospoda-
rowaniu mieniem komunalnym 
zawierająca dane dotyczące majątku 
komunalnego, w szczególności war-
tości gruntów, ilości i wartości bu-
dynków oraz obiektów jak również 
innych środków trwałych. Skład 
Orzekający RIO na podstawie ww. 
dokumentów uznał, że spełniają one 
wymogi określone przepisami usta-
wy o �nansach publicznych i wydał 
opinię pozytywną z uwagą dotyczą-
cą części oświatowej subwencji 
ogólnej (ministerstwo wypłaciło 
w ubiegłym roku kwotę większą od 
należnej).

Opinie komisji
Wykonanie budżetu za ubiegły 

rok również pozytywnie zaopinio-
wały funkcjonujące przy Radzie 
Miasta komisje: Budżetu i Finansów, 
Rewizyjna, Komunalna i Organiza-
cyjno-Prawna.
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nQKomisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
nQKomisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
nQKomisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

dyżury: poniedziałki w godz. 12-14 i czwartki 16–18 
 – ul. Leśmiana 8  
tel.  515 396 946 

e-mail: jolanta.korcz@onet.eu  

Jolanta Korcz
Radna Powiatu Poznańskiego
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Andrzej Sobiło
Radny Powiatu Poznańskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Promocji,  
Rozwoju i Integracji Europejskiej
Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury
dyżury: drugi poniedziałek miesiąca od 
godz. 16 do 18 – Urząd Miasta Luboń
tel. 604 995 656
e-mail: a.sobilo5@gmail.com

Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo; 2-Lubonianka; 3-Luboń; 4-Lasek 
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

cd.  
obok
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Głosowania 
radnych podczas 
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL z z z z z
Bielawski Jakub PO (3) z p z z w
Dago Janusz PO (2) z z z w z
Dworaczyk Adam FO (2) z p p z z
Franek Dorota FO (4)-kSL z z z z z
Frckowiak Katarzyna FO (4)-kSL z z z z z
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL z z z z z
Kdra Lechosław WL (3) z z z z z
Krzyostaniak Paweł FO (1)-kSL z z z z z
Machalska Małgorzata FO (1)-kSL z z z z z
Mania Rafał FO (4)-kSL nn nn nn nn nn
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL z z z z z
Nykowiak-Filusz Magdalena PO (1) z z w w z
Okupniak Andrzej WL (1) z p w z z
Rogowicz Ewa WL (2) z p w z z
Samulczyk Marek ML (3)-kSL w p z z z
Stankowiak–Boełko Anna PO (1) z z z w z
Suleja-Kot Wanda WL (4) z z z w z
Walczak Dariusz ML (4)-kSL z z z w z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL z z z z z
Zapłata-Szwedziak Elbieta ML (1)-kSL z z z z z

19 15 16 15 19
0 5 1 0 0
1 0 3 5 1

20 20 20 20 20

Razem "za"
Razem "przeciw"

Razem "wstrzymujcych"
Razem głosowało

Na wstępie Przewodniczący 
Rady Miasta – Marek Samul-
czyk wniósł o rozszerzenie 

porządku obrad o punkt „wolne głosy 
dla mieszkańców”, po czym radni gło-
sując – jednogłośnie podjęli decyzję 
pozytywną o zmianie porządku.

„Lubońska Pozytywka”
Po raz pierwszy, ale zgodnie 

z zapowiedzią nie po raz ostatni, 
pojawili się na sesji przedstawiciele 
nieformalnej grupy rodziców „Lu-
bońska Pozytywka” działający w imie-
niu swoim i innych mieszkańców 
naszego miasta. Pod koniec ubie-
głego roku grupa lubońskich mam 
spotkała się na warsztatach w ramach 
projektu innowacyjnego „Mam 
dziecko, pracuję (…)”. Dzięki cy-
klicznym spotkaniom zintegrowały się 
z sobą i postanowiły, że po zakoń-
czeniu warsztatów nadal będą się 
spotykały i współpracowały. Powsta-
nie „Lubońskiej Pozytywki” było 
tego naturalną konsekwencją. W ra-
mach swojej działalności uznały za 
priorytetowy problem terenów zie-
lonych i rekreacyjnych w naszym 
mieście i przystosowanie tych pu-
blicznych miejsc do potrzeb lubonian. 
Innymi słowy chcą, by Luboń sta-
wał się dla nas miastem coraz bardziej 
przyjaznym. W tym celu w centrum 
Lubonia, przy okazji organizowane-
go tam festynu z okazji Dnia Dziec-
ka oraz podczas „Dni Lubonia” na 
stadionie przy ul. Rzecznej „Luboń-
ska Pozytywka” zorganizowała stre-

fę rodzica, w ramach której m.in. 
przeprowadziła wśród lubonian 
sondaż w formie ankiety dotyczą-
cy terenów zielonych w naszym 
mieście. Na sesji przedstawiciele 
„Pozytywki” zapoznali radnych 
z wynikami tej ankiety oraz przed-
stawili perspektywę działania 
w przyszłości. Jednocześnie przed-
stawicielki „Pozytywki” podzięko-
wały radnym Małgorzacie Machal-
skiej i Małgorzacie Matysiak za 
wsparcie w realizacji swoich po-
mysłów i działań.

Zmiana budżetu
W ramach kolejnej w tym roku 

zmiany budżetu zwiększono docho-
dy o kwotę 251 652 zł. Między in-
nymi planowane wpływy z tytułu 
najmu i dzierżawy zwiększono 
o 181 600 zł (wynajem hali sporto-
wej LOSiR), zwiększono również 
wpływy z tytułu zwrotu podatku 
VAT w kwocie 45 651 zł oraz o do-
tację z tytułu zadań realizowanych 
w porozumieniu z Powiatem Po-
znańskim (nasadzenia w ramach 
programu zwiększenia lesistości 
w powiecie poznańskim). W sumie 
dochody budżetu zwiększono do 
kwoty 78 820 499 81 zł. Jednocześnie 
zwiększono wydatki z budżetu o tę 
samą kwotę 251 652 zł, tj. do kwoty 
87 443 114,81 zł. Między innymi 
przesunięto 23 000 zł z wydatków 
bieżących na majątkowe w celu s�-
nansowania zakupu urządzeń no-
wego systemu alarmowego powia-

damiającego mieszkańców naszego 
miasta o ewentualnych zagrożeniach 
i klęskach żywiołowych (więcej czy-
taj na str. 34). Ponadto na zakup 
materiałów i wyposażenia oraz re-
monty w Szkołach Podstawowych 
nr 2 i 3 przeznaczono dodatkowo 
kwotę 46 752 zł, natomiast 18 283 zł 
na wymianę stolików uczniowskich, 
modernizację sieci internetowej 
w Gimnazjum nr 1. Z kolei na Ak-
cję lato 2014 (kolonie letnie) wy-
asygnowano kwotę 36 230 zł. Poza 
tym 20 000 zł przeznaczono na 
nasadzenia (zieleń naszego miasta). 
Zwiększono także wydatki bieżące 
o kwotę 181 600 zł na usługi zwią-
zane z zarządzaniem halą sportową 
LOSiR.

Konsekwencją zmiany w tego-
rocznym budżecie było wprowadze-
nie zmian w „Wieloletniej Progno-
zie Finansowej na lata 2014-2024”, 
którą należało do niego dostoso-
wać.

Kredyt długoterminowy
W uchwale budżetowej naszego 

miasta na bieżący rok zaplanowano 
przychody z tytułu kredytów na 
s�nansowanie de�cytu oraz na spła-
tę wcześniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów. Konsekwencją tego było 
podjęcie przez radnych uchwały 
pozwalającej zaciągnąć przez Miasto 
kredyt długoterminowy w kwocie 
11 126 303 zł, co się przełoży na 
zrealizowanie tegorocznego budże-
tu. Źródłem spłaty kredytu wraz 
z odsetkami będą dochody własne 
budżetu naszego miasta w ciągu 
następnych dziesięciu lat (do 2024 r.), 
natomiast zabezpieczeniem kredy-
tu będzie weksel własny in blanco.

Zwolnienie podatkowe
W ramach prowadzonej w naszym 

mieście polityki prorodzinnej, któ-
rej jednym z elementów jest wspar-
cie opieki nad małymi dziećmi do 
lat 3, radni podjęli uchwałę zwal-
niającą od płacenia podatku od 
nieruchomości grunty, budynki lub 
ich części oraz budowle zajęte na 
prowadzenie żłobków. Obecnie 
w Luboniu jest zarejestrowanych 
pięć żłobków niepublicznych. Na 

skutek zwolnienia z opłacania po-
datku od nieruchomości, na których 
i w których funkcjonują, przy staw-
kach obowiązujących w tym roku, 
do miejskiej kasy wpłynie o nieco 
ponad 10 000 zł mniej (rocznie).

Opieka nad zabytkami
Na majowej sesji zdjęto z po-

rządku obrad rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia „Gmin-
nego programu ochrony nad zabyt-
kami dla naszego miasta na lata 
2014-2017”. Na relacjonowanej sesji, 
po otrzymaniu stosownych uzgod-
nień od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków do tematu powró-
cono i projekt stał sie kolejnym 
punktem porządku obrad. Działania 
związane z opieką nad zabytkami, 
dbałością o nie oraz wykorzystaniem 
zasobów kulturowych są z całą pew-
nością bardzo ważne dla naszego 
miasta, jego rozwoju i właściwego 
funkcjonowania. Chciałoby się rzec, 
że naród bez historii i tradycji nie 
jest narodem (przenieśmy tę ideę 
na grunt naszej małej ojczyzny). 
Procesy rozwojowe Lubonia powin-
ny zachodzić przy zapewnieniu 
warunków trwania i wzbogacenia 
dziedzictwa kulturowego i jego dóbr. 
Pamiętać należy o tym chociażby 
przy okazji trwającego roku Augu-
sta hrabiego Cieszkowskiego w aspek-
cie rewitalizacji Domu Włodarza 
przy ul. Powstańców Wlkp. Podsta-
wę prawną sporządzenia gminnego 
programu opieki nad zabytkami 
stanowi ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad nimi, w której został 
wprowadzony obowiązek sporzą-
dzania programów przez samorzą-
dy wojewódzkie, powiatowe oraz 
gminne. W myśl tej ustawy burmistrz 
sporządza na okres 4 lat gminny 
program opieki nad zabytkami, któ-
ry po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków jest uchwalany przez Radę 
Miasta. Zgodnie z ustawą, o której 
mowa, podstawę naszego gminnego 
programu na lata 2014-2017 stano-
wi opracowana w 2009 r. Gminna 
Ewidencja Zabytków Miasta Luboń 
(zaktualizowana w latach 2012 i 2014). 
Podjęcie uchwały nie pociągnęło za 

Kolejna zmiana budżetu
Relacja z 47. sesji Rady Miasta Luboń (27.06.2014 r.)
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W odpowiedzi na złożony 
przeze mnie wniosek, na 
ostatniej sesji Rady Miasta 

Luboń radni podjęli uchwałę, na mocy 
której począwszy od 2015 r. z po-
datku od nieruchomości zwolnione 
zostaną grunty, budynki i budowle 
zajęte na prowadzenie żłobków. Jest 
to konsekwentne działanie miasta, 
które założyło realizowanie polityki 
prorodzinnej.

Zwolnienie obejmie podatników 
podatku od nieruchomości, a więc 
właścicieli nieruchomości. Prowa-
dzący żłobki nie zawsze nimi są, 
np. dzierżawiąc lokale. Praktyką jest 
jednak, że kwota podatku od nie-
ruchomości jest przenoszona na 
dzierżawcę jako składnik czynszu 

lub dodatkowa opłata. Brak tego 
podatku będzie zatem miał wpływ 
na koszty prowadzenia żłobka.

Zwolnienie z podatku nie daje 
miastu gwarancji automatycznego 
obniżenia opłat pobieranych przez 
osoby prowadzące żłobki od rodzi-
ców dzieci. Może to jednak być 
jeden z argumentów podnoszonych 
przez miasto w dyskusji na temat 
stawek tych opłat. Niższe koszty 
prowadzenia żłobka to zachęta do 
utrzymywania tej działalności, któ-
ra wobec braku tej placówki pro-
wadzonej przez miasto, jest w Lu-
boniu pożądana.

Małgorzata Machalska
radna Samorządowego  
Forum Obywatelskiego

Zwalniamy żłobki z podatku

Szanowny Panie Mikołaju, widocz-
nie różnie postrzegamy standardy, 
które powinny być zachowane 

podczas wykonywania naszych lu-
bońskich inwestycji. Mnie zależy na 
tym, aby nowo budowane chodniki 
i ulice były wykonane prawidłowo 
i rzetelnie oraz służyły mieszkańcom 
przez długie lata. Przykład chodnika 
w ul. Kasprowicza i podejście Pana 
Burmistrza świadczy, w mojej opinii, 
o braku troski o publiczne pieniądze. 
Myślę, że za tak wykonaną robotę na 
swojej nieruchomości nie zapłaciłby 
Pan prywatnymi pieniędzmi. Ja bym 
takiego wykonania nie przyjęła. Pro-
szę nie pisać, że robię „kampanię 
wyborczą na krawężniku”. Dobrze 
Pan wie, że jestem aktywną radną 
i nie obudziłam się 5 miesięcy przed 

wyborami, aby zaistnieć. Od 8 lat 
wszystkie zastrzeżenia dotyczące 
nieprawidłowości, które mają miej-
sce w naszym mieście, wątpliwości, 
które rodzą się po analizie decyzji 
podejmowanych przez Burmistrza 
przekazuję Panom Burmistrzom 
na bieżąco. Rozumiem, że nie jest 
dla Pana wygodne, to, że moimi spo-
strzeżeniami dzielę się z mieszkańcami 
na łamach „Wieści Lubońskich”. Za-
pewne wolałby Pan, abym nie pisała 
artykułów, a niektóre tematy i spra-
wy zostały tylko w murach Urzędu 
Miasta. Panie Mikołaju, mogę Panu 
i mieszkańcom obiecać, że nadal będę 
aktywną radną i będę się troszczyć 
o sprawy miasta.

Magdalena Nyćkowiak-Filusz
radna

Polemika władz
Odpowiedź na stanowisko burmistrza Mikołaja Tomaszyka  
ws. budowy chodnika na ul. Kasprowicza
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Polemiki

Dyskusja
W toku dyskusji radni zadawali 

pytania, (dotyczące oczywiście ubie-
głorocznych �nansów), natomiast 
włodarze Miasta i jego Skarbnik na nie 
odpowiadali. Poruszono m.in. kwestie 
środków niewygasających – przecho-
dzących na następny rok – Burmistrz 
D. Szmyt stwierdził, że jest to celowe 
działanie. Procesy inwestycyjne są 
długie i trudne do przeprowadzenia 
w taki sposób, żeby na koniec roku 
wykonano je w stu procentach (bywa, 
że ze względu na niepomyślne warun-
ki atmosferyczne, trudno w ostatnich 
miesiącach roku dokończyć rozpoczę-
te wcześniej inwestycje). Niewygasa-
jące środki pozwalają wówczas na 
dokończenie przedsięwzięcia w roku 
następnym. Ponadto takie rozwiązania 
biorą też pod uwagę wykonawcy robót. 
Poruszono również kwestię wpływów 
do kasy miejskiej opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Chodziło o to, czy to, co 
zostało za powyższe naliczone, zdoła-
no wyegzekwować? W odpowiedzi 
Skarbnik M. Stromczyński stwierdził, 
że nie ma zaległości z tego tytułu, je-
żeli chodzi o inwestorów, natomiast 
występują zaległości (ok. 200.000 zł) 
za tzw. umieszczenie w pasie drogowym. 
Następne pytanie dotyczyło skutecz-
ności ściągalności przez Miasto zale-
głości podatkowych od nieruchomo-
ści oraz mandatów. Skarbnik odpowie-
dział, że ściągalność powyższych 
utrzymuje się na podobnym poziomie 
jak w latach ubiegłych. Dodał również, 
że rola Miasta w tym względzie spro-
wadza się i kończy jednocześnie na 
wystawieniu tytułu wykonawczego 
i przekazania sprawy do Urzędu Skar-
bowego w celu wyegzekwowania na-
leżnych kwot. Po wyczerpaniu dysku-
sji radni podjęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania �nanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu za 2013 r.

Absolutorium
W tym punkcie obrad Burmistrz 

D. Szmyt ponownie przedstawił 
radnym sprawozdanie z wykonania 
budżetu za ubiegły rok wraz z in-

formacją o stanie mienia komunal-
nego, natomiast Skarbnik Miasta M. 
Stromczyński opinię RIO i sprawoz-
danie �nansowe, po czym przedsta-
wiono stanowisko Komisji Rewizyj-
nej Rady Miasta, w sprawie absolu-
torium, która, zgodnie z ustawą, jest 
jedynym organem uprawnionym do 
stawiania w tej kwestii wniosków. 
Członkowie komisji reprezentujący 
wszystkie ugrupowania obecnej Rady 
stwierdzili, że w ubiegłym roku nie 
wystąpiło rażąco odbiegające od 
planu budżetu wykonanie dochodów 
i wydatków w poszczególnych dzia-
łach, rozdziałach i paragrafach, 
które byłyby nieuzasadnione. Ko-
misja nie stwierdziła również nie-
zgodnego z prawem przeniesienia 
przez Burmistrza środków �nanso-
wych między działami wydatków 
oraz naruszenia dyscypliny budże-
towej. Komisja po odczytaniu przed-
łożyła Radzie wniosek o udzielenie 
Burmistrzowi absolutorium. Wnio-
sek ten uprzednio pozytywnie za-
opiniował Skład Orzekający poznań-
skiej RIO, uznając go za uzasadnio-
ny (stosowną uchwałę odczytał 
Przewodniczący RM – Marek Sa-
mulczyk). Wreszcie przyszedł czas 
na kolejną dyskusję. Na wstępie 
radna Małgorzata Matysiak (Prze-
wodnicząca Klubu) zapoznała obec-
nych z opinią Klubu Radnych „Sa-
morządny Luboń”, którzy oceniając 
prawidłowość zrealizowanych do-
chodów i wydatków za ubiegły rok, 
wyrazili swoje poparcie dla udzie-
lenia Burmistrzowi absolutorium. 
Po wyczerpaniu dyskusji, przed 
przystąpieniem do głosowania nad 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie Burmistrzowi absolu-
torium, Przewodniczący RML – M. 
Samulczyk, przypomniał, że w gło-
sowaniu obowiązuje bezwzględna 
ilość głosów ustawowego składu Rady 
(więcej głosów „za” niż pozostałych, 
czyli „przeciw” i „wstrzymujących 
się” przypis red.), po czym radni 
uchwałę podjęli. Tym samym Bur-
mistrz wynikiem 12 do 7 otrzymał 
absolutorium.

Wolne głosy i wnioski
W tym punkcie dyskutowano 

m.in. o zamknięciu dla ruchu koło-
wego przejazdu pod mostem kole-
jowym na ul. Powstańców Wlkp. 
Poruszono również kwestię rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej nr 1 
(przetarg na rozbudowę SP 1 został 
ogłoszony 13 czerwca), i moderni-
zacji Strumienia Junikowskiego (w 
ramach planowanej inwestycji pro-
jekt obejmuje m.in.: oczyszczenie 
koryta z zalegającego gruzu, śmieci 
i namułu, likwidację pozostałości 
po ogrodzeniach, ukształtowanie 
szerokości dna, wypro�lowanie 
i umocnienie skarp płytami ażuro-
wymi). Rozpoczęto już procedurę 

przetargową na to przedsięwzięcie, 
natomiast termin zakończenia in-
westycji planuje się na koniec wrze-
śnia br. Poruszono również sprawę 
bardzo uciążliwego dla okolicznych 
mieszkańców hałasu związanego 
z modernizacją linii kolejowej. Zda-
rza się, że generujące potworny 
hałas prace przeprowadzane są rów-
nież w porze nocnej. Na koniec 
dyskutowano ponownie o zajęciach 
pasa drogowego, a konkretnie, w jaki 
sposób zostały naliczone opłaty dla 
�rmy, która buduje kanalizację sa-
nitarną w ul. Walki Młodych.

Sesja trwała od godz. 16.30 do 
18.15.

Paweł Wolniewicz

Absolutorium dla Burmistrza

sobą skutków �nansowych dla bu-
dżetu Miasta.

Inne
Ponadto w celu zapewnienia 

należytego użytkowania i zapewnie-
nia bezpieczeństwa, podjęto uchwa-
łę ustalającą 18-punktowy regulamin 
korzystania ze skateparku na sta-
dionie przy ul. Rzecznej.

Jako ostatnia podjęta została 
uchwała ustalająca regulamin Sta-
dionu Miejskiego przy ul. Rzecznej, 
którego administratorem jest luboń-
ski magistrat. W pięciu głównych 
punktach regulaminu określone są 
m.in.: zasady korzystania z boisk, 
urządzeń oraz pomieszczeń zloka-
lizowanych na tym obiekcie użytecz-
ności publicznej a także obowiązki 
organizatorów, uczestników jak 
również użytkowników przebywa-
jących na terenie stadionu.

Wolne głosy i wnioski
W tym punkcie programu ob-

rad Przewodniczący Rady Miasta 
– Marek Samulczyk złożył oświad-
czenie o swoim wystąpieniu z Klu-

bu Radnych „Samorządny Luboń”. 
Decyzję uzasadniał tym, że jego 
zdaniem z jednego Klubu nie po-
winno ubiegać się o stanowisko 
burmistrza w naszym mieście dwo-
je kandydatów. Ponadto stwierdził, 
że po kilku latach wspólnego dzia-
łania, wszyscy bez wyjątku człon-
kowie Klubu powinni w ramach 
konsultacji i wspólnych uzgodnień 
rekomendować jednego kandyda-
ta na stanowisko włodarza naszego 
miasta. Po wystąpieniu Marka Sa-
mulczyka Klub zrzesza obecnie 11 
z 21 radnych. W dalszym ciągu tego 
punktu obrad dyskutowano m.in. 
nad budżetem obywatelskim, sy-
gnalizacją świetlną u zbiegu ulic 
Żabikowskiej, 11 Listopada i Pu-
łaskiego, uciążliwościach mieszkań-
ców związanych z zamknięciem 
ruchu kołowego pod wiaduktem 
kolejowym na Powstańców Wiel-
kopolskich, drodze powiatowej 
w Luboniu oraz miejscach parkin-
gowych przy Ośrodku Kultury.

Sesja trwała od 16.30 do 
19.05.

Paweł Wolniewicz

Kolejna zmiana budżetu
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dur kontroli wykonywania uchwał. 
Jeśli ktoś z radnych nie zachowa w pa-
mięci i nie upomni się, to los aktów 
prawnych może być taki, jak tej przy-
taczanej, niezrealizowanej uchwały 
266 z 2010 r. Niedawno znowelizo-
wano Statut Miasta, i nie znalazłem 
w nim rozwiązania tego stałego, i jak-
że starego, problemu organizacyjnego 
we władzach Lubonia – skutecznych 
mechanizmów kontroli i np. następstw 
oraz odpowiedzialności za niewyko-
nanie uchwał.

Bzdurne zapisy
Przyjęte „Studium uwarunkowań” 

zaktualizowane w maju 2013 r. w roz-
dziale 5 „Historyczno-kulturowe 
uwarunkowania rozwoju przestrzen-
nego”, na stronach 56-65 w tabeli 13 
przedstawia Obiekty chronione wg 
gminnej ewidencji zabytków – uwa-
ga! uaktualnionej w lipcu 2012 r. 
Wykazuje się tam jako istniejące 
i nadal chronione np. zlikwidowane 
zabytki: pozycja 16 i 17 – budynki 
przy ul. Armii Poznań 37 (czytaj „WL” 
06-2011, str. 10 „Akcja wyburzenio-
wa”), pozycja 124 – dom komunalny 
przy ul. Mickiewicza 2, w sprawie 
którego na kwietniowej sesji 2012 r. 
podjęto decyzję o wyprowadzeniu 
mieszkańców i przeznaczeniu do 
rozbiórki (czytaj: „WL” 06-2012, str. 
18 „Do rozbiórki”), co się wkrótce 
stało. Kolejne pozycje 245 i 246 z gmin-
nego zaktualizowanego w lipcu 2012 r. 
wykazu zabytków podają budynki 
opisywanej wielokrotnie dawnej 
karczmy przy ul. Żabikowskiej 34 – 
uwaga rozebranej 28 października 
2010 r. (czytaj: „WL” 11-2010, str. 2 
„Nowa jakość”), gdzie już 19 maja 
2011 r. otwarto hipermarket „Netto”. 
To kolejny dowód na stosunek, jaki 
władze miasta mają do lokalnych 
zabytków. Nawet nie chciało się prze-
czytać i wypunktować zawartych tam 
bzdur. Utrzymujemy z podatków: 3 
burmistrzów, 21 radnych i kilkudzie-
sięciu urzędników.

Troska o zabytki
Przez prawie dwadzieścia pięć 

lat funkcjonowania samorządów 
terytorialnych problem dziedzictwa 
kulturowego Lubonia był poza hie-
rarchią problemów interesujących 

władzę. Nawet wspomniany już 
„Gminny program opieki nad za-
bytkami” tak naprawdę, był i jest 
jedynie spełnioną formalnością 
o wątpliwej wartości, której nikt 
poważnie nigdy nie traktował. Pa-
miętam jak został przyjmowany 
podczas najdłuższej w historii Lu-
bonia trwającej ponad 10 godzin 
sesji, grubo po północy (czytaj: „WL” 
10-2010, str. 18 Z notatek obywate-
la – „Trzy w jednym”). Z wpisanych 
w 2010 r. do rejestru zabytkowych 
204 obiektów na terenie Lubonia 
(czytaj „WL” 02-2011 na str. 17 „Czy 
jesteś na liście zabytków”) wiele 
ważnych historycznie obiektów prze-
stało istnieć. To grzechem tej władzy 
jest m.in. doprowadzenie do roz-
biórki budynku wspomnianej jedy-
nej starej karczmy – „Sedan” stoją-
cej przy ul. Żabikowskiej 34 przy 
skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada, 
dworku jednej z ważniejszych siedzib 
lubońskich gospodarzy przy ul. 
3 Maja 3, czy zabytkowego komplek-
su zabudowań przy ul. Armii Po-
znań 37. Zapowiadane są kolejne 
rozbiórki np. charakterystycznego 
domu Hernesa przy skrzyżowaniu 
ul. Armii Poznań i 3 Maja.

Nie ma uchwały o stopniu i za-
kresie �nansowania, nie ma spisanych 
zasad i skali, a więc potrzeby �nan-
sowania lokalnych obiektów dóbr 
kultury. W ten sposób, tym formal-
nym zaniedbaniem naszych władz, 
właściciele budynków wpisanych do 
„Gminnego rejestru zabytków” nie 
mają podstaw do starań o wsparcie 
�nansowe z budżetu pomagające 
zachować wartościową architekturę 
zabytkowych domów.

Czy coś kiedyś się zmieni w tym 
zakresie? Przy ciągle generowanych 
potrzebach bieżących, widząc uciecz-
kę od zapisów w nowej uchwale – nie 
można raczej na to liczyć. Mówi się 
prawdziwie, że kto ignoruje historię, 
będąc za nią odpowiedzialny, wyci-
na korzenie własnej, w tym wypad-
ku lokalnej tożsamości. 

Dobre przykłady
Najgorzej wyglądające zabytki 

– to niektóre domy komunalne, za 
które odpowiada miasto. Może się 
mylę, ale jedyną ambitną, zorgani-

Podczas czerwcowej sesji Rady 
Miasta Luboń, kolejny już raz 
udzielono Burmistrzowi Mia-

sta Luboń absolutorium. Rada Mia-
sta zaakceptowała aspekt �nansowy 
i merytoryczny sprawowanej przez 
Burmistrza władzy wykonawczej do-
tyczący dysponowania środkami �-
nansowymi gminy.

Niewykonana uchwała!
W artykule tym chciałbym przy-

pomnieć o nigdy niewykonanej przez 
Burmistrza Lubonia uchwale z 30 
września 2010 r. W uchwale tej nr 
266, gdy przyjmowano „Gminny 
program opieki nad zabytkami na 
lata 2010 – 2013”, w paragra�e trze-
cim zobowiązano wówczas burmistrza 
do (cytat): przedłożenia Radzie 
Miasta Luboń w terminie do 15 
września 2011 r. zasad i wielkości 
�nansowania przez miasto realiza-
cji Gminnego programu opieki nad 

zabytkami, w tym projektu uchwa-
ły, o której mowa w art. 81 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami 
(koniec cytatu). Artykuł 81. wspo-
mnianej ustawy mówi: 1. W trybie 
określonym odrębnymi przepisami 
dotacja na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowla-
ne przy zabytku wpisanym do rejestru 

może być udzielona przez organ sta-
nowiący gminy (Rada Miasta Luboń 
– przypis redakcji) lub powiatu, na 
zasadach określonych w podjętej przez 
ten organ uchwale. 2. Dotacja, w za-
kresie określonym w art. 77 (patrz 
koniec artykułu), może być udzielo-
na w wysokości do 100% nakładów 
koniecznych na wykonanie przez 
wnioskodawcę prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do 
rejestru.

Na ostatniej sesji 27 czerwca 
2014 r. przyjęto kolejny, zmody�ko-
wany „Gminny program opieki nad 
zabytkami na lata 2014 – 2017”. Nikt 
nie zapytał nawet, dlaczego burmistrz 
zlekceważył zapisy uchwały z 2010 r. 
on sam też nie wytłumaczył się, z ja-
kich powodów nigdy jej nie wykonał! 
Tak więc przez 4 lata nie przedstawił 
zasad i wielkości �nansowania przez 
miasto realizacji „Gminnego pro-
gramu opieki nad zabytkami”, który 
nakazywała uchwała z 2010 r. 

Dlaczego?
Może dlatego, że uchwałę z wrze-

śnia 2010 r. podejmował inny skład 
Rady Miasta. Po listopadzie 2010 r., 
gdy do rady weszło 11 zupełnie no-
wych osób, a wiele funkcji, w tym 
kontrolnych, przejęli „swoi” (kole-
żanki i koledzy z utworzonego klu-
bu radnych „Samorządny Luboń”), 
któżby się o to upomniał. Tu można 
mieć żal do „starych wyżeraczy” we 
władzach, mających kilkunastoletni 
już staż, a niektórzy piastowali nie-
jedno ważne stanowisko w samorzą-
dzie Lubonia. Nigdy, przy żadnym 
absolutorium, nie upomniano się 
o wydane w uchwale z 2010 r. zo-
bowiązanie. Nowy Gminny program 
przyjęty uchwałą przez RML bez 
zastrzeżeń 27 czerwca br. (patrz ta-
belka głosowań str. 20) pozbawiony 
jest już zapisu o obowiązku burmi-
strza do opracowania zasad i wiel-
kości �nansowania przez miasto 
realizacji „Gminnego programu 
opieki nad zabytkami”.

Jest to też dowodem na to, że nie 
ma w lubońskim magistracie jasno 
określonego mechanizmu czy proce-

SAMORZĄD

cd.  
obok

Lekceważenie nie tylko historii
Jak władzom zależy na ratowaniu lokalnych zabytków

n
Odrestaurowany ostatnio zabytkowy dom mieszkalny przy ul. Dworcowej 10 
należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia” z nową dachówką oraz odno-
wioną elewacją    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zabytkowy, jedyny zachowany w oryginale dom 
osadników niemieckich z Kolonii Żabikowo 
przy ul. Kościuszki 111 (na granicy Lubonia) 
także niszczeje i bez interwencji władz może 
być rozebrany   fot. Hanna Siatka

n
Budynek dawnej karczmy żabikowskiej przy ul. Żabikowskiej 34 (stan 
z 2009 r.), pomimo iż znajdował się na liście zabytków, został rozebrany póź-
nym wieczorem 28 października 2010 r. Dziś na terenie zabudowań starej 
karczmy jest supermarket spożywczy sieci Netto. (o historii karczmy czytaj m.
in. „Rocznik Historyczny Lubonia”, tom 2)   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Dopiero wczoraj kupiłem „Wie-
ści” i przeczytałem artykuł 
o tym, że powstaje nowe ugru-

powanie działające na rzecz Lubonia 
– Lubońska Inicjatywa Obywatelska. 
Mam swoje przemyślenia, postano-
wiłem podzielić się nimi z Państwem. 
Mam nadzieję, że mój list zostanie 
opublikowany. Już 40 lat mieszkam 
w Żabikowie, zawsze głosuję w wy-
borach samorządowych, staram się 
też śledzić to, co się dzieje w lokalnej 
polityce, dzięki „Wieściom” jest to 
możliwe. Aż mnie zatkało jednak, 
gdy przeczytałem nazwiska twórców 
tej inicjatywy: Magdalena Nyćkowiak 
(PO), Anna Stankowiak (PO), Ja-
nusz Dagoń (PO), Adam Dworaczyk 
(FO/SLD). To przecież byli (obec-
ni?) kandydaci z ramienia partii po-
litycznych. Ktoś spyta, co z tego? Dla 
mnie jednak jest to chowanie się pod 
nowym szyldem starych działaczy, 
którzy za chwilę zaproponują nam 
nowy program, nie realizując starego. 
Piszę tak, bowiem dobrze pamiętam, 
jak p. Magdalena Nyćkowiak prze-
konywała mnie, zbierając podpisy 
przeciw lotnisku w Krzesinach, że 
to ma sens, że trzeba działać. F-16 
latają do dziś, hałas co jakiś czas też 
jest. Strefa ograniczonego użytkowa-
nia lotniska nie istnieje po wyroku 

sądu, o nowej nie słychać. PO, której 
przewodniczącą jest p. Magdalena, 
rządzi już 7 lat. Ma władzę w Sejmiku 
Wojewódzkim, ma Ministra Obrony 
i Ministra Środowiska. Co się stało 
z podpisami setek lubonian, które 
zbierano, aby zyskać poklask? Mam 
duży żal do tej pani o brak działania 
w tym zakresie. Piszę, bo powinniśmy 
rozliczać polityków krajowych i lo-
kalnych. Może gazecie uda się zwery-
�kować, co poszczególni kandydaci 
do Rady Miasta obiecywali przed laty 
i z jakich ugrupowań już startowali. 
Podejrzewam, że za chwilę będzie-
my mieli wysyp różnego rodzaju 
Lubońskich Inicjatyw, Porozumień 
itp. itd. Wszystko po to, aby ukryć 
niezrealizowane obietnice. Czy dzia-
łacze PO ukrywają się pod nowym 
szyldem po kompromitującej aferze 
taśmowej? Tego nie wiem, ale spró-
bujmy rozliczyć realizację obietnic 
i programu wszystkich kandydatów 
startujących co najmniej po raz drugi. 
Dość hipokryzji i fałszu. Dość afer 
i lekceważenia społeczeństwa przez 
ubijanie interesów przy szampanie 
w drogiej restauracji, w myśl zasa-
dy ja Ciebie poprę, a ty potem mnie. 
Razem dobijemy deal.

Michał
nazwisko do wiadomości redakcji

List do redakcji

Rozliczmy polityków lokalnych

Martwi mnie fakt, że wśród 
kandydatów do władz Mia-
sta i Rady pojawiają się 

te same nazwiska. Moim zdaniem, 
potrzeba nam nowych ludzi z sze-
rokimi horyzontami, którzy nie są 
od lat związani z tzw. rządzeniem 

w Luboniu. Ludzi, którzy będą potra-
�li i chcieli spojrzeć na nasze Miasto 
z innej perspektywy. Sprawozdania 
bowiem często kłócą się z brutalną 
rzeczywistością.

Maria Słowek

List do redakcji

Te same twarze

Znamy dotychczas trzech chęt-
nych na stanowisko Burmistrza 
Lubonia, którzy wystartują w li-

stopadowych wyborach samorządo-
wych: Małgorzatę Machalską, Marka 
Samulczyka i Tadeusza Warmuza.

Podobnie jak w przypadku pre-
tendentów na stanowisko Burmistrza, 
udostępniamy łamy Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców również 
wszystkim obywatelom Lubonia. Za-
praszamy do zadawania pytań kan-
dydatom za pośrednictwem „Wieści 
Lubońskich”. Najciekawsze będziemy 
im przekazywali, prosząc o możliwie 
krótkie, rzeczowe odpowiedzi.

Ponadto zachęcamy Państwa do 
polemik z kandydatami na porusza-
ne przez nich kwestie. Będziemy 
preferować dyskusje o Luboniu – 
konkretne, merytoryczne, na argu-
menty.

Mamy nadzieję, że ta nasza 
skromna pomoc w budowaniu jaw-
ności i otwartości życia publicznego 
umożliwi Państwu lepsze poznanie 
kandydatów. Tym świadomiej do-
konamy jesienią wyboru najlepsze-
go Burmistrza dla Lubonia.

Korzystajmy z tej okazji!
Redakcja „WL”

Pytania do kandydatów

Do tej pory publicznie jako kandydaci na stanowisko Burmi-
strza Lubonia w jesiennych wyborach samorządowych (listo-
pad 2014 r.) ujawnili się Małgorzata Machalska (czytaj „WL” 

04-2014, str. 2), Tadeusz Warmuz („WL” 05-2014, str. 17) oraz Marek 
Samulczyk (czytaj „WL” 06-2014, str. 21).

Apel
Wszystkim, którzy mają ambicje zostać burmistrzem naszego 

miasta w kadencji 2014-2018, przypominamy o udostępnionych 
szpaltach Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Luboń-
skie”. W specjalnym cyklu: „Chce być Burmistrzem...” będziemy 
Państwa przedstawiać mieszkańcom i publikować Wasze opinie, re-
�eksje, komentarze, pomysły itd. Zaledwie 4 miesiące, które zostały 
do wyborów samorządowych, to najwyższy czas, by myśląc poważnie 
o stanowisku włodarza miasta, dać się poznać swoim mieszkańcom. 
Szacunek do wyborców tego wymaga! Korzystajcie Państwo z tej 
okazji!

Zapraszamy też ugrupowania mające ambicje polityczne, zamie-
rzające podczas zbliżających się wyborów samorządowych wystawiać 
swoich kandydatów w jednomandatowych 21 okręgach (nowa ordy-
nacja wyborcza – patrz „WL” 11-2012, str. 9).

W bieżącym numerze zamieszczamy wszystkie nadesłane przez 
kandydatów materiały.

Redakcja „WL”

Do kandydatów na Burmistrza
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zowaną konserwacją zabytku przez 
miasto była renowacja pomnika 
Siewcy przeprowadzona w 2002 r. 
(czytaj: „WL” 09-2002, str. 6 „Przed 
80-leciem”). Namawiano kiedyś 
władze miasta – wybierzmy jeden 
obiekt w Luboniu, zaangażujmy się 
trochę �nansowo, ale głównie or-
ganizacyjnie – pomagając w zała-
twianiu np. formalności (czytaj: 
akapit pod tekstem) i pozwólmy 
wykazać się tym, którym na sercu 
leży ochrona dóbr kultury, mającym 
wiele entuzjazmu i serca. Trzeba 
zaufać, ale jednocześnie zagwaran-
tować miastu, że szczytne cele będą 
osiągane. Czy pokażemy, że w na-
szym 30-tysięcznym miasteczku też 
można coś dobrego dla historii 
zrobić?

Są też w Luboniu dobre przykła-
dy dbających o zewnętrzną formę 
starej architektury. Mam na myśli np. 
budynki Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Spójnia”. Mała, biedna, ale umie 
pielęgnować swoje zabytkowe budyn-
ki. Tylko w tym roku zakończono 
prace dekarskie na osiedlu przy ul. 

Cyryla Ratajskiego (czytaj: „WL” 05-
2014, str. 15 „Tylko podziwiać”), 
położono nową dachówkę oraz od-
nowiono i częściowo ocieplono ele-
wację domu przy ul. Dworcowej 10 
(patrz: foto). Wcześniej odnowiono 
inne domy przy ul. Armii Poznań. 
Drugim budującym przykładem 
dbałości o historyczne budynki Lu-
bonia jest odrestaurowanie prywat-
nym sumptem szkoły Haliny przy 
skrzyżowaniu ulic: Powstańców Wlkp. 
i ks. Streicha (czytaj: „WL” 11-2013, 
str. 9 „Odnowiona historyczna szko-
ła”). W tym przypadku miasto zre-
konstruowało pamiątkową tablicę 
uszkodzoną podczas remontu („WL” 
03-2014, str. 34 „Zrekonstruowana 
tablica”).

Pojawiła się też nadzieja, że mia-
sto zaangażuje się w oddolny pomysł 
wykorzystania nitowanych przęseł 
starego mostu prowadzącego do 
Zakładów Chemicznych, dużo i od 
dawna mówi się też o uratowaniu 
domu włodarza z folwarku hr. Ciesz-
kowskiego, ale…?

PPR

Art. 77. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami głosi: Do-
tacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może 
obejmować nakłady konieczne na: 1) sporządzenie ekspertyz technicz-
nych i konserwatorskich; 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, 
architektonicznych lub archeologicznych; 3) wykonanie dokumentacji 
konserwatorskiej; 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i re-
stauratorskich; 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego; 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji 
wnętrz; 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 8) 
stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworze-
nie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 9) odnowienie 
lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całko-
wite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki; 10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli 
odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależ-
ności; 11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic 
i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia da-
chowego, rynien i rur spustowych; 12) modernizację instalacji elektrycznej 
w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 
wykonane z drewna części składowe i przynależności; 13) wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej; 14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł 
architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych 
o własnych formach krajobrazowych; 15) działania zmierzające do wy-
eksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu 
parku lub ogrodu; 16) zakup materiałów konserwatorskich i budowla-
nych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym 
do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 17) zakup i montaż instalacji 
przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
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W poprzednim numerze za-
proponowaliśmy miesz-
kańcom udział w bliż-

szym poznawaniu kandydatów na 
Burmistrza poprzez zadawanie im 
pytań. Dziś pierwsze pytania i od-
powiedzi.

Pytania do kandydatów
Od ponad 15 lat mieszkam w Lu-

boniu. Nie jestem entuzjastką żad-
nej partii politycznej, ale w wyborach 
lokalnych biorę udział. Interesuje 
mnie to, do jakich szkół chodzą moje 
wnuki, i czy pójdę po prostym chod-
niku. Z zaciekawieniem czytam 
opisy sylwetek nowych kandydatów 
na Burmistrza, i jako gospodyni 
domowa z podstawową płacą mam 
kilka pytań:

1. Czy Pani Machalska z chwi-
lą wyboru na burmistrza przesta-
nie pracować w kancelarii? Czy też 
ma zamiar łączyć te dwie roboty. 
Podobnie Pan Samulczyk, czy jeśli 
zostanie wybrany, zawiesi pobór 
renty? A Pan Warmuz, czy prze-
stanie być projektantem? Pytam, 
gdyż wydaje mi się, że osoby takie 
powinny się określić.

Małgorzata Machalska: 
Jest dla mnie oczywiste, że 
w dniu, w którym zostanę bur-
mistrzem Lubonia, zawieszę 
działalność mojej kancelarii. 
Praca na stanowisku burmistrza 

jest zajęciem czasochłonnym i wy-
magającym ogromnego zaangażo-
wania, dlatego nie jest możliwe 
jednoczesne prowadzenie kancela-
rii i piastowanie tego stanowiska.

Marek Samulczyk: Pełniąc 
obowiązki Burmistrza w pełni 
poświęcę się swojej pracy i będę 
działał zgodnie z obowiązującym 
prawem. Zrezygnuję z dodat-
kowych świadczeń lub przeka-
żę je na cele charytatywne.

Tadeusz Warmuz: Prowa-
dzę działalność gospodarczą 
w formie Biura Projektów. Jest 
oczywistym, że w przypadku 
wyboru na burmistrza Lubonia 
działalność gospodarczą zawie-

szę na okres sprawowania funkcji 
z wyboru, zgodnie z obowiązującym 
prawem. Natomiast posiadane do-
świadczenie projektanta, kierowanie 
budowami i ich nadzorowanie będę 
wykorzystywał na rzecz Miasta i jego 
mieszkańców w codziennym dzia-
łaniu, choćby w zakresie rozwoju 
urbanistycznego miasta i sprawnych 
rozwiązań komunikacyjnych oraz 
odbieranych prac wykonywanych 
na rzecz miasta pod względem ja-
kości i terminów.

2. Czy prawdą jest, że duże 
markety chcą wejść do centrum 
miasta? Jakie zdanie mają na ten 

temat kandydaci. Ja bym chciała 
taki market. Miałabym bliżej niż 
do Intermarche czy Biedronki.

Małgorzata Machalska: Wia-
domo mi, że właściciele sieci han-
dlowych są zainteresowani budową 
sklepów na terenie Lubonia, i to nie 
tylko w jego centrum. Do tej pory 
jednak żaden z nich nie zgłosił do 
urzędu miasta konkretnych zamia-
rów. Należy pamiętać, że grunty 
w centrum Lubonia, które mogą być 
przedmiotem zainteresowania wła-
ścicieli sieci marketów, są własnością 
osób prywatnych. Wiem również, 
że w przeciwieństwie do Pani, wie-
le osób mieszkających w centrum 
Lubonia nie chciałoby spoglądać 
z okien swoich domów na dach czy 
parking supermarketu. Oczekują 
raczej wybudowania drogi i chod-
ników, nasadzeń drzew i krzewów, 
tworzenia nowych miejsc zieleni. 
Osobiście uważam, że ilość placówek 
handlowych, np w rejonie ul. Żabi-
kowskiej, jest wystarczająca. Ale już 
w Lasku mieszkańcy chcieliby mieć 
nowy sklep, niekoniecznie o dużej 
powierzchni. Dlatego też są w mie-
ście plany miejscowe i obowiązują-
ce studium, które regulują te sprawy. 
Nie zgodzę się też na to, żeby nowe 
sklepy powstawały kosztem już dzia-
łający rodzinnych sklepów. W wie-
lu takich przypadkach jeden sklepik 
utrzymuje całą rodzinę. Wielki mar-
ket nie jest w stanie zatrudnić tych 
osób, które straciłyby miejsce pracy 
na skutek konkurencji z dużym 
sklepem. Poza tym, jeśli pojawi się 
jakiś inwestor, to powinien w pierw-
szej kolejności przyjść do urzędu 
i określić, na jakich zasadach chce 
u nas inwestować. Przecież nowy 
sklep powoduje np. większy ruch 
drogowy, a nasze ulice są za wą-
skie.

Marek Samulczyk: Na miasto 
należy patrzeć jak na cały organizm, 
a nie wyrywkowo. Większość Lu-
bonia pokryta jest planami miejsco-
wymi, mamy nowe studium i to te 
dokumenty wyznaczają, co i gdzie 
w Luboniu może powstać. Niestety, 
nie można spełniać oczekiwań wszyst-
kich mieszkańców, gdyż to mogło-
by skutkować tym, iż na każdym 
rogu powstałby sklep wielkopo-
wierzchniowy, a tak potrzebna zie-
leń zostałaby całkowicie zlikwido-
wana.

Tadeusz Warmuz: Rozwojowi 
sieci handlowych nie powinno to-
warzyszyć anektowanie centralnej 
przestrzeni miejskiej. Akceptując 
aktualne tendencje rozwojowe han-
dlu wielkoprzestrzennego nie widzę 
powodu i potrzeby wkraczania sie-
ci do centrum miasta. Trzeba pa-
miętać o zachowaniu funkcji przy-
jaznych dla wszystkich mieszkańców 
w centrum miasta, w tym cech za-

Mieszkańcy pytają
kandydatów na Burmistrza

budowy historycznej, terenów zie-
lonych z ogródkami i małych punk-
tów handlowych. Nadto sieci han-
dlowe w sposób naturalny zwięk-
szają ruch samochodowy, co przy 
układzie komunikacyjnym miasta 
nie jest wskazane, choćby ze wzglę-

dów bezpieczeństwa i ochronę śro-
dowiska.

Mam jeszcze inne pytania, ale 
nie wierzę, że te zostaną zadane.

Jola
(nazwisko do wiadomości redakcji)

Przedstawiając mój kolejny pomysł 
na Luboń, chcę zaprezentować 
ideę samorządu pomocniczego, 

która nie tylko w moim przekona-
niu, jest podstawą działań w oparciu 
o budżet obywatelski.

Budżet obywatelski to projekt, 
który od lat zyskuje coraz większą 
liczbę zwolenników, zarówno wśród 
mieszkańców jak i wśród samorzą-
dowców. Sukces w jego wdrożeniu 
jest oparty o kilka zasad, które pre-
zentuje w swojej publikacji Instytut 
Obywatelski, o czym pisałam w ar-
tykule zamieszczonym w czerwco-
wym numerze „WL”. Na konieczność 
stosowania się do tych zasad wska-
zuje również doświadczenie miast, 
w których budżet partycypacyjny 
funkcjonuje, m.in. Sopotu, Wrocła-
wia, Łodzi i Poznania.

Zaktywizować mieszkań-
ców

Najpierw zaktywizować miesz-
kańców, następnie dzielić budżet 
razem z nimi. Budżet obywatelski 
powinien w jak największym stop-
niu opierać się o doświadczenia 
aktywizujące mieszkańców czy to 
w ramach stowarzyszeń i grup lo-
kalnej aktywności, czy też w ramach 
samorządu pomocniczego. Dlatego 
uważam i popieram wprowadzenie 
w pierwszej kolejności rad osiedli 
w naszym mieście, by następnie dać 
im realne instrumenty działania na 
rzecz mieszkańców. Cieszę się z ini-
cjatywy grupy radnych, którzy na 
ostatniej sesji zgłosili projekt uchwa-
ły inicjującej wprowadzenie w Lu-
boniu budżetu partycypacyjnego. 
Uważam jednak, że w pierwszej 
kolejności należy wprowadzić w Lu-
boniu rady osiedli. Zresztą taki 
samorząd pomocniczy przewiduje 
już dziś statut naszego miasta. Trze-
ba go jedynie odpowiednio zasto-
sować i zarezerwować na ten cel 
środki w budżecie miasta. W mojej 
ocenie rady osiedli mogłyby sku-
tecznie zaktywizować mieszkańców. 
Ich czynny udział na każdym etapie, 
począwszy od ustalania zasad funk-
cjonowania budżetu, po zgłaszanie 
projektów, ich ocenę i ostateczny 
wybór, daje szansę na to, że budżet 
obywatelski nie będzie jedynie kon-
kursem na granty, ale autentycznym 
projektem partycypacyjnym.

Widząc, w jaki sposób integru-
ją się mieszkańcy m.in. ulic Chopi-
na, Tuwima, Puszkina, Dożynkowej, 

Armii Poznań, wokół placu zabaw 
„Autostradowa Dolinka”, jak dzia-
łają mieszkańcy Lasku, czy też śledząc 
dyskusję na różnego rodzaju forach, 
jestem przekonana, że mieszkańcy 
oczekują tego, iż częściej niż dzisiaj 
zostaną włączeni w działania miej-
skie. Najlepszą formułą jest, moim 
zdaniem, samorząd pomocniczy 
i budżet obywatelski.

Doświadczenia z Poznania
W Poznaniu od 2011 r. rady 

osiedli działają na nowych, zrefor-
mowanych zasadach. Po przyznaniu 
im kompetencji decyzyjnych rady 
przestały być jedynie organem opi-
niodawczym. To właśnie dzięki nim 
powstają nowe skwery zieleni, ław-
ki, ścieżki rowerowe. Remontowane 
są chodniki, budowane place zabaw 
tam, gdzie lokalnie są najbardziej 
potrzebne. Aby zobaczyć efekty 

działania rad osiedli, wystarczy prze-
jechać się po sąsiedzku na poznań-
skie Świerczewo. Ścieżka rowerowa 
wzdłuż ul. Leszczyńskiej czy wyre-
montowane chodniki wzdłuż ul. 
Gostyńskiej i Czereśniowej to na-
macalne dowody skuteczności dzia-
łania rad osiedli. Za chwilę zacznie się 
wspólna inwestycja Lubonia i Po-
znania polegająca na udostępnieniu 
mieszkańcom terenów szacht. O środ-
ki na nią skutecznie zabiegałam 
w Radzie Miasta.

Reforma administracji
Budżet obywatelski powinien 

być częścią reformy administracji. 
Z zainteresowaniem obserwowałam, 
jakim powodzeniem cieszyły się 
zorganizowane na początku roku 

Chce być Burmistrzem – Małgorzata Machalska

W parze
Samorząd pomocniczy i budżet obywatelski

cd.  
obok

n
Plac zabaw „Autostradowa Dolinka” przy ul. 
Chopina zbudowany z inicjatywy grupy okolicz-
nych mieszkańców. W tym miejscu co roku 
mieszkańcy organizują festyn z okazji urodzin 
placu   fot. Paweł Wolniewicz
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dyżury pracowników Urzędu Miasta 
w różnych częściach Lubonia. Takie 
rozwiązanie jasno pokazuje, że urząd 
musi wychodzić ze swoją ofertą do 
mieszkańców, którzy mogą nie mieć 
czasu przyjść do niego, by załatwić 
podstawowe sprawy. Dlatego myśląc 
o naszej administracji, chcę, by na-

dal była ona dobrze oceniania przez 
mieszkańców, ale jednocześnie bar-
dziej otwierała się na ich oczekiwa-
nia. Zakładam zatem, że uruchomię 
terenowe punkty podawcze w części 
z wyłonionych dzielnic miasta, tj. 
Luboń Lasek, Stary Luboń NCL (Nowe 
Centrum Lubonia), Luboń – Lubo-

cd.  
ze str. 
24

Stawiam na lepszy komfort życia 
mieszkańców. Jedną z najwięk-
szych uciążliwości lubonian są 

nieutwardzone ulice naszego miasta, 
brodzenie w wodzie i błocie podczas 
deszczowych dni. Najważniejszą za-
sadą przyświecającą mi przez całe 
moje życie jest skuteczne, konkret-
ne działanie. Wiem, że trzeba mieć 
plan od A do Z, zdawać sobie spra-
wę z punktu wyjścia i osiągać za-
mierzony cel. Nie można obiecywać 
asfaltu, nie wykonując w pierwszej 
kolejności odwodnienia. Właśnie ten 
punkt będzie jednym z moich prio-
rytetów. Musimy dążyć do standar-
dów XXI wieku, a nie pozostawać 
daleko w tyle.

Trochę faktów
Od zawsze jestem zaangażowa-

ny w sprawy dotyczące inwestycji 
w naszym mieście. Często moje sta-
nowisko i poczucie odpowiedzial-
ności za sprawy Lubonia różniły się 
od stanowiska włodarzy miasta, 
a moje postulaty odbijały się jak groch 
od ściany. Moja wytrwałość i deter-
minacja w dążeniu do celu nie po-
zwoliły na odpuszczenie proble-
mów.

Modernizacja Strumienia Juni-
kowskiego to kluczowa inwestycja, 
która pozwoli na właściwe odpro-
wadzanie wód opadowych do War-
ty. W 2005 r. Luboń podpisał z Po-
znaniem porozumienie, z którego 
wynikało, że z chwilą oddania ul. 
Głogowskiej zostanie zmodernizo-
wany Strumień Junikowski. Umowy 
nie dotrzymano. Wśród zaistniałych 
problemów pojawił się jeden, bardzo 
istotny, dotyczący własności gruntów, 
który uniemożliwiał wejście na teren 
i rozpoczęcie prac. Dzięki moim 
skutecznym działaniom, podjęciu 
negocjacji z Mieszkańcami, Miastem 
i ZDM (Zarząd Dróg Miejskich) 
w Poznaniu, rozpoczęto roboty. Wy-
cięto przeszkadzające drzewa, lada 
moment zostanie uregulowane dno 
i brzegi. To najlepszy początek ku 
poprawie sytuacji w naszym mieście. 
Jest to skuteczny sposób zagwaran-
towania przejścia suchą nogą naszy-
mi ulicami. W pierwszej kolejności 
należy rozpocząć odwodnienie te-
renu w rejonie ul. Dworcowej, Ko-
narzewskiego i Fabrycznej.

Wiem, jak to zrobić
Realizacja ul. Paderewskiego 

to przykład mojego sprawnego 

i konkretnego działania. Na mój 
wniosek zabezpieczono pieniądze 
w budżecie miasta na wykonanie 
projektu kanalizacji deszczowej 
w tej ulicy. Wiem, jak istotny jest 
dobry kontakt z mieszkańcami – 
rozmowa i dyskusja skutkuje wła-
ściwym i szybkim rozwiązaniem 
problemu. Konsultacje, jakie pro-
wadziłem z mieszkańcami ul. Pa-
derewskiego i Krasickiego, przez 
których posesje przeprowadzono 
kanał deszczowy, to sukces świad-
czący o wzajemnym zrozumieniu 
i mądrości. Rezultatem jest odwod-
nienie terenu i utwardzenie drogi. 
Teraz czas na pozostałe części na-
szego Miasta. Burmistrz musi znać się 
na inwestycjach, dążyć do celu, być 
konkretnym i czuwać nad cało-
ścią.

Szacunek dla publicznych 
pieniędzy

Boli mnie, gdy władza wykonaw-
cza (burmistrz) nie szanuje publicz-
nych pieniędzy, co wielokrotnie 
miało miejsce w naszym mieście: 
wykonane i niezrealizowane projek-
ty, koncepcje.

Pierwszy projekt kanalizacji 
deszczowej w ul. Paderewskiego 
został wyrzucony do kosza. Oma-
wiany dokument prezentował 
absurdalne założenia, m.in. bu-
dowę kosztownego kanału na 
głębokości 6 m i montaż przepom-
powni. A to wszystko bez sensu. 
Tylko dlaczego nikt z urzędników 
nie zauważył tego przed dokona-
niem przelewu? Zlecono kolejny 
projekt, kolejny raz zapłacono 
z naszych wspólnych, publicznych 
pieniędzy. To jeden z przykładów 
niegospodarnego podejścia do 
publicznych pieniędzy w naszym 
mieście. Smutne, ale prawdziwe. 
Trzeba to zmienić. Jako osoba 
prowadząca działalność gospo-
darczą przez 30 lat wiem, jak na-
leży szanować pieniądze. Będąc 
burmistrzem, będę pamiętał, że 
każda złotówka to nasza wspólna 
złotówka, a nie czyjaś, jak ma to 
obecnie miejsce. Pieniądze będą 
wydatkowane racjonalnie i wszyst-
ko będzie wykonywane rzetel-
nie.

Zawsze jestem do Państwa dys-
pozycji, proszę pisać: 
marek.samulczyk@rmlubon.pl

Marek Samulczyk
kandydat na Burmistrza Lubonia

Chce być Burmistrzem – Marek Samulczyk

Odwodnienie Lubonia
Rozwiążę ten problem od projektu do realizacji

W moim programie pracy na 
terenie miasta widziałbym 
następujące problemy:

1. Drogi i chodniki – remonty 
i dokończenie rozpoczętych prac

nowe nawierzchnie dróg w przy-Qn

padku istniejącego pełnego uzbro-
jenia,

udrożnienie dojazdu do Lubonia Qn

z ul. Opolskiej przez rondo Żabi-
kowskie (szczególnie w godz. szczy-
tu z pracy);

2. Komunikacja – poprawa ko-
munikacji w Luboniu oraz współ-
praca z Urzędem Miasta Poznania 
w tym zakresie.

3. Gospodarka i ochrona śro-
dowiska – likwidacja nielegalnego 
odprowadzania ścieków,

część ulic nie posiada nazw, brak Qn

poprawnej numeracji posesji;
4. Place i skwerki – widziałbym 

monitoring na Wzgórzu Papieskim 
i w parku Siewcy,

plac zabaw dla dzieci przy ul. Qn

Czajczej;

5. Turystyka – rozmieszczenie 
na terenie miasta tablic z informa-
cją o:

ciekawych i historycznych miej-Qn

scach pamięci,
na wylotach ulic z miasta drogo-Qn

wskazów wskazujących dalszy kieru-
nek (do danej miejscowości),

budowa ścieżek rowerowych, cd. Qn

Luboń – Krajkowo – Kórnik w po-
rozumieniu z gminami ościenny-
mi i Wielkopolskim Parkiem Na-
rodowym,

przygotowanie i zorganizowanie Qn

przystani kajakowej w starym do-
rzeczu Warty;

6. Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta:

w planie przestrzennym Miasta Qn

uwzględnić wydzielenie terenów pod 
działalność gospodarczą dla stwo-
rzenia nowych miejsc pracy.

Tadeusz Warmuz
kandydat na Burmistrza Lubonia

Program wyborczy
Chce być Burmistrzem – Tadeusz Warmuz

Lubońska Inicjatywa Obywatel-
ska, stowarzyszenie, które po-
wstało w celu dbania o dobro 

Lubonia i jego mieszkańców, chce 
wprowadzić już od przyszłego roku 
budżet obywatelski – to nasz priory-
tet w działaniach samorządowych. 
Budżet obywatelski polega na tym, 
że część budżetu miasta powierzana 
jest w ręce mieszkańców i to oni de-
cydują, na co zostaną wydatkowane 
publiczne pieniądze. Modernizacja 
drogi, budowa chodnika, placu zabaw 
czy zagospodarowanie terenów zie-
lonych – m.in. takie inwestycje mogą 
zostać zrealizowane dzięki zaangażo-
waniu społeczności lokalnej.

Od początku
W sprawie powołania budżetu 

obywatelskiego w Luboniu swoje 
wnioski, około półtora roku temu, 
składali radni Adam Dworaczyk 
i Jakub Bielawski. Burmistrz Dariusz 
Szmyt wnioski odrzucił stwierdzając, 
że to nie czas i miejsce na tego typu 
inicjatywy. Przy okazji rozpoczęcia 
swojej kampanii wyborczej pomysł 
przejęła pani Małgorzata Machalska, 
kandydatka na burmistrza, wskaza-
na przez Dariusza Szmyta. Można 

tym samym rozumieć, że burmistrz 
dobre wnioski odrzucił, po to aby 
w późniejszym czasie mogła je wy-
korzystać i wykazać się pomysłowo-
ścią jego polityczna koleżanka, pani 
Małgorzata.

Może nie było to działanie za-
mierzone, ale na takie wygląda.

Konkretne podejście
Budżet obywatelski nie jest nam 

obcy. Znamy przykłady jego skutecz-
nej realizacji, współpracujemy z ludź-
mi, którzy wdrażają takie projekty, 
służą nam pomocą i radą. Wszystkie 
doświadczenia są cenne, jednakże 
Poznań czy Wrocław to dla nas nie 
miasta wzorcowe. Warto zauważyć, 
że to duże ośrodki, do których cięż-
ko przyrównać Luboń. My na przy-
kład bierzemy Kórnik, podobny do 
Lubonia. Znamy samorządowców 
z tego miasta i społeczników, od 
których czerpiemy wiedzę. Niedłu-
go ukaże się praca zbiorowa wydana 
przez wydawnictwo „Wolters Kluwer” 
oraz Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego, w której nasz 
kolega, radny Jakub Bielawski opisał 
zjawisko budżetu obywatelskiego.

nianka, Luboń – Żabikowo. To wo-
kół aktywności rad osiedli będę 
rozwijała i wzmacniała lokalną ak-
tywność wspartą środkami z budże-
tu obywatelskiego.

Tego typu instrumenty powin-
ny mieć charakter włączający w ży-
cie miasta. Nie mogą mieć charak-

teru politycznego, lecz miejski, 
obywatelski. Po to, by zapewnić 
zrównoważony rozwój każdej dziel-
nicy miasta.

Małgorzata Machalska
radna Samorządowego  
Forum Obywatelskiego

www.forumobywatelskie.org

Budżet obywatelski
Inicjatywa dla mieszkańców

cd.  
na str. 
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Jeśli zostanę Burmistrzem, oprócz 
budowy dróg i chodników, jed-
nym z priorytetów moich dzia-

łań będzie urządzanie nowych tere-
nów zielonych, skwerów i miejskich 
placów.

Czasem warto pomarzyć, zamy-
kam wtedy oczy i widzę Luboń – moje 
miasto, w którym się urodziłam 
i wychowałam – pełne zieleni. Zbyt 
szybka rozbudowa miasta w ostatnich 
dwóch dziesięcioleciach, spowodo-
wała nie zawsze dobre przemiany. 
Gęstość zaludnienia już teraz prze-
wyższa tę w Poznaniu. Czas odwró-
cić priorytety, dać mieszkańcom 
właściwie zagospodarowane tereny 
publiczne.

Z Lubońską Pozytywką
Jak ważny to temat, jeszcze bardziej 

uświadomiła mi współpraca z fanta-
stycznymi matkami i ojcami, którzy 
zawiązali grupę nieformalną „Luboń-
ska Pozytywka – Strefa Aktywnego 
Rodzica”. Rodziców, którzy chcą ak-
tywnie działać, współtworzyć miasto, 
w którym mieszkają. Dziewczyny 
przypomniały mi o moich marzeniach 
o zielonym Luboniu. Co ważne, opi-
nie o potrzebie rozwijania w mieście 
terenów zielonych podziela wielu 
mieszkańców. „Lubońska Pozytywka” 
przygotowała ankiety, które można 
było wypełnić m.in. w trakcie Dnia 
Dziecka na ul. Pułaskiego czy Dni 
Lubonia. Zdecydowana większość tych, 
którzy wypełnili ankiety uważa, że 
w Luboniu jest zbyt mało terenów 
zielonych. Mogłabym podpisać się 
obydwoma rękoma pod maksymą 
„chcieć to móc”. Dlatego czas na kon-
kretne działania.

Park od zaraz
Proponuję, zamiast tracić czas na 

nieważne kłótnie i spory na sesjach 
Rady Miasta, zacznijmy działać już 
teraz. Podczas jednego ze spotkań ze 
„Strefą Aktywnego Rodzica” dysku-
towaliśmy wspólnie o szansach na 
nowe miejsca pod tereny zielone 
w Luboniu. Problemem w większości 
przypadków jest to, że nawet jeśli 
w planach miejscowych teren jest 

przewidziany jako park czy skwer, 
własność gruntu nie należy do mia-
sta. Najlepsze pomysły rodzą się 
niespodziewanie. I tak było z pomy-
słem na park. Pomiędzy ulicami 
Fabryczną, Konarzewskiego oraz 
Prusa i Żeromskiego rozciąga się 
niezagospodarowany teren. To 7 ty-
sięcy m2 starego owocowego, wiśnio-
wego sadu oraz niezagospodarowanych 
nieużytków porastających samosiej-
kami. To piękne, choć zarośnięte 
aleje wiśniowe, ciąg orzechów wło-
skich, w których cieniu mogliby od-
poczywać mieszkańcy. „Wiśniowy 
sad” jest miejscem, w którym po 
uporządkowaniu mogłyby się bawić 
nasze dzieci. W planach miejscowych 
teren przewidziany jest częściowo 
pod zieleń publiczną, a częściowo 
zarezerwowany w przyszłości pod 
budowę drogi, która ma łączyć nie-
istniejącą jeszcze ul. Południową 
w Lasku z ul. Konarzewskiego. W naj-
bliższych latach w tym rejonie, zamiast 
realizacji nowych ulic trzeba się skon-
centrować na budowie ulic już ist-
niejących tzn. ul. Wschodniej, al. Jana 
Pawła II czy przebiegających obok 
„Wiśniowego Sadu” krótkich uliczek 
Żeromskiego i Prusa. Dlatego też 
całość terenu na wiele lat można po 
uporządkowaniu udostępnić miesz-
kańcom. Zróbmy park już teraz. Niech 
„Wiśniowy Sad” będzie otwarty jesz-
cze w tym roku. Postawmy tam ław-
ki, uporządkujmy alejki. Zastanówmy się 
wspólnie nad tym, co możemy tam 
zrobić w kolejnych latach.

Skwer przy rozdrożu
Doskonałym przykładem dzia-

łań i konkretnych efektów wspólnej 
pracy niech będzie skwer, który po-
wstaje u zbiegu ulic Żabikowskiej, 
Migali i Długiej. Państwo Agata 
i Wiesław Strączkowscy, właściciele 
tego terenu przeznaczonego w pla-
nach miejskich pod zieleń, po upo-
rządkowaniu i zagospodarowaniu, 
wydzierżawią go miastu za symbo-
liczną opłatę. Przygotowują właśnie 
projekt nasadzeń. Okoliczni miesz-
kańcy deklarują współpracę przy 
sadzeniu drzew i krzewów. Przy 

Stawiam na zieleń

niewielkich nakładach ze środków 
miejskich można byłoby tam posta-
wić ławki i kosze na śmieci. Skwer 
nie ma jeszcze nazwy. Ale miesz-
kańcom nie brak pomysłów na to 
jak to zmienić.

Szachty dla lubonian
Cieszę się, że mój wniosek o za-

bezpieczenie środków na realizację 
wspólnych działań związanych z upo-
rządkowaniem ścieżki pieszo-rowe-
rowej biegnącej wokół szacht, łączą-
cej Luboń i Świerczewo, wraz z wy-
posażeniem w infrastrukturę par-
kową, znalazł uznanie większości 
radnych. W przyszłym roku wspól-
nie z Radą Osiedla Świerczewo bę-
dziemy mogli przystąpić do działań 
w tym zakresie.

Plany
Jeszcze w tym roku Miasto pla-

nuje kolejne nasadzenia drzew w par-
ku Papieskim. Już w sierpniu po-
wstanie tam największy w Luboniu 
plac zabaw. W kolejnych latach trze-
ba kontynuować nasadzenia. Warto się 
zastanowić nad tym, czy na wzgórzu 
powinno pojawić się oświetlenie. 
Jesienią rozpocznie się planowana 
na kilka lat rewitalizacja parku Siew-
cy. Jestem w kontakcie z mieszkań-
cami tego rejonu. Chcą, aby wraz ze 
zwiększeniem estetyki, poprawić 
bezpieczeństwo w okolicy. Koniecz-
ne są dalsze działania mające na celu 
uporządkowanie terenów wokół 
zbiornika Kocie Doły, jak również 
nawiązanie współpracy z Nadleśnic-
twem Babki odnośnie terenów tzw. 
Lasku Majońskiego rosnącego po-
między terenami Luveny a dawnymi 
zakładami WPPZ. Gotowa jest wy-
pracowana w konsultacjach społecz-
nych koncepcja przebudowy placu 
Edmunda Bojanowskiego, wzboga-
cająca to miejsce w ławeczki, tań-
czące fontanny, scenę do małych 
plenerowych koncertów. Niech plac 
ożyje i stanie się przestrzenią pu-
bliczną łączącą pokolenia.

Chciałabym kontynuować ten 
trend, zwiększając dynamikę rozwo-
ju i rewitalizacji lubońskich terenów 
zielonych. Te miejsca, które są wła-
snością miasta wystarczy uporząd-
kować, wytyczyć alejki, postawić 
ławki i kosze. Jednym z miejsc spa-
cerów lubonian jest alejka łącząca ul. 
Dworcową z Powstańców Wlkp. Po 

zakończeniu przebudowy linii kole-
jowej Miasto planuje tam budowę 
placu zabaw. Niewielkim nakładem 
środków można uporządkować teren 
pomiędzy alejką a ul. Kozińskiego 
i ul. ks. Streicha tak, aby wzdłuż Stru-
mienia Junikowskiego powstał bez-
pieczny ciąg spacerowy. Przy okazji 
rewitalizacji Domu Włodarza Fol-
warku Cieszkowskiego (przy ul. Pusz-
kina), warto przemyśleć rewitalizację 
zieleni na tym obszarze wraz odtwo-
rzeniem historycznego stawu, przy 
którym jeszcze w XIX wieku funk-
cjonował młyn Olszak. Przy okazji 
przebudowy cieku Żabinka warto 
przy ul. Nad Żabinką utworzyć ciąg 
spacerowy, wraz z placem zabaw dla 
dzieci. W wyniku trudnych warunków 
gruntowych Miastu nie udało się 
wybudować boisk pomiędzy parkin-
giem PAJO a ul. Unijną. Jednak nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby wybu-
dować tam alejki, postawić ławki 
w cieniu lip krymskich nasadzonych 
tam społecznie przed laty przez miesz-
kańców. Trudniejsze będzie zagospo-
darowanie terenów przewidzianych 
w planach miejscowych pod zieleń, 
a nie będących własnością Miasta. 
To m.in. ciąg zieleni wzdłuż cieku 
wodnego Bocianka, czy teren pomię-
dzy ul. Powstańców Wlkp., al. Jana 
Pawła II i Okrzei, które idealnie nada-
wałoby się pod park. Należy podjąć 
rozmowy z Poznaniem o wytyczeniu 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
Warty. Po zmianie prawa wodnego, 
możliwe jest już inwestowanie na 
wałach przeciwpowodziowych. Wresz-
cie, należy przywrócić mieszkańcom 
dawną przystań kajakową.

Z mieszkańcami
Mam wielką nadzieję, że gdy za 

kilka lat spojrzymy na Luboń, bę-
dziemy mogli zobaczyć zielone mia-
sto. Chciałabym, aby pomogły mi 
w tym rady osiedli, które mam na-
dzieję powstaną na terenie Lubonia. 
Żadne plany nie ziszczą się bowiem 
bez współpracy z aktywnymi miesz-
kańcami, bez dyskusji, twórczych 
sporów o priorytety.

Chcieć to znaczy móc. Czekam 
na Państwa opinie związane nie tyl-
ko z zielenią pod e-mailem: 
pomyslnalubon@gmail.com

Małgorzata Machalska
radna SFO, kandydat na Burmistrza 

Lubonia

n
Teren przy ul. Prusa-Konarzewskiego-Fabrycznej od strony ul. Konarzewskiego 
– członkowie nieformalnej grupy Lubońska Pozytywka wraz z radnymi Małgorza-
tą Matysiak i Małgorzatą Machalską przy planowanym parku „Wiśniowy Sad”

n
Widok terenu, na którym miałby powstać park „Wiśniowy Sad” – z bloku przy 
al. Jana Pawła II

Chce być Burmistrzem – Małgorzata Machalska
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Budżet obywatelski
Prosto i na temat

Na budżet obywatelski przezna-
cza się średnio od 0,5 do 1% całego 
budżetu miasta. Przy takim założe-
niu, w naszym przypadku ta kwota 
mogłaby oscylować pomiędzy 400, 
a 800 tys. zł. Pomimo że budżet 
obywatelski często jest określany jako 
partycypacyjny, nie oznacza to, że 
mieszkańcy ponoszą jakiś wkład 
�nansowy – nic z tych rzeczy. Wkła-
dem są pomysły i oddane głosy na 
wybrany projekt. Zasada jest prosta 
– realizowane są te inwestycje, któ-
re zdobędą największe poparcie. 
Każdy mieszkaniec Lubonia, grupa 
mieszkańców czy stowarzyszenie 
może zaproponować swój pomysł 
na realizację jakiegoś zadania. Do 
wypełnienia jest łatwy wniosek. 
Ważne jest to, aby do swojego po-
mysłu przekonać innych mieszkań-
ców, którzy będą głosować.

Na co można wydać
Mieszkańcy mogą składać pro-

pozycje projektów w różnych dzie-
dzinach. Mogą być to typowe inwe-

stycje, takie jak remont ulicy, budo-
wa chodnika, spowalniaczy na dro-
dze, ułożenie kostki brukowej, wy-
konanie oświetlenia. Mogą to być 
również zadania natury społecznej, 
np. budowa siłowni zewnętrznej, 
boiska, placu zabaw, utworzenie 
ścieżki rekreacyjnej lub rowerowej, 
postawienie ławeczek, itp. Budżet 
obywatelski mieści w sobie wiele 
możliwości. Podstawowym warunkiem 
jest to, że dana inwestycja musi być 
realizowana na terenie miejskim.

Szczegóły budżetu obywatelskie-
go oraz możliwości, jakie daje miesz-
kańcom zaprezentujemy na spotka-
niu, które zorganizujemy we wrze-
śniu – szczegóły w następnym wy-
daniu „WL” i na naszej stronie www.
lio.org.pl

Lubońska Inicjatywa Obywatelska
Magdalena Nyćkowiak-Filusz,  

Anna Stankowiak-Bożełko,  
Magdalena Woźniak-Patej,  

Adam Dworaczyk, Janusz Dagoń  
i Jakub Bielawski
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Jako osoba sprawująca przez 
7 lat funkcję zastępcy Burmi-
strza Miasta Luboń czuję się 

zobowiązany do przedstawienia 
jego mieszkańcom problemów, 
z którymi będą musiały zmie-
rzyć się nowe władze, wybrane 

w nadchodzących wyborach samo-
rządowych. Jest to tym istotniejsze, że 
kampania wyborcza rządzi się swoimi 
prawami i o wielu szalenie istotnych 
problemach i ograniczeniach pod-
czas niej się nie mówi

Rola burmistrza
Doświadczenie wskazuje, że to 

burmistrz jako organ wykonawczy 
Miasta, jeśli tylko zechce, ma de-
cydujący wpływ na sposób i jakość 
funkcjonowania administracji, na 
kształt projektów uchwał, w tym 
najważniejszej, budżetowej, na 
nadzór nad jednostkami miasta 
i �rmami, których ono jest wła-
ścicielem, na relacje z Radą Mia-
sta. Dlatego wybrana do pełnienia 
tej funkcji osoba winna posiadać 
zdecydowany charakter, a przy tym 
być niezależną od lokalnych ko-
terii, powinna przedstawić jasno 
zde�niowaną wizję zarządzania 
miastem, mając jednocześnie świa-
domość swej służebnej roli. Wresz-
cie poziom merytorycznego przy-
gotowania musi pozwolić jej na 
podejmowanie inicjatyw niezbęd-
nych dla realizacji zadań tak ocze-
kiwanych przez mieszkańców, przy 
czym kluczową będzie jego umie-
jętność wyboru spośród wielu tych 
kilku najważniejszych, które w obec-
nej sytuacji �nansowej są realne do 

wykonania oraz przekonanie Rady 
do takiego wyboru lub umiejętność 
doprowadzenia do konsensusu, 
który nie rozmyje zasadniczego 
pomysłu na funkcjonowanie mia-
sta w najbliższej kadencji.

Osoba, która zostanie wybrana 
burmistrzem, musi przyjąć do wia-
domości, że zarządzanie miastem 
to konieczność codziennego po-
dejmowania decyzji, które będą 
równoważyły interes lokalnej spo-
łeczności oraz interesy osób �zycz-
nych, prawnych, rozmaitych środo-
wisk pozarządowych, zawodowych 
oraz radnych, którzy bardzo potrze-
bują zaistnieć czy też przypodobać się 
swoim wyborcom.

Wyraźne rozgraniczenie zadań 
i odpowiedzialności organu wyko-
nawczego, czyli burmistrza, i sta-
nowiącego oraz kontrolnego, czyli 
Rady Miasta, stanowi warunek ko-
nieczny sprawnego funkcjonowania 
samorządu.

Bez kumpli
Aby takie funkcjonowanie było 

możliwe, burmistrz musi radnym 
udostępniać cały zasób informacji, 
który pozwolił mu na takie, a nie 
inne ukierunkowanie prac samorzą-
du. On musi podejmować pierwszy 
rozmaite inicjatywy, bowiem to on, 
nie radni, jest na co dzień w urzędzie, 
on ma jako pierwszy dostęp do wszel-
kich informacji, którymi później 
z radnymi się dzieli.

Burmistrz nie może także ocze-
kiwać akceptacji swojej osoby ze 
strony wszystkich osób i środowisk, 
musi przyjąć do wiadomości, że 

wielu dotychczasowych znajomych, 
a nawet przyjaciół straci. Jego my-
ślenie o Mieście, które traktuje jak 
powierzone sobie do zarządzania 
gospodarstwo lub �rmę, musi wy-
biegać co najmniej na kilkanaście 
lat do przodu, stąd winien liczyć się 
z tym, że nie zawsze będzie rozu-
miany, jednak opierając się na przy-
jętym systemie wartości, musi 
znaleźć w sobie dość siły, by nie 
ulec pochlebcom, o�arodawcom, 
wywierającym presję, grożącym, 
a także by nie stracić poczucia wła-
snej wartości.

Myślenie o Mieście musi być 
długodystansowe, z pełną świado-
mością, że dla niego może się ono 
okazać bardzo niekorzystne. Idealizm? 
Bez niego i marzeń niczego istotne-
go nie da się uczynić.

Burmistrz nie może być dla 
wszystkich dobrym kolegą. Raczej 
powinien się nieco dystansować, 
bowiem koledze trudno odmówić 
rzeczy, o którą w każdej chwili może 
poprosić. Jego środowisko, w którym 
spędza czas wolny i odpoczywa, 
powinno raczej rekrutować się spo-
za samorządu i – w miarę możliwo-
ści – znajomych mieszkańców Mia-
sta. To daje duży komfort psychicz-
ny i pozwala na to, by nie ulegać 
rozmaitym naciskom. Postawa taka 
nie oznacza wcale odcinania się od 
lokalnego środowiska, wszelkie im-
prezy, wyjazdy integracyjne są po-
żądane. One jednak odbywają się 
raz na jakiś czas i zapraszani na nie 
są wszyscy przedstawiciele określo-
nych środowisk.

Możliwości i konieczności
Prowadząc kampanię wyborczą, 

kandydaci, czy to na funkcję bur-
mistrza czy radnego, czynią wiele 
obietnic, które często są bez pokry-
cia, bowiem na ich realizację nie ma 
środków lub też nie mieszczą się 
w ramach realizowanej strategii 
rozwoju albo racjonalnej sekwencji 
realizacji zadań.

Nie wolno zapominać o tym, że 
Luboń, podobnie jak inne niewiel-
kie miasta pozbawione dużych te-
renów rozwojowych, należy do 
samorządów o najniższych docho-
dach per capita. Jego mieszkańcy 
są w znacznej części młodzi, co spra-
wia, że ilość mieszkających w nim 
dzieci jest znacznie wyższa, aniże-
li gdzie indziej. Skutkuje to oczy-
wiście dużymi kosztami ponoszo-
nymi na oświatę i wychowanie, 
a w konsekwencji bardzo ograni-
czonymi środkami, które można 
przeznaczyć na inwestycje. Mając 
ten fakt na względzie, nowo wybra-
ny burmistrz musi szczególną uwa-
gę zwrócić na racjonalne wydatko-
wanie pieniędzy, którymi będzie 
dysponował. Zanim zostanie opra-
cowany ambitny program inwesty-
cyjny, muszą być optymalizowane 
koszty ponoszone na funkcjono-
wanie Miasta, przy czym nie może 
to skutkować zaniedbaniami w tej 
dziedzinie.

Drugim ze sposobów na powięk-
szenie części inwestycyjnej budżetu 
jest realizacja wszystkich należnych 

dochodów, a więc dalsza, oparta 
o narzędzia, o których jest mowa 
dalej, wery�kacja prawidłowego 
wypełnienia deklaracji podatkowych 
prowadzona równolegle z kontro-
lami przeprowadzanymi w tere-
nie.

Następnym będzie wprowadze-
nie opłat adiacenckich wynikających 
ze wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku pobudowania elementów 
infrastruktury. Wątpliwości wyra-
żane dotąd odnośnie tej kwestii przez 
radnych mają swoje uzasadnienie, 
jednak teraz będą one dotyczyć przede 
wszystkim terenów użytkowanych 
aktualnie rolniczo.

Kondycja administracji
Omawiając pokrótce koszty 

funkcjonalne, rozpocznę od admi-
nistracji. Przez ostatnie lata wiele 
w tej dziedzinie udało się zmienić 
na lepsze, jednak nadal znacznie 
więcej pozostało do zrobienia. Niskie 
koszty administrowania Miastem, 
w mojej opinii, nie są w przypadku 
Lubonia, powodem do szczególnej 
radości.

Wymienię pokrótce najważniej-
sze kwestie do rozwiązania. Nierów-
nomierne obciążenie zatrudnionych 
pracą. Pracownicy niektórych wy-
działów są nią przeciążeni, innych 
niedociążeni. Są też osoby, które 
w Urzędzie nie powinny być nadal 
zatrudnione. Są zadania, których 
nikt systematycznie i we właściwy 
sposób nie realizuje. Na przykład 
powstał Wydział Organizacyjny, 
który nie realizuje zadań przypisanych 
mu w zamyśle. Z drugiej strony da-
lece niewystarczająca dla właściwej 
realizacji zadań, zwłaszcza w zakre-
sie egzekucji opłat, jest obsługa 
systemu gospodarki odpadami. 
Nikt nie ma przypisanych zadań 
w zakresie nadzoru właścicielskie-
go nad przedsiębiorstwami, sam to 
w miarę możliwości dotąd realizo-
wałem. Nikt też nie zawiaduje 
w kompleksowy sposób majątkiem 
miasta, na który składają się sieci 
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej wraz z urządzeniami 
do oczyszczania ścieków, drogi, 
chodniki, ich oświetlenie, oznako-
wanie i sygnalizacja, szkoły, przed-
szkola, budynki komunalne, admi-
nistracyjne, kultury, tereny zieleni, 
place zabaw, boiska i stadion spor-
towy, który pomimo że położony 
jest na terenie Poznania, mamy szan-
sę kupić, nieruchomości niezabu-
dowane i inne. Jego ewidencja 
księgowa, obrót nieruchomościa-
mi, ich najem oraz zarząd dróg 
w wymiarze półtora etatu, to sta-
nowczo zbyt mało.

Podczas realizacji inwestycji 
polegającej na termoizolacji budyn-
ków komunalnych zostały ujawnio-
ne wieloletnie zaniedbania doty-
czące ich stanu technicznego, co 
musi skłonić nowe władze do stwo-
rzenia służb profesjonalnie zajmu-
jących się dbałością o stan tech-
niczny wszystkich obiektów budow-
lanych miasta. Instytucja tzw. trwa-
łego zarządu nie sprawdziła się. Nie 
wszyscy zdają sobie sprawę z tego, 

Zanim dokonasz wyboru
Refleksje byłego burmistrza Mariana Walnego przed jesiennymi 
wyborami samorządowymi
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że nie wystarczy realizacja inwesty-
cji. Późniejsze jej utrzymanie i eks-
ploatacja kosztują również.

Koszty tych braków można choć 
w części zredukować, ograniczając 
do jednego stanowisko zastępcy 
burmistrza. Stanowisko doradcy 
jako polityczne w gruncie rzeczy też 
nie jest potrzebne.

Nikt w sposób profesjonalny 
i systematyczny nie zajmuje się 
współpracą Miasta ze związkami 
i stowarzyszeniami gmin, ich 
porozumieniami, szeroko rozu-
mianym rozwojem gospodarczym. 
Powołanie Rady Gospodarczej to 
zbyt mało.

Od siedmiu lat, jak dotąd bez-
skutecznie, próbujemy zmienić 
sposób zarządzania mieszkaniami 
komunalnymi, bowiem zarządzanie 
niewielką ilością mieszkań przez 
odrębną jednostkę, która posiada 
dyrektora, główną księgową itp. jest 
kilkakrotnie droższe, aniżeli reali-
zacja tych samych zadań na większą 
skalę.

Razem
Obecnie proponowane zmiany 

legislacyjne dotyczące ustawy o sa-
morządzie gminnym zawierają roz-
wiązania, które mają stymulować 
powstawanie tzw. Centrów usług 
wspólnych. Podobna sytuacja ma 
miejsce w zakresie obsługi księgo-
wej szkół. Nie jest uzasadnionym, 
by w każdej szkole funkcjonował 
odrębny dział księgowości zatrud-
niający głównego księgowego. Przed 
laty już organizowałem to w ten 
sposób, że obsługę księgową sześciu 
szkół realizowała jedna osoba w struk-
turze księgowości gminy. Aktualnie 
Poznań wprowadza podobne roz-
wiązanie.

Wiele zadań własnych miasta 
mogą realizować organizacje po-
zarządowe. Najbardziej kwali�ku-
ją się do tej kategorii zadania po-
mocy społecznej, kultury, zwłasz-
cza tej nazywanej wysoką, upo-
wszechniania sportu. Dotychczas 
kryteria konkursów dotyczących 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi były bardzo ogólne 
i pozwalały każdemu w nich się 
zmieścić. Wydaje się, że czas naj-
wyższy formułować je w taki spo-
sób, by organizacje te realizowa-
ły politykę miasta.

Skoro została wymieniona pomoc 
społeczna, to niezbędną będzie bar-
dzo dokładna wery�kacja jakości 
realizowanych przez nią zadań.

Fachowe wzmocnienie
Zadania realizowane przez Wy-

dział Spraw Komunalnych rozrosły się 
na tyle, że koniecznym staje się wy-
dzielenie z niego zarządzania sys-
temem gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz zarządzania 
drogami, które wymaga fachowego 
wzmocnienia.

Profesjonalne projektowanie 
i zakładanie komunalnych terenów 
zielonych, o które niektórzy tak 

zabiegają, wymaga powierzenia tego 
zadania wyspecjalizowanym jed-
nostkom, co jest związane ze znacz-
nie większymi, aniżeli dotąd, wy-
datkami na ten cel.

Odrębną, nieuregulowaną na 
skalę kraju, kwestią są standardy 
jakości i powiązane z nimi koszty 
usług komunalnych, a w konse-
kwencji umiejętność ich wyceny. 
Jest to niezbędne dla prawidłowego 
rozliczania usług świadczonych na 
rzecz Miasta przez �rmy będące 
jego własnością bez przeprowadze-
nia przetargu. Podstawy w tej dzie-
dzinie zostały przeze mnie stwo-
rzone, nie można jednak na nich 
poprzestać.

Rozwiązanie problemu kontro-
li ponoszonych kosztów będzie 
decydowało o możliwościach roz-
woju lokalnych społeczności. Obec-
nie temat ten nie funkcjonuje w świa-
domości samorządowców.

Przestarzałe narzędzia
Realizacja przez administrację 

tych i innych nie wymienionych 
tutaj zadań, wymaga wyposażenia 
jej w narzędzia umożliwiające spraw-
ne zarządzanie. Podstawowym i do-
stępnym dzisiaj wyposażeniem 
administracji są systemy informa-
cji przestrzennej. Możliwość wy-
korzystania do udostępniania danych 
tzw. przetwarzania w chmurze, czy-
li cloud computingu pozwala na 
integrację baz danych umieszczo-
nych na różnych komputerach 
gdziekolwiek w świecie. Admini-
stracji pozwala to na stopniową 
integrację i ujednolicenie danych 
przestrzennych, co jest absolutnie 
niezbędne dla celów planowania 
przestrzennego, zarządzania odpa-
dami, wydawania decyzji o warun-
kach zabudowy, planowania, przy-
gotowania i prowadzenia inwestycji, 
regulowania stanów prawnych nie-
ruchomości, wymiaru i egzekucji 
podatków, bezpieczeństwa, jednym 
słowem, realizacji każdego zadania, 
bowiem zawsze jest ono umiejsco-
wione w terenie i posiada współ-
rzędne geogra�czne. Tego rodzaju 
system, jako pierwsza w Polsce, 
niewielka jednostka samorządu 
mieliśmy pilotażowo wdrażać w mi-
nionym roku. System miał zostać 
przygotowany i zainstalowany nie-
odpłatnie. Dopiero po pół roku jego 
eksploatacji Miasto miało zdecydo-
wać o tym, czy pozostanie przy nim 
i będzie go eksploatowało oraz roz-
budowywało o nowe funkcjonalno-
ści. Dalsza eksploatacja to utrzyma-
nie i dzierżawa systemu oraz ze-
wnętrznych serwerów. Koszty rzędu 
3 tys. zł na miesiąc. Problemem 
stało się to, że Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
togra�cznej (PODGiK) nie chciał 
Miastu nieodpłatnie udostępnić 
swoich zasobów map. W tej sytuacji 
niestety zrezygnowano z wdrożenia. 
Tymczasem za rok lub dwa nie bę-
dzie ucieczki od tego rodzaju na-
rzędzi.

Ta decyzja bardzo niekorzystnie 
już dziś rzutuje na jakość bazy danych 
będącej podstawą dla systemu go-
spodarowania odpadami. Dzieje się 
tak tym bardziej, że zrezygnowano 
z zakupionego wcześniej dla tego 
celu systemu, którego baza posiada-
ła dane importowane z PODGiK 
i zakupiono o wiele gorszy moduł 
eksploatowanego od lat w Urzędzie 
systemu RADIX.

Wdrażanie systemu gospodarki 
odpadami pokazało, jak dalekie od 
doskonałości są eksploatowane 
w Urzędzie bazy danych podatko-
wych, ewidencji ludności i ewiden-
cji podmiotów gospodarczych. 
Wdrożenie systemu informacji o te-
renie, o którym była mowa wyżej, 
pozwoliłoby na wyeliminowanie 
sytuacji, w których różne podmio-
ty przygotowujące dokumentacje, 
prowadzące postępowania dla jed-
nego obszaru, stwarzają sytuacje 
kon�iktowe, których usunięcie 
ogromnie wydłuża czas przygoto-
wania inwestycji, co bardzo irytuje 
radnych.

Na razie tyle uwag dotyczących 
struktury organizacyjnej, podziału 
obowiązków i wyposażenia. Nie 
wolno w tym momencie nie wspo-
mnieć o problemie nieuzasadnionych 
dysproporcji dotyczących wysoko-
ści wynagrodzeń w samym Urzędzie 
oraz pomiędzy jednostkami i Urzę-
dem oraz o koneksjach pomiędzy 
pracownikami, które nie powinny 
mieć miejsca. Wniosek stąd taki, że 
nowy Burmistrz musi wziąć i silną 
ręką poprowadzić politykę kadro-
wą. Bez tego wiele jego cennych 
inicjatyw spali na panewce.

Oświata i LOSiR
Kontynuując problematykę ra-

cjonalnego wydawania pieniędzy na 
funkcjonowanie miasta, należy spoj-
rzeć na wydatki związane z oświatą 
i wychowaniem. Przed laty wskazy-
wałem na zaniżone w stosunku do 
przyjmowanych w kraju wskaźniki 
opisujące relację pomiędzy ilością 
uczniów i nauczycieli w szkołach. 
Nie czyniąc nikomu krzywdy, moż-
liwe jest dopłacanie z budżetu do 
subwencji oświatowej znacznie mniej-
szych kwot. Moje próby wery�kacji 
projektów organizacyjnych szkół 
w minionym roku, gdy pełniłem 
obowiązki Burmistrza, zostały w bez-
przykładny sposób storpedowane. 
Ponieważ zajęty byłem przeprowa-
dzeniem zmiany na stanowisku skarb-
nika oraz wyprowadzeniem Miasta 
z niedobrze funkcjonującego Związ-
ku SELEKT, nie chciałem rozpoczy-
nać bojów na wszystkich frontach.

Od wielu lat rozmawialiśmy o tym, 
że konieczne jest przekształcenie 
jednego z przedszkoli, droższego 
w utrzymaniu, w taki sposób, by jego 
organem założycielskim nie było 
Miasto. Powodów takiego stanowi-
ska było kilka, a wszystkie związane 
z kosztami ponoszonymi w związ-
ku z funkcjonowaniem nie tylko tego, 
ale wszystkich przedszkoli, także 
niepublicznych. Niestety, dotąd ni-
czego więcej aniżeli likwidacja sto-
łówek w przedszkolach przy jedno-

czesnym pozostawieniu ich w szko-
łach w tej materii nie zrobiono. 
Zlikwidowane stołówki odtworzono 
w LOSiR-ze, który z tego między 
innymi powodu trzeba było prze-
kształcić w spółkę. W minionym 
roku zebrałem trochę danych wyni-
kowych z księgowości LOSiR-u po 
to, by podjąć próbę skalkulowania 
wysokości koniecznej dla tej jednost-
ki dopłaty z budżetu, nie było mi 
jednak dane dokończyć tej pracy. 
W bieżącym roku, po przekształce-
niu w spółkę, te same pieniądze, 
które wcześniej były dotacją do za-
kładu budżetowego, stanowią jej 
wynagrodzenie za zarządzanie obiek-
tem obejmujące koszty mediów. 
W roku przyszłym nadejdzie moment, 
w którym tegoroczne, przejściowe 
zasady będą musiały zostać osadzo-
ne na rzetelnym rachunku ekono-
micznym. Znowu rodzi się pytanie, 
kto będzie potra�ł zwery�kować 
materiał przygotowany przez LO-
SiR?

Niewątpliwym zyskiem wyga-
szenia trwałego zarządzania halą 
przez zakład budżetowy jest możli-
wość odzyskania choć części odpro-
wadzonego podatku VAT. Niestety, 
poprzedni skarbnik nie był zainte-
resowany tą kwestią i dlatego miasto 
część odprowadzonego podatku 
bezpowrotnie straciło.

Znamienne...
Myślę, że warto wspomnieć 

o kwestii mniejszej wagi, lecz bardzo 
symptomatycznej. W okresie samo-
dzielnego kierowania Miastem zwró-
ciłem uwagę na fakt, że z jednej 
strony nasi niezawodni strażacy nie 
otrzymują ekwiwalentu za udział 
w akcjach, który należy im się od 
lat, z drugiej strony zawiadują bu-
dynkiem OSP i wynajmują go. Pie-
niądze z najmu nie są ewidencjo-
nowane jako przychód w budżecie 
Miasta. Gdy zainteresowałem się tym 
w Urzędzie, dał się usłyszeć gniew-
ny pomruk. Jaki stąd wniosek? Po-
myślcie Państwo sami.

O zlewni ścieków od lat mówiło 
się, że tam załoga nie jest rzetelna. 
W sposób nieo�cjalny monitorowa-
liśmy zachowania obsługi. Wiadomo 
było, że nie funkcjonuje ona prawi-
dłowo. I nic. Dopiero podjęta przez 
Burmistrza współpraca na tym polu 
z Aquanetem i płynące z niej wy-
mierne korzyści dla gminy pozwo-
liły na ukrócenie procederu.

Tak się składa, że nie we wszyst-
kie obszary funkcjonowania luboń-
skiego samorządu miałem wgląd, 
stąd moje uwagi nie mogą obejmo-
wać całokształtu jego działania. 
W miarę upływu czasu wiele decy-
zji, także z obszarów będących 
w zakresie moich kompetencji, 
podejmowano poza mną i bez mo-
jej wiedzy. Powody takiego stanu 
rzeczy były oczywiste. To m.in. było 
źródłem moich nasilających się do-
legliwości związanych z nadciśnie-
niem.

Uwaga na obietnice
Wracając do kampanii wyborczej, 

musicie Państwo mieć świadomość 
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tego, że wszelkie obietnice dotyczą-
ce inwestycji, jeśli nie poprzedzą 
ich realizacji działania mające na 
celu ograniczenie kosztów funk-
cjonalnych, staną się obietnicami 
bez pokrycia. Muszę jeszcze zwró-
cić uwagę na problem, który do-
skwierał nam przez cały czas pracy 
w lubońskim samorządzie. Miasto 
posiadało uchwalone przez Radę 
dokumenty o charakterze strategicz-
nym, jednak zarówno radni jak 
i koledzy burmistrzowie, ulegając 
presji mieszkańców, nie zważali na 
ich zapisy i realne możliwości i skła-
dali rozmaite obietnice, których 
realizacja była niemożliwa ze wzglę-
dów �nansowych, organizacyjnych 
(zbyt małe możliwości Wydziału 
Inwestycji), formalnych (nieuregu-
lowane stany własnościowe), czaso-
wych (proces inwestycyjny trwa 
znacznie dłużej, aniżeli to się wy-
daje osobie, która nie ma z nim na 
co dzień do czynienia, dotyczy prze-
targów, czasu projektowania i do-
konywania uzgodnień, wreszcie 
realizacji, podczas której zawsze 
ujawniane są problemy nie uwzględ-
nione w dokumentacji). Taki sposób 
funkcjonowania prowadził do roz-
proszenia naszych wysiłków, wy-
dłużenia czasu realizacji inwestycji 
i gorszego nad nimi nadzoru, pro-
blemów z �nansowaniem, wreszcie 
gorszych, aniżeli możliwe do osią-
gnięcia, efektów �nalnych.

NCL do Rady
Bardzo poważnym problemem 

pozostaje dla władz wyważenie ra-
cji nowych i starych mieszkańców 
miasta i stosowne do tego podej-
mowanie decyzji inwestycyjnych. 
Dotąd nowi mieszkańcy, którzy sta-
nowią ponad 30% populacji, nie 
mieli dostatecznej siły przebicia 
w Radzie Miasta. Wymownym tego 
przykładem jest odłożenie na ko-
lejne lata budowy ulic Wschodniej 
i Jana Pawła II, pomimo posiadania 
projektów i pozwoleń na budowę. 
Wniosek stąd taki, że reprezentan-
ci tych mieszkańców muszą w spo-
sób istotny zasilić grono rad-
nych.

Pokusy dofinansowań
Wybór inwestycji, których re-

alizację planowano podjąć, dodatko-
wo komplikowały kryteria ich do-
�nansowania z pieniędzy unijnych 
lub krajowych. Należy zawsze pamię-
tać o tym, że instytucja do�nanso-
wująca takie lub inne przedsięwzię-
cia czyni to w ramach realizacji 
polityki państwa lub regionu, zaś 
kryteria przyznania pieniędzy za punkt 
wyjścia biorą wskaźniki uśrednione 
dla kraju lub województwa. Tymcza-
sem sytuacja w każdej gminie jest 
nieco inna i zazwyczaj okazuje się, 
że realizacja zadania, na które mia-
sto mogłoby uzyskać do�nansowa-
nie, dzisiaj nie jest najważniejsze, 
bowiem najpierw trzeba wykonać 
inne, na które mieszkańcy od lat 
czekają. Wniosek stąd taki, że nie 
wolno przyjmować wielkości wspar-
cia uzyskanego z zewnątrz jako kry-
terium sukcesu władzy lokalnej, a tak 

niestety zazwyczaj się dzieje. Sytuację 
w tej materii dodatkowo kompliku-
je to, że dopasowywanie programu 
inwestycyjnego do kryteriów wspar-
cia powoduje składanie wniosków 
bez posiadania pełnej dokumenta-
cji, co później skutkuje rozbieżno-
ściami pomiędzy wnioskiem i doku-
mentacją realizacyjną i bardzo często 
kończy się koniecznością zwrotu 
jakiejś części do�nansowania, któ-
rej nie ma jak rozliczyć. Tutaj należy 
zwrócić uwagę na konieczność usy-
tuowania pracownika przygotowu-
jącego wnioski o do�nansowanie 
w strukturze Wydziału Inwestycji, co 
do niedawna nie miało miejsca i po-
wodowało wiele problemów wyni-
kających z niewłaściwego przepływu 
informacji.

Inwestycje, które uzyskały do�-
nansowanie, wymagają środków na 
ich utrzymanie. W niektórych sy-
tuacjach, na przykład boisk zwanych 
Orlikami, są to środki niemałe, 
bowiem te obiekty muszą być przez 
wiele lat nieodpłatnie udostępnia-
ne. Mało tego, młodzież winna móc 
na nich korzystać z profesjonalnego 
wsparcia. Przykład ten pokazuje, że 
uzyskane do�nansowanie stymulu-
je konieczność ponoszenia przez lata 
dużych kosztów. Sytuacja taka nie 
musiałaby mieć miejsca, gdyby obiekt 
wybudowano z własnych funduszy, 
a więc czy warto?

Ważne odwodnienie
Pośród inwestycji, które muszą 

być zrealizowane, są te, które po-
zwalają na właściwe odprowadzenie 
i oczyszczenie wód opadowych 
i deszczowych. Związane jest to nie 
tylko z zaniedbaniami w tym zakre-
sie, lecz także z lawinowo zwiększa-
jącą się w mieście powierzchnią 
utwardzoną, pozbawioną szaty ro-
ślinnej, która zatrzymuje wodę po-
chodzącą z opadów. Składa się na 
nie system kanalizacji deszczowej 
wraz z urządzeniami oczyszczają-
cymi te wody oraz system meliora-
cji szczegółowych i podstawowych. 
Rozwiązanie tylko tej jednej kwe-
stii to co najmniej kadencja inwe-
stowania wyłącznie w tym kierun-
ku. Trzeba przy tym mieć świadomość, 
że budowę ulic w Nowym Centrum 
Lubonia musi poprzedzić przebu-
dowa kanalizacji deszczowej na 
znacznie większym obszarze.

Gospodarowanie wodami opa-
dowymi wiąże się z bezpieczeństwem 
mieszkańców. Nie da się go zapew-
nić, jeśli części wód nie będziemy 
mieli możliwości retencjonować. 
To ważny temat, do którego nowe 
władze będą musiały bardzo poważ-
nie podejść.

Bezpieczeństwo to jednak znacz-
nie szersze zagadnienie związane 
zarówno z obroną cywilną, jak i funk-
cjonowaniem tak krytykowanej 
Straży Miejskiej oraz Policji i innych 
służb. Nie rozwijając go bardziej, 
bazując na wieloletnim doświadcze-
niu, wiem, że w niewielkiej społecz-
ności dobrymi strażnikami mają 
szansę być ci, którzy wywodzą się 
spoza niej.

Degradacja przestrzeni mia-
sta

Luboń jest jednym z nielicznych 
samorządów posiadających aktual-
ne miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego dla około 
85% powierzchni miasta. Udało się 
nawet doprowadzić do powstania 
w strukturze Wydziału Planowania, 
Rozwoju i Ochrony Środowiska ma-
łej pracowni projektowej. Niestety, 
nie zapobiegło to procesowi degra-
dacji przestrzeni miasta. Aktualnie 
opracowywanych jest szereg planów 
spełniających oczekiwania inwesto-
rów i właścicieli gruntów z pomi-
nięciem zasad zachowania ładu 
w przestrzeni, co ma decydujący 
wpływ na jakość życia mieszkańców. 
Zapisy tych planów nie realizują 
najistotniejszych postulatów obowią-
zującej Strategii Rozwoju Miasta 
Luboń. Modelowym przykładem tego, 
jak bardzo władze miasta, ze szkodą 
dla jego struktury przestrzennej, 
ulegają naciskom kilkunastu osób 
będących właścicielami gruntów, jest 
fakt odstąpienia od przeprowadze-
nia procedury scaleń i podziałów 
gruntów przewidzianych w trzech 

planach miejscowych. A przecież 
decyzje dotyczące przestrzeni wy-
znaczają jej kształt na wiele pokoleń. 
To jest w mojej ocenie najpoważ-
niejszy problem, z którym nowe 
władze będą musiały się uporać, 
mając na uwadze jakość życia, oprócz 
dostępności miejsc pracy, de�niowa-
ną przez: jakość otaczającej miesz-
kańców przestrzeni, ofertę w zakre-
sie spędzania czasu wolnego, dostęp 
do obszarów zieleni, obiektów kul-
tury, sportu, nauki, edukacji, wresz-
cie miejsc sprzyjających integracji 
osób i środowisk, na przykład klubów, 
restauracji.

Czytający te słowa zapyta o to, 
dlaczego w minionych dwu kaden-
cjach nie zrobiono więcej w zakre-
sie spraw, które były przecież roz-
poznane. Za odpowiedź musi wy-
starczyć fakt, że rozmawialiśmy o tych 
tematach, jednak nasze wizje pro-
wadzenia polityki lokalnej się 
różniły.

Marian Walny

Wytłuszczenia w tekście po-
chodzą od autora, śródtytuły od 
redakcji.

Dziesiątego czerwca odbył się od-Qn

biór końcowy budowy oświetlenia 
drogowego w ulicach: Konwalio-
wej, Fornalskiej, Spornej, Makowej, 
Warzywnej oraz w ulicach Kasz-
tanowej, Kalinowej, Armii Poznań 
i Cyryla Ratajskiego. Tym samym 
rozpoczęły się procedury przyłą-
czenia do sieci.

Trwają prace przy budowie chod-Qn

nika w ul. Morelowej. Wykonawca 
rozpoczął roboty w ul. Klonowej.

Urząd Miasta złożył w Starostwie Qn

Powiatowym zgłoszenie dotyczące 
zamiaru wykonania robót budowla-
nych polegających na remoncie miejsc 
parkingowych oraz zjazdów zlokali-
zowanych na ul. Cmentarnej.

Starostwo Powiatowe wydało po-Qn

zwolenie na budowę oświetlenia ulicz-
nego w nowo projektowanym odcinku 
ul. Wschodniej. W pozostałej części 
ul. Wschodniej oraz al. Jana Pawła II 
projektanci nie uzyskali zgody na 

Inwestycje komunalne

n
Rozpoczęto budowę chodnika na ul. Klonowej   fot. Hanna Siatka

cd.  
na str. 
52
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Pytanie to zdaliśmy na przełomie 
czerwca i początku lipca, gdy 
sprawą podsłuchiwanych roz-

mów ważnych osób w państwie żyli 
prawie wszyscy. Ciekawi byliśmy, jak 
na pytanie zadawane najczęściej przez 
ogólnopolskie media i polityków od-
powiedzą lubonianie.

Zdecydowana większość 67% uznała, 
że afera podsłuchowa kompromituje 
obecny rząd Polski. Spośród komen-
tarzy wybraliśmy te cenzuralne: „Jak 
afera – wszystkich kompromituje”, „To 
państwo w państwie”, „Cały rząd powi-
nien się podać do dymisji”, „To skandal, 
o czym oni rozmawiają za naszymi ple-
cami”, „To ma być elita naszego państwa 
3 RP”, „Nie ma już honoru”, „Jeśli taka 
jest polityka...”, „Korupcja do potęgi 
<n>”, „Bezczelne riposty o bezprawiu”, 
„Przed wojną, taki by sobie w łeb strze-
lił”, „Stracili u mnie dużo”, „Pomijając 
rynsztokowy język, to treści wywołują 
gęsią skórkę”, „Ma�jne państwo, nie 
będzie żadnych konsekwencji”, „Sys-
tem trzeba zmienić”, „I tak są żałośni, 
więc nie ma pytania!”, „Ani lewica, ani 
prawica. Wolność!”, „Okazuje się, że 
Polska to prywatny folwark”, „Wszyscy 
są beznadziejni”, „Trochę kompromi-
tuje, ale raczej ministra Sienkiewicza, 
który zapewne odejdzie ze stanowiska, 
reszta rządu przetrwa bez większych 
problemów”, „Wszystkie rządy po ko-
lei się kompromitowały” „Trzeba uwa-
żać, o czym i z kim się gada”.

LUDZKIE SPRAWY 

We wtorkowe popołudnie, 
10 czerwca, w ramach ob-
chodów Światowego Dnia 

Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych 
odbyło się spotkanie zorganizowane 
przez burmistrza Dariusza Szmyta 
oraz Koło Emerytów, Rencistów i In-
walidów (KERiI) nr 61 w Luboniu. 
Wzięło w nim udział około 150 ciągle 
aktywnych lubońskich seniorów, prze-
ważnie działających w stowarzysze-

niach. Byli też obecni przedstawiciele 
władz: burmistrzowie Dariusz Szmyt 
i Rafał Marek, przewodniczący Rady 
Miasta – Marek Samulczyk, radna 

Małgorzata Machalska (inicjatorka 
powstania Lubońskiej Rady Seniorów), 
radni Komisji Sfery Społecznej oraz 
przewodnicząca KERiI nr 61 – Zo-
�a Skok-Łukomska i prezes Okręgu 
PZEiR – Henryk Zywert. Spotka-
nie prowadzone przez Romualdę 
Suchowiak – kierownika Wydziału 
Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu 
Miasta – uświetniły swoim wystę-
pem dzieci ze Szkoły Podstawowej 

nr 4. Miejmy nadzieję obchody tego 
święta staną się coroczną tradycją 
w naszym mieście.

PAW

Światowy Dzień w Lacercie

n
W spotkaniu wzięło udział liczne grono naszych seniorów   fot. Paweł Wolniewicz

n
Seniorom bardzo podobał się występ dzieci   fot. Paweł Wolniewicz

Podobnie jak 
w ub. roku 
strażacy po-

magają lubonianom, 
głównie tym naj-
młodszym, znosić 
upały. Obok swo-
jej siedziby przy ul. 
Żabikowskiej udo-
stępnili specjalnie 
zaopatrzony wąż 
z wodą wytrysku-
jącą w postaci tzw. 
kurtyny.

(S)

n
Skwer Zenona Twardowskiego przy OSP wykorzystywany jako miejsce do ochłody

Dla ochłody

Na utwardzony od strony ul. Żabikow-
skiej odcinek ul. Wschodniej nanoszo-
ne są duże ilości piasku przez samo-
chody wyjeżdżające z NCL (Nowe 
Centrum Lubonia). Troskliwi lubonia-
nie zwracają uwagę, że ten fragment 
drogi powinien być częściej czyszczo-
ny, bo obserwują, jak duże ilości 
piasku wpadają do studzienek kanali-
zacyjnych. Na zdjeciu stan jezdni 
i studzienek po sprzątnięciu ulicy    
fot. Hanna Siatka

Specjalne 
traktowanie

n

Odpowiedzi mieszkaców

67%

1%

16%

Nie wiem
15%

TAK
NIE

Odmówiło 2% 

Sondaż
Czy afera podsłuchowa kompromituje obecny rząd RP?

16% pytanych uznało, że afera ta nie 
komprmituje rządzących naszym kra-
jem. To padały argumenty: „Kto myśli 
mówi – nie”, „Kompromituje Polskę, 
nie rząd”, „Jeżeli, to tylko tych, co byli 
podsłuchiwani”, „Prywatne rozmowy 
podsłuchiwać i je ujawniać, to skan-
dal”, „To normalne w polityce, że się 
rozmawia i uzgadnia sprawy nie przed 
kamerami”, „To nie rząd się skompromi-
tował, tylko służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo”, „Tu jest głębsze dno”, 
„Ciekawe, kiedy wypłyną taśmy, na bu-
basów z opozycji”, „Teraz każdy każdego 
nagrywa komórką, i co z tego?”, „Każdy 
prezes �rmy wie, że większość spraw 
załatwia się na służbowych lanczach. 
Tak już jest”, „Afera skompromitowała 
tylko dentystkę, żonę Nowaka”, „Tusk 
jest mistrzem w wychodzeniu z trud-
nych sytuacji”, „Przecież to normalne, 
że politycy się układają, niektórzy udają 
zdziwionych”, „Czy w lubońskich wła-
dzach jest inaczej? Gdybyśmy poznali 
całą prawdę...”.

Podobną grupę 15% stanową ci, co 
nie mieli zdania w kwestii afery pod-
słuchowej. Dodawano niekiedy: „Jak się 
weźmie pod uwagę, kim jest redaktor 
naczelny <Wprostu>, to mam miesza-
ne uczucia”, „Nie przejmuję się takimi 
sprawami”, „Ponieważ bardziej skom-
promitować się nie mogą!”, „Wakacyjne 
tematy mnie obchodzą, a nie polityka”, 
„W każdej tv i radiu gadają o tych pod-
słuchach, nuda”, „Nie zdziwię się, gdy 
ostatecznie okaże się (za wiele lat), że to 
zagrywka rządzących, by za rok znów 
sięgnąć po władzę”.

Wśród władz lubonia zdecydowana 
większość 20 – radnych w tym wszyscy 
burmistrzowie – odpowiedzieli twier-
dząco, niektórzy bardzo zdecydowanie. 

Dla trojga radnych afera podsłuchowa 
nie kompromituje obecnego rządu: 
M. Nyćkowiak-Filusz (kompromituje 
natomiast osoby nagrane), E. Rogo-
wicz, D. Walczak, i tylko R. Mania 
nie miał zdania.

Sondaż uliczny przeprowadzali 
tradycyjnie: Paulina Sawicka, Maria 

Wieczorek, Agnieszka Witkowska, 
Paweł Wolniewicz (także wśród rad-

nych). Na Facebooku i czacie – Ka-
tarzyna Polerowicz-Kelma.

oprac. PPR
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Nikt nic nie mówił o groźnym 
incydencie, jaki miał miejsce 
podczas zabawy andrzej-

kowej zorganizowanej przez Mło-
dzieżową Radę Miasta (MRM) 30 
listopada 2013 r. Dowiedzieliśmy się 
o wydarzeniu przypadkowo dopie-
ro w marcu br. Podczas ustalania 
szczegółów okazało się, że nie było 
to błahe wydarzenie, a publiczna 
impreza dla naszej młodzieży była 
źle zabezpieczona.

W listopadowym wydaniu 
„Wieści Lubońskich” na 64 stronie 
zostało zamieszczone zaproszenie 
dla młodzieży powyżej 13 roku 
życia na dyskotekę zorganizowaną 
przez MRM w hali widowiskowo-
sportowej Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (LOSiR) przy 
ul. Kołłątaja. Na tę publiczną, 
otwartą, bezpłatną i cykliczną już 
imprezę przyszło około 300 osób. 
Rozpoczęła się z poślizgiem i, wg 
niektórych naszych rozmówców, 
już na wstępie doszło do przepy-
chanek i bójki.

Wolny wstęp
Impreza miała być dla lubońskiej 

młodzieży, a przy wejściu powinno się 
sprawdzać legitymacje szkolne. Tak 
było tylko na początku, później rad-
ni z MRM wpuszczali już wszystkich 
bez sprawdzania, skąd są i w jakim 
wieku. Tak dużą dyskotekę zabez-
pieczali, bez udziału policji, tylko 
jeden strażnik i strażniczka ze Stra-
ży Miejskiej oraz strażacy z rodzimej 
OSP.

Według świadków bawiąca się 
młodzież przybyła również z oko-
licznych gmin i Poznania. 

Eksces
Około godziny 22 jeden z uczest-

ników – lubonianin, który skończył 
w 2013 r. gimnazjum, zdjął ze ścia-
ny gaśnicę przeciwpożarową, od-
bezpieczył i odpalił, rozpylając 
proszek po uczestnikach zabawy 
oraz scenie, na której znajdował się 
sprzęt didżeja. Ucierpiała m.in. 
siedemnastoletnia lubonianka, któ-
ra zaczęła się dusić. Przybyły na 
sygnale pogotowie ratunkowe oraz 
policja. Dziewczynę zabrano do 
szpitala, z którego wyszła po dwóch 
dniach, w poniedziałek, ze skiero-
waniami na dalsze badania. Spraw-
ca niebezpiecznego wybryku uciekł 
z miejsca zdarzenia, został jednak 
rozpoznany przez innych uczest-
ników imprezy. Dyskotekę natych-
miast po zdarzeniu zamknięto. 
Policja przesłuchała nie tylko spraw-
cę odpalenia gaśnicy. Okazało się, 
że w chwili popełnienia czynu był 
nietrzeźwy. Znano go już z innych 
wybryków. Sprawę skierowano do 
Sądu dla nieletnich. Policja tłuma-
czy, że ponieważ nikt o�cjalnie nie 
zgłosił szkód, zdarzenie nie zosta-
ło uwzględnione w sprawozda-
niach. 

Odpowiedzialni
LOSiR, podobnie jak w po-

przednich latach udostępniał halę 
Młodzieżowej Radzie Miasta nie-
odpłatnie. Podobnie było też z or-
ganizowaniem innych spraw dys-
kotekowych. Odpytany na tę oko-
liczność opiekun MRM – radny 
RML Jakub Bielawski – stwierdził, 
że opłacono jedynie stowarzysze-
nie autorów – ZAiKS oraz oświe-
tlenie dyskotekowe. Didżeja i inne 
kwestie organizowała sama młodzież 
z MRM. J. Bielawski czuje się po-
niekąd odpowiedzialny za to, co się 
stało. Zarzuca sobie, że za bardzo 
zaufał młodym ludziom – współ-
organizatorom z MRM oraz to, że 
nie mógł być od początku na dys-
kotece i dopilnować. Przyznaje, 
choć spełnił obowiązek i poinfor-
mował stosowne służby, że ochro-
ny było za mało, zabrakło także 
koordynatora przedsięwzięcia, 
który kontrolowałby wszystkich 
społeczników odpowiedzialnych 
za organizowanie imprezy. O zda-
rzeniu nie chciał publicznie mówić, 
bo nieprzyjemnym incydentem nie 
ma się co chwalić. Poinformował 
też, że po tym wszystkim, co się 
stało, więcej takich imprez nie będą 
już organizować.

Straty
LOSiR posprzątał we własnym 

zakresie halę z rozsypanego z ga-
śnicy proszku i pokrył koszty 
związane z gaśnicą. Didżej otrzy-
mał na pokrycie szkód 1000 zł. Nie 
mówimy o opłatach szpitala, badań 
lekarskich czy interwencji pogo-
towia i policji, bo to z NFZ i bu-
dżetu państwa. Są jeszcze koszty 
psychiczne.

Cicho sza
Że organizatorzy MRM nie chcie-

li się chwalić, już wiemy, że LOSiR 
nie podał tej informacji, też można 
zrozumieć, ale dlaczego w kronikach: 
policyjnej czy ze straży miejskiej 
publikowanych m.in. co miesiąc 
w „Wieściach Lubońskich” tego nie 
odnotowano, można się już mocno 
dziwić lub upatrywać tendencyjne-
go ukrywania w ramach autocen-
zury? Ani słowem o tym ważnym 
wypadku podczas publicznej impre-
zy masowej (o�cjalnie – nomenkla-
tura obowiązująca od 500 osób) nie 
mówiono także podczas komisji Rady 
Miasta Luboń czy lutowej sesji, gdzie 
przed władzą miasta służby odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo skła-
dają corocznie swoje sprawozdania. 
Jest to kolejny znany nam przypadek, 
gdy ważne zdarzenie nie zostało 
podane do publicznej wiadomości. 
Wcześniej m.in. opisywaliśmy roz-
bój, do jakiego doszło przed kilko-
ma laty w noc sylwestrową (czytaj 
„WL” 06-2011, str. 27 „Sylwestrowe 
pobicie”).

PPR

Zmowa milczenia
Odpalona gaśnica podczas dyskoteki powodem interwencji 
szpitalnej i policyjnej oraz przerwania imprezy W poniedziałek, 9 czerwca 

Centrum Medycznemu 
HCP przy ul. 28 Czerw-

ca 1956 r. w Poznaniu nadano imię 
św. Jana Pawła II. To pierwszy szpi-
tal w Wielkopolsce, który nosi imię 
papieża Polaka, od chwili wyniesie-
nia Go na ołtarze. Zgodę na nadanie 
imienia, na prośbę zarządu, wydała 
Stolica Apostolska.

W uroczystości nadania imienia 
wzięli udział liczni znamienici goście: 
osoby duchowne z przewodniczącym 
Konferencji Episkopatu Polski arcy-

biskupem Stanisławem Gądeckim na 
czele, przedstawiciele władz samo-
rządowych i władz poznańskich 
uczelni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
szpitali i wielu poznańskich instytu-
cji, pracownicy i pacjenci szpitala.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
11 Mszą św. w kaplicy NMP Matki 
Kościoła na terenie szpitala HCP. 
Przewodniczył jej abp Stanisław 
Gądecki. – Nadanie imienia to nada-
nie tożsamości. Jeśli zarząd zdecy-
dował się na wybranie tego imienia, 
to znaczy, że chodzi też o pewną 
tożsamość, tożsamość niebagatelną 
osoby o najwyższej godności – po-
wiedział do uczestników uroczy-
stości przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski. W homilii Me-
tropolita Poznański wspomniał też 
o chorobach i związanym z nimi 
cierpieniu, które cierpliwie znosił 
Ojciec św., a także o uzdrowieniach 
dokonanych za jego pośrednictwem. 
Następnie abp Gądecki poświęcił 
podarowany przez siebie dla pa-
cjentów i pracowników szpitala 
obraz św. Jana Pawła II, który zna-
lazł swoje poczesne miejsce w czę-
ści administracyjnej placówki. – 
Przyjęcie imienia św. Jana Pawła II 
traktujemy jako zaszczyt, na który 
będziemy starali się zasłużyć lepszą 
pracą, poświęceniem, większą wraż-
liwością i empatią. Niech przyjęcie 
imienia św. Jana Pawła II uczyni 
z nas lepszych ludzi – podkreślił 
w swoim przemówieniu prezes 
Centrum Medycznego HCP, lubo-
nianin dr Lesław Lenartowicz.

Prorektor Uniwersytetu Medycz-
nego prof. Grzegorz Oszkinis zazna-
czył: Musimy się starać, żeby dorów-
nać tym wszystkim czynom i tym 
wszystkim przesłaniom, jakie słysze-
liśmy przez tyle lat ponty�katu św. 
Jana Pawła.

Głos zabierali też wicewojewoda 
wielkopolski Przemysław Pacia i wi-
ceprezydent Poznania Mirosław 
Kruszyński. Część o�cjalną zakoń-
czyło przemówienie Adama Babicza, 
przewodniczącego Rady Osiedla 
Wilda, w której to dzielnicy posa-

dowiony jest szpital Centrum Me-
dyczne HCP.

Centrum Medyczne HCP jest 
prężnie rozwijającą się jednostką. 
Od momentu przekształcenia w za-
kład niepubliczny, co miało miejsce 
w 2000 r., z 2-oddziałowego szpita-
la stał się ośrodkiem wyposażonym 
w najnowocześniejszy sprzęt, w ob-
rębie którego działa 11 oddziałów 
szpitalnych, w tym II Klinika Uni-
wersytetu Medycznego i SOR z je-
dyną w Wielkopolsce komorą hiper-
baryczną. Na jego terenie znajdują się 
liczne poradnie specjalistyczne, po-
radnia medycyny pracy oraz porad-
nie lekarza rodzinnego. Filia Centrum 
Medycznego HCP w postaci wielo-
specjalistycznej przychodni mieści się 
również w Luboniu.

Katarzyna Wolska

Patron dla szpitala HCP

n
Abp Stanisław Gądecki święci szpital HCP przy ul. 28 Czerwca 1956, któremu 
nadaje imię Św. Jana Pawła II. Ze względu na bliskość, tu trafia najwięcej osób 
z Lubonia. Na zdjęciu, w środku – prezes Centrum Medycznego – lubonianin 
Lesław Lenartowicz   fot. Janusz Urbaniak

n
Tablica z nową nazwą Centrum i por-
tretem patrona   fot. Janusz Urbaniak
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Do burmistrza Dariusza Szmy-
ta z 9 czerwca

Dotyczy: tragicznego stanu tech-
nicznego nawierzchni ul. Długiej 

W ślad za przesłanymi zdjęcia-
mi (maile z 29.05.2014 r.; patrz też: 
„Z kurortu nad rzeką Długą” – „WL” 
06-2014, str. 18) ponownie podej-
mujemy sprawę położenia asfaltu 
względnie kostki brukowej na ulicy 
Długiej. Pierwsze interwencje zło-
żyliśmy w listopadzie 2010 r. W pi-
śmie poinformowano nas o uchwale 
z 2009 r. i przetargach na realizację 
inwestycji w 2011 r. W ostatnim 
piśmie powołujecie się Państwo, że 
rozpoczęcie prac nastąpi po 2015 r., 
jak uzyskacie pozwolenie na budo-
wę oraz jak będą fundusze. Pyta-
my się, co w okresie 4 lat zrobiono 
w tym temacie. Może byłoby uczci-
wiej powiedzieć mieszkańcom, że 
inwestycja zostanie przeprowadzo-
na do konkretnego roku, a nie po 
roku 2015. Rok np. 2075 też jest 
po roku 2015.

Prosimy o podanie daty złożenia 
wniosków do Urzędu Marszałkow-
skiego, a także ustalenie hierarchizacji 
budowy ulic w Luboniu. Zwracamy 
też uwagę, że pomimo zapewnień 
Urzędu Miasta (patrz pismo z 28 lu-
tego br.) kolejność budowy ulic wg 
hierarchizacji nie jest zachowywana 
(np. ul. Westerplatte). Wobec powyż-
szego uważamy, że należy ponownie 
zrobić hierarchizację ulic w oparciu 
o wizje lokalne z udziałem miesz-
kańców, uwzględniając liczbę osób 
zamieszkałych przy danej ulicy, 
a także okres przez jaki dana ulica 
istnieje w obecnym stanie (w hie-
rarchizacji ulic do utwardzenia ul. 
Długa znajduje się obecnie na 15. 
miejscu).

Jesteśmy też pewni, że inwesty-
cja, o którą tak walczymy, poprawi 
bezpieczeństwo w okolicach Gimna-
zjum nr 2, gdyż wtedy, dokańczając 
przy okazji nawierzchnię ul. Szkolnej, 
można wprowadzić ruch jednokierun-
kowy na ul. Poprzecznej. Dzisiejsza 

organizacja na skrzyżowaniu ul. Wojska 
Polskiego i Poprzecznej to tykająca 
bomba, która może doprowadzić do 
tragedii. Zapraszamy Pana do wizji 
lokalnej na tym skrzyżowaniu rano, 
gdy do szkoły ze wszystkich stron 
zmierzają uczniowie. Mamy nadzieję, 
że tak jak dla nas, bezpieczeństwo 
mieszkańców jest u Pana na pierw-
szym miejscu. Na temat codziennych 
uciążliwości związanych ze stanem 
ulicy takich, jak kurz, zalane gara-
że i piwnice, zniszczone samochody 
i wstyd przed naszymi gośćmi nie 
będziemy się rozpisywać.

Dzisiejsze, doraźne prace, pró-
bujące poprawić istniejący stan, nic 
nie dają. Wypompowywanie wody 
z ulicy odbywa się po tym, jak piw-
nice i garaże są już zalane. Prace 
te tylko generują koszty – efektów 
nie widać. A może trzeba spojrzeć 
na inwestycje w NASZYM mieście 
inaczej. Zamiast kolorowych chod-
ników zrobić najtańszy, a zaoszczę-
dzone środki przeznaczyć tam, gdzie 
mieszkańcy nie mieszkają przy dro-
dze tylko przy rzece?

My, mieszkańcy ul. Długiej oraz 
okolicznych ulic jesteśmy do Pana 
dyspozycji. Jeżeli ma Pan dla nas czas 
i konkretne propozycje, to prosimy 
o termin spotkania.

Mieszkańcy ul. Długiej
(List otrzymał do wiadomo-

ści również przewodniczący Rady 
Miasta Marek Samulczyk.)

Z przesłanej przez mieszkańców 
ul. Długiej ich kilkuletniej wymiany 
korespondencji z Urzędem Miejskim 
poniżej przytaczamy treść jeszcze 
jednego listu. Zdaniem mieszkań-
ców: pokrętne odpowiedzi Urzędu 
wskazują, że perspektywy zrobienia 
tej ulicy, są bardzo odległe w czasie. 
Myślę, że tak naprawdę, nikogo ta 
sprawa nie interesuje – szczególnie 
przed nowymi wyborami. – kon-
statuje jedna z mieszkanek, Ma-
ria Słowek.

List do redakcji

Urzędnicze tłumaczenia
Przytaczamy przesłane przez mieszkańców ul. Długiej pisma do 
i z Urzędu Miasta w sprawie utwardzenia jednej z najstarszych 
dróg w Luboniu, ukazujące typowe urzędnicze podejście Każdy kto miał oka-

zję podróżować ul. 
Poznańską w stronę 

Wir, zapewne kojarzy krzyż 
ustawiony na granicy Lubonia 
na początku niewykończonego 
odcinka drogi, który ostatnio 
wybudzał duże zainteresowa-
nie okolicznych mieszkańców. 
Stoi w tym miejscu od dzie-
sięcioleci. Kilkanaście lat temu 
z inicjatywy Stanisława Paw-
lickiego stary krzyż zastąpio-
no nowym. Jednak i ten na 
skutek działania warunków 
atmosferycznych utracił swój 
dawny wygląd.

Poproszeni przez ks. pro-
boszcza Józefa Majchrzaka 
postanowiliśmy przywrócić 
mu dawny wygląd. Łuszczą-
ca się farba olejna została 
zeszlifowana, a krzyż pokry-
ty kilkoma warstwami im-
pregnatu. W najbliższych 
dniach zostanie na nim za-
montowana również odnowiona 
pasyjka. Liczymy, że tak odświeżo-
ny posłuży mieszkańcom jeszcze 
wiele lat jako symbol religijny, ale 

też charakterystyczny punkt miasta 
i element jego tradycji.

Dariusz Łopiński
Firma Memento Mori

Krzyż „na krańcu” miasta

n
Krzyż na ul. Poznańskiej odnowiony przez pra-
cowników firmy „Memento Mori”

Piękna pogoda zachęca do wyjazdów w plener. 17 
czerwca Klub Ludzi Niedowidzących i Słabowidzą-
cych „Promyk” wyruszył autokarem do miejscowości 

Konstantynowo w Nadleśnictwie Babki. Po dotarciu na 
miejsce przygotowano słodki poczęstunek z kawą i her-
batą. Ciekawe spotkanie z leśnikiem oraz opowieści o le-
sie i jego mieszkańcach wzmocniły jeszcze bardziej nasz 
szacunek do przyrody. Wędrując ścieżką edukacyjną „Bo-
rówkowy Szlak”, mogliśmy zauważyć pomniki przyrody, 
stare powalone drzewa, paśniki i zatrzymać się przed Dę-
bem Papieskim. Drzewko posadzono w pierwszą rocznicę 
śmierci św. Jana Pawła II. Ciekawostką było zwiedzanie 
sali muzealnej, wyposażonej w obrazy, rogi, jelenie oraz 
eksponaty ptactwa leśnego i zwierząt – m.in. lisów, kun, 
jeleni, żubrów. Dopełnieniem była biesiada – pieczenie 
kiełbasek przy ognisku oraz wspólny śpiew. Takie wyjazdy 
budują i utrwalają nasze przyjaźnie.

Barbara Dobrowolska

Promyk w lesie

n
Klub „Promyk” w lasach Nadleśnictwa Babki

Do Burmistrza Dariusza 
Szmyta (list z 5 lutego br.)

W nawiązaniu do składanych inter-
wencji ustnych i pisemnych w sprawie 
ul. Długiej zwracamy się z zapytaniem 
kiedy Urząd Miejski przedstawi kon-
kretny termin ostatecznego rozwiąza-
nia problemu stanu nawierzchni w/w 
ulicy. W piśmie z 8 grudnia 2010 r. 
(WSKU- 7040-84/10) nie otrzymali-
śmy konkretnej odpowiedzi kiedy jest 
przewidziana inwestycja polegająca na 
ostatecznym i trwałym utwardzeniu 
naszej ulicy. Należy przypomnieć, że 
najstarsi mieszkańcy przy tej ulicy za-
mieszkali już w latach 40. i 60. ubie-
głego wieku. Państwo Jędras w 1938 r., 
Przybylscy w 1952 r., a ul. Długa nie 
zmieniła się przez te 76 lat. Być może 
trzeba podsumować wieloletnie kosz-
ty, które ponoszą mieszkańcy całego 
Lubonia za wypompowywanie wody, 
nawożenie tłucznia, równania drogi, 
kolein, dziur.

Ul. Długa jest faktycznie długa, 
mieszka na niej coraz więcej miesz-
kańców i przedsiębiorców, korzysta-
ją z niej także mieszkańcy nowych 
bloków powstałych przy skrzyżowa-
niu z ul. Buczka i najwyższy czas na 
konkrety.

Wybory już niedługo i będziemy 
jako społeczność bardzo dokładnie 
oceniać efekty działania władz – rad-
nych, Przewodniczącego Rady, Bur-
mistrzów. Same obietnice, że może 
kiedyś, jak będą fundusze, już nam 
nie wystarczą. Prosimy o konkretne 
terminy, które muszą być dotrzyma-
ne. Dość mamy tłumaczeń dlaczego 
zbiera się woda, dlaczego nie można 
zrobić kanalizacji deszczowej, dla-
czego mielony gruz nie daje efektu 
itd. Żyjemy obecnie w XXI wieku 
i chcemy, aby nasz droga też była 
z tego samego wieku. Czy uważa Pan, 
że żądamy za wiele?

Mieszkańcy ul. Długiej
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Według różnych opracowań 
Luboń osiąga poziom za-
ludnienia około 35 tysięcy 

mieszkańców (wraz z mieszkańcami 
niezameldowanymi) a jak wykazują 
badania dla całego obszaru metropo-

litalnego Po-
znania zapo-
trzebowanie na 
nowe mieszka-
nia wyraźnie 
słabnie. Obecnie mamy cztery pu-
bliczne, samorządowe szkoły pod-
stawowe i dwa gimnazja. Pomimo 
podjęcia decyzji o rozbudowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 (czytaj: „WL” 
03-2014, str. 10 oraz „WL” 05-2014, 
str. 47 „Rozbudowa SP 1 faktem”) 
ilość miejsc dla podstawowej edu-
kacji w naszym mieście za kilka lat 
będzie niewystarczająca. Miasto 
rozpatruje więc potrzebę budowy 
kolejnej, piątej placówki.

Gdzie?
Pod uwagę brane są dwie loka-

lizacje. Jedna na przedłużeniu pro-
stego odcinka ulicy Wschodniej 
w kierunku ul. Cieszkowskiego, 
druga, bardziej na południe, w re-

jonie przyszłego przebiegu ul. 
Ogrodowej, na wysokości 
wylotu ul. Akacjowej i Juran-
da. Obie lokalizacje znajdują się 
w obszarze Miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego Luboń-Centrum, 
oznaczone na mapie symbo-
lami UO 5 (lub US 4) i UO 7 
(ewentualnie ZP15 i ZP16). 
Miasto nie jest właścicielem 
tych działek. Prowadzone 
rozmowy dotyczące wykupu 
nie satysfakcjonują burmistrza, 
gdyż proponowana przez 
właścicieli cena, jak za dział-
ki budowlane, jest nie do 
przyjęcia. Miasto rozważa też 
możliwość rozliczenia czę-
ściową wymianą na grunty 
miejskie przy ul. Chudzickie-
go. Każda lokalizacja ma 
zdaniem rozmówcy plusy 
i minusy. Ta przy ul. Wschod-
niej posiada w miarę dogod-
ny dostęp (drogi), choć jest 
trochę blisko SP 2. Z kolei ta 
przy planowanym przebiegu 
ul. Ogrodowej jest w bardziej 
urokliwym miejscu i lepszych 

odległościach od innych placówek, 
za to brak dobrego dojazdu.

Co?
Analiza funkcjonalna przepro-

wadzona w Urzędzie Miasta w opar-
ciu o możliwe zapotrzebowanie (z 
zapasem) określa obszar około 8 tys. 
m2. Przyszła SP 5 miałaby mieć: 3 
oddziały kl. „0”, 9 oddziałów klas 
1-3, i tyle samo klas 4-6, salę gim-
nastyczną, boisko do piłki nożnej 

Przymiarki do Piątki
Poszukiwania lokalizacji oraz koncepcje realizacji nowej szkoły 
podstawowej w Luboniu

oraz dwa boiska wielofunkcyjne 
i koniecznie miejsca parkingowe nie 
tylko dla nauczycieli.

Jak?
Rozważane są dwa warianty. 

Pierwszy, to samodzielna budowa 
prowadzona przez miasto. W związ-
ku z brakiem funduszy realizacja 
możliwa byłaby w wersji etapowej. 
To znaczy w pierwszej kolejności 
buduje się korytarz, do którego na 
zasadzie modułów dobudowuje się 
kolejne oddziały w miarę potrzeb. 
Najpierw dla oddziałów „0” i klas.1-3, 
a w kolejnych latach dla klas 4-6, 
następnie salę gimnastyczną itd. Choć 
przykłady takich rozwiązań stosuje się 
z powodzeniem np. w Poznaniu, to 
burmistrz nie jest zwolennikiem 
takiego etapowego rozwiązania. 

Drugi wariant, który burmistrz 
M. Tomaszyk popiera, to realizacja 
poprzez tzw. partnerstwo publiczno-
prywatne (ppp). W tej wersji miasto 
daje grunt, podmiot prywatny zaś 
buduje obiekt i w przyszłości, na 
określonych zasadach, zajmuje się 
jego utrzymaniem technicznym. 
Wykorzystuje też placówkę popo-
łudniami czy w weekendy, a w celach 
komercyjnych dzierżawi dodatkowe 
pomieszczenia. Miasto natomiast, 
czyli samorząd gminny staje się ad-
ministratorem placówki publicznej 

i zabezpiecza sferę edukacji. Oferta 
takiej współpracy została wysłana 
do kilku zainteresowanych podmio-
tów, w tym prywatnej uczelni wyż-
szej i prowadzone są rozmowy 
wstępne w celu wypracowania ewen-
tualnej współpracy. Rozwiązanie 
podobne działa np. w Środzie Wlkp. 
W celu zabezpieczenia przez miasto 
ewentualnego ryzyka, pomysły i roz-
wiązania konsultowane są w war-
szawskim instytucie partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

Kiedy?
Pierwszy etap to wybór lokali-

zacji i ewentualnie wykup gruntu. 
Gdyby udało się tego dokonać do 
końca kadencji – listopada – byłby 
to, zdaniem M. Tomaszyka, sukces. 
W kolejnych latach wybór sposobu 
budowy, wykonanie projektu, ewen-
tualne zabezpieczenie środków i re-
alizacja. Czy w 2020 rok jest realny? 
„W moim przekonaniu tak. Patrząc 
na tempo prac nad projektem roz-
budowy SP nr 1, uzyskania pozwo-
lenia na budowę, ogłoszenia i roz-
strzygnięcia przetargu można się 
spodziewać, że przy determinacji, 
której nam nie brakuje, rok 2020 
będzie już kolejnym rokiem szkolnym 
w nowej placówce. Trzeba trzymać 
kciuki.” – dodaje M. Tomaszyk

PPR

Po raz 4. wyłożono do publicz-
nego wglądu projektu zmiany 
tego Miejscowego Planu Zago-

spodarowania Przestrzennego Miasta 
Luboń. Dokument jest dostępny od 
15 lipca do 5 sierpnia w Urzędzie 
Miasta oraz na stronie internetowej: 
www.lubon.pl – BIP – Wyłożenie pla-
nu miejscowego.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie rozwiązaniami 
odbędzie się w poniedziałek, 28 
lipca w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
(II p.), o godz. 14.

Uwagi do projektu planu można 
wnosić w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu oraz oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, na adres Urzędu Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń 
lub e-mail: o�ce@lubon.pl do 20 
sierpnia 2014 r.

(S)

Uwaga, plan miejscowy!
„Tereny po WPPZ” – I etap

Fragmenty Miejscowe-
go planu zagospoda-
rowania przestrzenne-
go Luboń-Centrum 
z naniesionymi wstęp-
nymi lokalizacjami 
(czarne okręgi)   
oprac. Piotr P. Rusz-
kowski

n

Po przerwanym walnym zgromadzeniu członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Spójnia” zorganizowanym 6 czerwca br. (czytaj „WL” 
06-2014, str. 2) kon�ikt pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą 

(RN) nie osłabł. Prezes Marcin Dzierżawczyk wystosował przez pełno-
mocnika do przewodniczącego RN – Marka Baranowskiego – wezwa-
nie do zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych i przeproszenia za, 
jego zdaniem, kłamstwa i pomówienia zawarte w piśmie rozpowszech-
nionym przed walnym zgromadzeniem oraz wygłoszone podczas ob-
rad. W związku z niepodjęciem przez walne zgromadzenie uchwały o 
zatwierdzeniu sprawozdania z działalności w 2013 r., zarząd przesłał 
do Krajowego Rejestru Sądowego dokument nie uwierzytelniony przez 
najwyższą władzę stowarzyszenia.

Prezes M. Dzierżawczyk zaproponował Radzie Nadzorczej, by zasiąść 
do „okrągłego stołu”, ta jednak zdecydowała o wstrzymaniu się z przy-
staniem na ten pomysł do czasu uzyskania opinii biegłego rewidenta, o 
powołaniu którego zadecydowało walne zgromadzenie (na wniosek RN). 
Ma on zwery�kować bilans za 2013 r. pod kątem nieprawidłowości, 
które RN zarzuca zarządowi.

HS

Niespokojna „Spójnia” cd.
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W czwartek, 12 czerwca w holu 
Gimnazjum nr 2 odby-
ło się Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu. 
Otworzył je przewodniczący Rady 
Nadzorczej – Jan Błaszczak, który 
po powitaniu przybyłych, rozpoczął 
realizację porządku obrad. Wybrano 
przewodniczącego zgromadzenia – 
Jana Błaszczaka (Luboń), zastępcę – 
Aleksandrę Lewandowską (Luboń) 
i sekretarza – Elżbietę Stefaniak (Lu-
boń). Sprawozdanie z działalności 

zarządu za 2013 r. przedstawił pre-
zes Piotr Konik, sprawozdanie Rady 
Nadzorczej zaprezentował przewod-
niczący – Jan Błaszczak, a sprawoz-
danie Komisji Rewizyjnej RN – jej 
członek Elżbieta Brzozowska. Po 
dyskusji podjęto uchwały zatwier-
dzające przedstawione sprawozdania 
oraz udzielono absolutorium człon-
kom zarządu – Alicji Wachowiak, 
Piotrowi Konikowi i Gabrieli Szyler. 
Następnie w wyniku tajnego głoso-
wania dokonano wyboru 9 członków 
Rady Nadzorczej spośród 20 zgłoszo-
nych kandydatów. Członkami RN na 
kadencję 2014-2017 zostali: Maria 
Błaszczak, Elżbieta Brzozowska, Ma-
rianna Łbik, Krzysztof Osik, Marek 
Radwański, Elżbieta Stefaniak, Teresa 
Ślusarczyk, Renata Wojciechowska 
(Czempiń) i Stefania Zagajewska. 
(pozostali członkowie rady miesz-
kają w Luboniu). Prezes Piotr Ko-
nik przedstawił: „Główne kierunki 
działania Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Luboniu w latach 2014-2019” 
oraz „Kryteria ustalania kolejności 

modernizacji budynków w Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Luboniu”. Komi-
sja Uchwał i Wniosków w składzie: 
Maria Błaszczak, Marek Radwański 
i Bogdan Robakowski przedstawi-
ła zgłoszone wnioski i postulaty do 
przegłosowania przez Walne Zgro-
madzenie.

Pierwsze posiedzenie
16 czerwca odbyły się inaugu-

racyjne obrady nowo wybranej Rady 
Nadzorczej kadencji 2014-2017 
zwołane przez przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia (Jan Błasz-
czak). Celem posiedzenia był wybór 
przewodniczącego Rady, członków 
Prezydium oraz przewodniczących 
Komisji Stałych. W wyniku tajnego 
głosowania na przewodniczącego 
wybrano Elżbietę Brzozowską, na 
sekretarza – Marię Błaszczak, na 
przewodniczących Komisji: Rewi-
zyjnej – Mariannę Łbik, Inwesty-
cyjno-Technicznej – Teresę Ślusar-
czyk oraz Członkowsko- Mieszka-
niowej – Elżbietę Stefaniak. Na 
I zastępcę przewodniczącego RN 
wybrano Mariannę Łbik, a drugim 
została Teresa Ślusarczyk. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Elżbieta 
Brzozowska i Stefania Zagajewska, 
Komisji Inwestycyjno-Technicznej 
– Krzysztof Osik i Renata Wojcie-
chowska, a Komisji Członkowsko- 
Mieszkaniowej – Maria Błaszczak 
i Marek Radwański. Po ukonstytu-
owaniu się Rada Nadzorcza okre-
śliła terminy spotkań, dyżury człon-
ków oraz propozycję planu pracy.

Jan Błaszczak

Walne w Luboniance

n
Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubo-
nianka”   fot. Jan Błaszczak

W ub. miesiącu na str. 34 pisa-
liśmy o braku oznakowania 
i chodników w newralgicz-

nej stre�e ruchu w miejscu, gdzie 
znajduje się dostęp do Intermarché 
od strony ul. Żabikowskiej. Po inter-
wencji prasowej namalowano pasy. 
Ludzie skarżą się nadal, bo przejście 

dla pieszych powstało między traw-
nikiem a pochyłą skarpą z zielenią. 
Należałoby po obu stronach dorobić 
do ciągu pieszo-rowerowego chod-
niki wzdłuż ul. Żabikowskiej oraz 
obniżyć krawężniki oraz usunąć nie-
które barierki.

(R)

Śladem naszych interwencji

n
Absurdalne przejście dla pieszych pomiędzy zieleńcami    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Mieszkańcy Lubonianki wydeptali sobie przejście na skróty. Jeżeli marketowi 
zależy na tych klientach, może warto by zafundować w tym miejscu chodnik   
fot. Piotr P. Ruszkowski

rozmieszczone tak, by objąć zasię-
giem cały teren miasta. Do tej pory 
możliwe było jedynie podawanie 
sygnałów dźwiękowych, natomiast 
teraz przekazywane będą również 
komunikaty głosowe – lokalnie (w 
danym rejonie Lubonia) lub zdalnie 
(na terenie całego miasta). Roman 
Goliński – podinspektor ds. Obrony 
Cywilnej i Zarządzania Kryzysowe-
go: Radiowy system powiadamiania 
i ostrzegania jest jednym z najnowo-
cześniejszych w Polsce. Zasięg jednej 
syreny wynosi ok. 600 m, natomiast 
zastosowane głośniki szczelinowe po-
zwalają kon�gurować system w za-
leżności od potrzeb.

Pierwszą nową syrenę zamon-
towano na dachu Szkoły Podsta-
wowej nr 1 przy ul. Poniatow-
skiego. Ten element systemu ma 
objąć zasięgiem rejon Żabikowa. 
Przeprowadzone testy wykazały, 

Nowoczesny system alarmowy

że działa zgodnie z oczekiwania-
mi i spełnia swoje zadanie. Do-
celowo w różnych punktach Lu-
bonia (na budynkach użyteczno-
ści publicznej) będzie jeszcze 4-5 
urządzeń. Centrala i zarządzanie 
systemem mieści się w Urzędzie 
Miasta. W przyszłości, dzięki no-
woczesnym urządzeniom alarmo-
wym, będziemy nie tylko ostrze-
gani, ale również informowani 
o różnych zagrożeniach i zdarze-
niach występujących na terenie 

Lubonia, np. zbliżających się ano-
maliach pogodowych, awariach 
zasilania, czy czasowych utrud-
nieniach w ruchu drogowym. Jako 
ciekawostkę warto dodać, że je-
żeli nasza mała ojczyzna w przy-
szłości wzbogaci się o hymn, to 
jego fragment, jako hejnał, może 
rozbrzmiewać o ustalonej porze 
w całym mieście. Pomyślmy o tym 
w jubileuszowym dla naszego 
miasta roku.

PAW

Specjalne 
głośniki szcze-
linowe będą 
służyły nie 
tylko do alar-
mowania. 
Pierwszy 
w Luboniu 
zamontowano 
na dachu 
SP 1   fot. 
Paweł Wolnie-
wicz

n

Luboński magistrat zakupił 
pierwszy z elementów nowo-
czesnego systemu alarmowania 

mieszkańców, który zastąpi funkcjo-
nujący dotych-
czas. Poszcze-
gólne elemen-
ty nowego sys-
temu zostaną 
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Akcja poboru krwi

Lato to szczególnie trudny okres 
dla służby krwi, ponieważ za-
potrzebowanie na nią się nie 

zmniejsza, a mniej osób zgłasza się, by 
ją oddać. 22 czerwca, w drugi dzień 
lata, klub HDK PCK „Lubonianka” 
zorganizował 71. akcję poboru krwi 
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 
Poniatowskiego. Pomimo że był to 
tzw. długi weekend, chętnych nie 
brakowało. Przybyło 100 osób, a po 
badaniach lekarskich 92 oddały po 
450 ml krwi. Należy podkreślić, że 
wśród uczestników akcji były 33 
kobiety, a prawie połowa dawców 
to osoby młode, które regularnie 
przychodzą na akcje. Dwie panie, 
Klaudia Strugała i Anita Grabowska, 
które przyszły po raz pierwszy, póź-
niej powiedziały, że przy oddawaniu 
krwi nie jest ważne 450 ml, które jak 
na dorosłego człowieka wielką ilo-
ścią nie jest, ale chodzi o to, żeby się 

z kimś, kogo się totalnie nie zna, po-
dzielić. Niektórzy przychodzili z ro-
dzinami lub dziećmi – mieszkań-
cy Lubonia, Poznania i ościennych 
gmin – Komornik i Puszczykowa. 
Zarząd Klubu HDK PCK dziękuje 
�rmom: Dramers, Kompania Pi-
wowarska Lech, LOSiR, Ziołolek, 
Luvena, które przekazały dawcom 
upominki i produkty, m.in. od Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Za-
chęcamy do udziału w następnej, 
otwartej akcji 24 sierpnia.

W starostwie
Co roku 14 czerwca obchodzi-

my Światowy Dzień Honorowych 
Dawców Krwi. 4 czerwca Starosta 
Poznański Jan Grabkowski spo-
tkał się z zasłużonymi Honorowy-
mi Dawcami Krwi z klubów HDK 
PCK Powiatu Poznańskiego: „Go-
śliniacy” z Murowanej Gośliny, 
przy Urzędzie Gminy Komorniki, 
„Błękitna Kropelka” w Biedrusku 
przy Urzędzie Gminy w Suchym 
Lesie, w Czerwonaku, im. św. Flo-
riana przy OSP w Kórniku oraz 
klubu „Lubonianka” im. bł. E. Bo-
janowskiego z Lubonia. Każdy klub 

reprezentowali prezesi i po 5 za-
służonych dawców. 35 wyróżnio-
nym osobom statuetki wręczali Jan 
Grabkowski i Zygmunt Jeżewski 
(członek zarządu). Z Lubonianki 
wyróżniono: Barbarę Jasińską, 
Piotra Nowaka, Marka Węclew-
skiego, Zbyszka Wojciechowskie-
go i Bogdana Janickiego. Na spo-
tkaniu obecni byli również człon-
kowie Komisji Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu 
w Poznaniu. Prezesi klubów HDK 
z powiatu poznańskiego otrzyma-
li podziękowania od Starosty, 
a także drobne upominki. Uroczy-
stość uświetnił koncert wybitnego 
zespołu gitarowego „Super Duo”.

 
W przedszkolu

Jak co roku z okazji Dnia Dziec-
ka klub „Lubonianka’ gościł w Przed-
szkolu nr 5 „Weseli Sportowcy”. 
Przekazał dzieciom kolorowe ksią-

żeczki z Wydawnic-
twa „Publikat”. 
Kilka dni później, 
5 czerwca w przed-
szkolu przy słonecz-
nej pogodzie odby-
ła się VII Sparta-
kiada Międzyprzedsz-
kolna. Uczestniczy-
li w niej reprezen-
tanci: Niepublicz-
nego Przedszkola 
„Czarodziejski 
Ogród”, „Tip Topka 
Odkrywcy”, Przed-
szkola „Trójeczka”, 
Niepublicznego 
Przedszkola „Ochron-
ka” im. bł. E. Boja-
nowskiego, Pogod-
nego Przedszkola 
nr 1 oraz gospodarz 

– „Weseli Sportowcy. Klub HDK 
ufundował puchary dla startujących 
w turnieju drużyn piłkarskich. Wrę-
czył je zarząd: I. Skrzypczak, J. Zie-
liński, Z. Wojciechowski.

Pielgrzymka do Częstocho-
wy

31 maja odbyła się 17. pielgrzym-
ka klubów HDK z całego kraju do 
Częstochowy. Klub „Lubonianka” 
również był tam obecny. Delegacja 
w składzie: prezes Jerzy Zieliński, 
wiceprezes Zbyszko Wojciechowski, 
Irena Skrzypczak i Hanna Pawlic-
ka zawiozła sztandar klubowy do 
Sanktuarium Maryjnego na Jasnej 
Górze. Organizatorem pielgrzym-
ki pod przewodnictwem krajowe-
go duszpasterza honorowych daw-
ców krwi, ks. płk. Zenona Surmy, 
był Ordynariat Polowy Krajowego 
Duszpasterstwa Honorowych Daw-
ców Krwi. Uroczystą Mszę św. od-
prawił i homilię wygłosił ks. bp 
Józef Guzdek. 19 czerwca, podczas 
uroczystości Bożego Ciała poczet 
sztandarowy klubu uczestniczył 
w procesji w para�i pw. św. Jana 
Pawła II w Luboniu.

Z HDK

Turniej strzelecki i szachy
Od 13 do 15 czerwca w Ośrod-

ku Wypoczynkowym „Beskidy Park” 
w Bielsku-Białej odbywały się 
XVIII Mistrzostwa Polski Honoro-
wych Dawców Krwi PCK. Jako je-
dyny reprezentant naszego klubu 
pojechał Jerzy Zieliński. Był najstar-
szym uczestnikiem turnieju, za co 
został wyróżniony specjalną statu-
etką. 21 czerwca na strzelnicy Ze-
społu Szkół w Bolechowie odbył się 
XIII Turniej Strzelecki HDK PCK 
Powiatu Poznańskiego zorganizo-
wany przez Klub „Gośliniacy” z Mu-
rowanej Gośliny. W rywalizacji 
o Puchar Starosty Powiatu Poznań-
skiego uczestniczyło 9 drużyn. 
W każdej z nich strzelało 5 osób. 
Osobną kategorię stanowili prezesi 
klubów oraz panie. Klub z Lubonia 
zajął 4. miejsce. Wśród pań Anna 
Nowak była druga, a Hanna Paw-
licka trzecia. Trzecie miejsce Hanny 
Pawlickiej jest jej dużym sukcesem, 
ponieważ po krótkim przeszkoleniu 
strzelała po raz pierwszy.

U krwiodawców na Słowa-
cji

28 czerwca prezes „Lubonianki” 
wraz z pocztem sztandarowym udał się 
na zaproszenie Słowackiego Klubu 
Dawców Krwi w Bartosovcach na 
jubileusz 20-lecia Klubu Darcov Krvi 
SCK. Bartosovce to wieś położona 
w kraju preszowskim w powiecie 
Bardejov na Słowacji licząca ok. 800 
mieszkańców, wśród których jest 
około 80 stałych dawców krwi. Na 
zaproszenie prezesa, w uroczystości 
uczestniczyły także bratnie polskie 
kluby honorowych dawców krwi 
z Gorlic, Świdnika, Kutna, Jedlicza 
oraz klubów dawców Fratres (bracia) 
z polskiej gminy Łużna z powiatu 
gorlickiego a także włoski klub Fra-
tres z Bozzano. Po mszy św. w pięk-
nym XVII-wiecznym kościele i przej-
ściu przez wieś udano się do Domu 
Kultury, gdzie odbyła się uroczysta 
akademia. Po niej gospodarz zapro-
sił wszystkich na uroczysty obiad, 
a później na zabawę.

HDK

n
Krwiodawcy z Lubonia po turnieju strzeleckim

n
Pamiątkowe zdjęcie w starostwie, także wyróżnionych z Lubonia

Pasażerowie autobusu 610 po raz 
kolejny sygnalizują brak ławki 
i zadaszenia na przystanku 

przy ul. Fabrycznej w kierunku ul. 

Dworcowej. W tym miejscu ocze-
kują na przejazd głównie starsze 
osoby.

(S)

Potrzebne od zaraz

n
W dalszym ciągu pozbawiony ławki i zadaszenia przystanek na ul. Fabrycz-
nej   fot. Hanna Siatka
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145 lat temu
2 lipca 1869 r. w Domu Włoda-Qn

rza nastąpiło komisyjne przekazanie 
Żabikowa przez Augusta Cieszkow-
skiego (właściciela) na rzecz Zarządu 
Centralnego Towarzystwa Gospo-
darczego dla Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego z przeznaczeniem 
na wyżaszą Szkołę Rolniczą.  (11, 
s. 141 i 13, s. 355)

140 lat temu
14 lipca 1874 r. Towarzystwo Qn

Poznańsko-Szamotulskie zorga-
nizowało w Żabikowie wystawę 
żniwiarek wraz z próbami spraw-
ności. Obiekt wybudowany dla 
eksponowanych maszyn służył 
potem folwarkowi jako przecho-
walnia narzędzi rolniczych.   (11, 
s. 131 i 156)

130 lat temu
18 lipca 1884 r. kuratorium pruskie Qn

zleciło budowę szkoły ewangelickiej 
przy ul. Krętej 32 w Lasku Józefo-
wi Ho�manowi z Kórnika. Cegły 
pochodziły z Cegielni Królewskiej 
w Żabikowie, drewno z lasów wi-
rowskich i pod Babkami, a okna (9 

sztuk) dostarczył mistrz stolarski 
Chudzicki.   (13, s. 78)

120 lat temu
Protokół z 3 lipca 1894 r. ze Qn

spotkania inspektora szkolnego 
Caspera, sołtysa Hossy, Anioły, 
Wtorkowskiego, Remleina, v. Fran-
kenberga, Schmidta, Hernesa, No-
waka i Gottfrydziaka wskazuje, że 
wszyscy obecni byli jednomyślni 
co do budowy szkoły w Luboniu 
(dzisiejsza SP 3), zamiast rozbu-
dowywania szkoły w Żabikowie 
(SP 2).   (13, s. 140)

105 lat temu
1 lipca 1909 r. oddano do użyt-

ku trasę kolejową Luboń-Grodzisk 
z wiaduktem przy ul. Armii Poznań 
(okolice pętli autobusowej) na linii 
Poznań-Wolsztyn.   (13, s. 54 i „WL” 
07-2009. s. 2)

95 lat temu
9 lipca 1919 r., zgodnie z wolą Qn

ojca, August Cieszkowski (syn) aktem 
darowizny oddał folwark (96,25 ha) 
w Żabikowie wraz ze Szkołą Haliny na 
potrzeby Uniwersytetu Poznańskiego 

Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania 
ważnych zdarzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalenda-
rium lubońskie”. Przedstawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych 
miesiącach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
lipiec – okrągłe rocznice

We wtorek, 3 czerwca w sali 
sesyjnej lubońskiego ma-
gistratu odbyło się spotka-

nie podsumowujące 3. fazę realiza-
cji projektu „Mam dziecko, pracuję 
(…)”, podczas którego zaprezentowano 
rozwiązania wypracowane w czasie 

integracyjnych spotkań grupowych 
oraz warsztatów tematycznych. Wzię-
ło w nich udział 13 pań z Lubonia. 
Przy tej okazji uczestnicy programu 
otrzymali stosowne zaświadczenia 
i drobne upominki.

PAW

Spotkanie podsumowujące

n
Uczestnicy spotkania podsumowującego w sali sesyjnej Urzędu Miasta    
fot. Paweł Wolniewicz

Dominika urodziła się w sierp-
niu 2002 r. Właśnie ukoń-
czyła piątą klasę Społecznej 

Szkoły Podstawowej „Dębinka”. Po 
raz pierwszy zetknęła się ze sportem 
w wieku 5 lat. Był to tenis ziemny. 
Dwa lata temu rozpoczęła trenin-
gi squasha. Dominika jeździ też na 
nartach, łyżwach i uwielbia pływa-
nie. W tegorocznych Indywidual-
nych Mistrzostwach Polski w Squ-
ashu, odbywających się w od 28 do 
31 maja we Wrocławiu, Dominika 
wywalczyła złoto w kategorii GU13 
(dziewcząt do lat 13), rewanżując się 
tym samym za porażkę w ubiegło-
rocznych mistrzostwach. Wówczas 
w pół�nale uległa Natalii Czekaj 

z klubu Squash4You z Krakowa, 
zdobywając brąz. Był to jej jedyny 
przegrany mecz w tej kategorii. W ka-
tegorii GU11 okazała się bezkonku-
rencyjna i zdobyła złoto.

Dominika miała to szczęście, że 
spotykała na swej drodze prawdzi-
wych pasjonatów sportu. W kolej-
ności byli to trenerzy: Maciej Stach, 
Robert Gładyszak, Sykstus Szajda 
(tenis ziemny), trenerzy: Damian 
Maliński oraz Marcin Herzog (squ-
ash), trener Hubert Spychała (tenis 
stołowy), trener Marzena Świerczyń-
ska (badminton). W ub. roku, jesz-
cze przed zdobyciem mistrzostwa 
Polski w squashu Dominika rozpo-
częła treningi tenisa stołowego w Lu-

Rakietka – jej świat
W ub. miesiącu na str. 5 przedstawiliśmy 11-letnią Dominikę 
Lubińską, która po koniec maja zwyciężyła w Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski w Squashu. Dziś szerzej na temat 
utalentowanej lubonianki

W artykule „Wyróżnieni wo-
lontariusze” („WL” 06-2014, 
str. 33) pominięto nazwi-

sko Lecha Bartkowiaka, który jako 
reprezentant Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” (aktywny or-
ganizator życia sportowego dzieci 
i młodzieży, trener, opiekun) otrzymał 
również tytuł Wolontariusza Powiatu 
Poznańskiego i stosowną statuetkę. 
Artykuł powstał ze zlepku różnych 
informacji pochodzących od organi-
zacji, które lansowały głównie swoich 
wyróżnionych. UKS „Jedynka” nie 
przysłał materiału, stąd nieścisłości, 
za które przepraszamy.    (Red)

bońskim Klubie Tenisa Stołowego 
(LKTS) oraz badmintona w klubie 
UKS Orkan Przeźmierowo. Po mie-
siącu stwierdziła jednak, że na razie 
skupi się na squashu i tenisie ziem-
nym. Obecnie 11-latka trenuje squ-
asha w klubie „MySquash” u trene-
ra Marcina Herzoga oraz tenis 
ziemny w klubie TT Świerczewo 
u trenera Sykstusa Szajdy. Od wrze-
śnia planuje powrót do tenisa sto-
łowego w LKTS u trenera Huberta 
Spychały.

Cel Dominiki na przyszły sezon 
to zdobycie mistrzostwa Polski w squ-
ashu w kat. GU15 (dziewcząt do lat 
15). Jako 12-latka, Dominika w tej 
kategorii zagra z przeciwniczkami 
nawet o dwa lata starszymi. Planuje 
tez zakwali�kować się do kategorii 
open, w której udział biorą 32 naj-
lepsze zawodniczki w kraju. Gdyby 
udało się Dominice tego dokonać, 
byłaby najmłodszą uczestniczką Mi-
strzostw Polski w historii squasha. 
Oczywiście wynik rywalizacji z do-
rosłymi, bardzo doświadczonymi 
zawodniczkami, nie pozostawia żad-
nych złudzeń, aczkolwiek na obecnym 
etapie sam awans będzie bardzo du-
żym osiągnięciem. Dziewczynka chce 
też zaistnieć w rankingu tenisa sto-
łowego w Wielkopolsce. Jej celem 
długoterminowym jest mistrzostwo 
Polski w racketlonie (dyscyplina 
sportowa, określana mianem czwór-
boju rakietkowego, w którym roz-

grywane są mecze złożone z 4 setów, 
każdy w innej dyscyplinie sportów 
rakietkowych, w kolejności: tenis 
stołowy, badminton, squash i tenis 
ziemny. Każdy set gra się do 21 punk-
tów. Suma zdobytych punktów we 
wszystkich setach wyłania zwycięz-
cę pojedynku).

Czy uda się osiągnąć wytyczone 
cele? Czas pokaże. Nie będzie łatwo, 
zwłaszcza że przed Dominiką szó-
sta klasa, która wiąże się z wytężo-
ną nauką przed sprawdzianem na 
zakończenie szkoły podstawowej.

P.L

n
11-letnia Dominika Lubińska podczas 
gry w squasha

Uzupełnienie

n
Uhonorowani z UKS „Jedynki” – Lech 
Bartkowiak (z prawej) i Sławomir Splis-
gart (z lewej) ze starostą Janem Grab-
kowskim   fot. Zbigniew Jankowski
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Kolejne zdjęcie w cyklu „Z 
lamusa”, które tym razem 
publikujemy w związku 

z 100. rocznicą powstania Za-
kładów Chemicznych w Lubo-
niu (dziś Luvena). Po poprawie 
czytelności zdjęć przekazywa-
nych do redakcji, wspólnym wy-
siłkiem, próbujemy dokładniej 
rozpoznać, kto jest na fotografii 

oraz kiedy i z jakiej okazji zo-
stało wykonane.

Załoga Zakładów Chemicz-
nych

Zdjęcie wykonane po II wojnie 
światowej, w 1947 r., przedstawia pięć-
dziesięciu długoletnich pracowników 
„Zakładów Chemicznych”, w tym je-
dynie dwie kobiety (na zdjęciu ozna-

Rozpoznajemy lubońskie zdjęcia czone numerami 38 i 44). W pierwszym 
rzędzie w środku rozpoznajemy sto-
jącego ówczesnego dyrektora naczel-
nego Antoniego Swinarskiego (ozna-
czony numerem 32).

Osoby mogące pomóc w okre-
śleniu daty lub okoliczności wyko-
nania zdjęcia oraz potra�ące roz-
poznać, kto znajduje się na fotogra-
�i, prosimy o kontakt z redakcją lub 
nr. tel. 609 616 277. Za pomoc w roz-
poznaniu, w nagrodę oferujemy 
dobrej jakości reprodukcję.

Apel
Czytelników posiadających 

ciekawe zdjęcia z przeszłości, chcą-
cych podzielić się z innymi i przy 
okazji uzupełnić historię swojej 
rodziny oraz Lubonia, prosimy 
o ich dostarczanie do redakcji 
w celu reprodukcji. Będziemy sta-
rali się poprawiać ich jakość, 
i w miarę możliwości publikować, 
prosząc o dodatkowy opis i roz-
poznanie.

(R)

n
Kto rozpoznaje długoletnich pracowników Zakładów Fosforowych? – czekamy na wyjaśnienie – zadzwoń – 609 616 277   (ze zbiorów Marii Kaczmarek)

(w posiadaniu tej uczelni do 1951 r.).   
(3, s. 37 i 11, s. 125,176)

22 lipca 1919 r. wydano pierw-Qn

sze po odzyskaniu niepodległości, 
ważne postanowienie o zmianie sta-
tusu parytetycznej (dwuwyznanio-
wej – katolicko-ewangelickiej) szkoły 
w Luboniu (dziś SP 3). Od tego dnia 
była to szkoła polsko-niemiecka, pod 
kierownictwem i nadzorem polskim.   
(13, s. 215)

29 lipca 1919 r. odbyły się pierwsze Qn

w wolnej Polsce wybory do dozoru 
szkolnego w Lasku (dozór szkolny – 
instytucja społecznego nadzoru nad 
szkolnictwem).   (13, s. 98)

W lipcu 1919 r. nauczyciel szko-Qn

ły w Lasku – Sylwester Węclewicz – 
otrzymał z Kuratorium dodatkowe 50 
marek za lekcje języka polskiego, które 
prowadził, nie czekając na dyspozycje 
w okresie, w którym po odzyskaniu 
niepodległości dopiero kształtowały się 
struktury polskie.   (13, s. 98)

80 lat temu
12 lipca 1934 r. z pierwszego etapu Qn

parcelacji folwarku żabikowskiego 
zebrano na Fundusz Żabikowski ok. 
162 tys. zł., które przekazano na 
różne potrzeby Uniwersytetu Po-
znańskiego (UP). Fundusz utwo-
rzono dla wzniesienia centralnego 
gmachu Wydziału Rolno-Leśnicze-
go UP („Gmach im. Haliny”).   (11, 
s. 187)

75 lat temu
W lipcu 1939 r. nad Żabikowem Qn

przeszły dwie burze o niespotykanej 
sile wiatru, deszczu i wyładowań at-
mosferycznych.   (11, s. 74)

60 lat temu
16 lipca 1954 r. zakończono ba-Qn

dania archeologiczne na stanowi-
sku Lasek III pod kierownictwem 
M. Piaszykowej (teren dzisiejszego 
osiedla pomiędzy ul. Armii Poznań 
a Kocimi Dołami). W badaniach 
uczestniczył lubonianin Stefan 
Stanisławski – laborant Muzeum 
Archeologicznego.   (4, s. 18)

55 lat temu
25 lipca 1959 r. przystąpiono do Qn

rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 
(powstało skrzydło od strony Ochot-
niczej Straży Pożarnej).   (8)

40 lat temu
1 lipca 1974 r. kierownikiem Działu Qn

Księgowości w Zakładach Chemicz-
nych został Jerzy Dzidowski – póź-
niejszy główny księgowy zakładów, 
dziś współudziałowiec i członek za-
rządu �rmy.    (6, s. 129)

30 lat temu
25 lipca 1984 r. rozpoczęły się Qn

wykopy pod budowę nowego gma-
chu Szkoły Podstawowej nr 3 przy 
ul. Dąbrowskiego. Kierownikiem 
budowy był inż. Janusz Król. Budy-
nek powstawał dzięki funduszom 
państwowych wówczas, lubońskich 
firm: Wielkopolskich Zakładów 

Przemysłu Ziemniaczanego oraz 
Poznańskich Zakładów Nawozów 
Fosforowych.   (13, s. 242)

Od lipca 1984 r. rozpoczęła pra-Qn

cę w SP 4 przy ul. 1 Maja Grażyna 
Leciej. W 1986 r. przeniosła się do 
SP 3, której od 1999 r. jest dyrekto-
rem.   (13, s. 246)

25 lat temu
7 lipca 1989 r. powstał Samorzą-Qn

dowy Komitet Obywatelski (SKO), 
który na fali przemian ustrojowych 
w Polsce w wyborach samorządo-
wych w 1990 r. uzyskał zdecydowaną 
większość w Radzie Miasta pierwszej 
kadencji i dał początek nowym wła-
dzom. Na czele komitetu stał Krzysztof 
Moliński.   (Biuletyn SKO nr 1)

20 lipca 1989 r. drodze grun-Qn

towej od ul. Dzierżyńskiego (dziś 
Armii Poznań) przy bocznicy ko-
lejowej do Poznańskich Zakładów 
Chemicznych nadano nazwę ul. Dr. 
Romana Maya.   (8)

20 lat temu
W lipcu 1994 r. w domu para-Qn

�alnym św. Jana Bosko przy „Taniej 
Jadłodajni” (dziś nie istnieje) na ul. 
Jagiełły powstał Klub Seniora „Przy-
jaciel”.   („WL” 07/08-1995, s. 16)

15 lat temu
Na sesji Rady Miasta 14 lipca 1999 r. Qn

z powodu przejścia na emeryturę 
odwołano wieloletniego Skarbnika 
Miasta – Elżbietę Miałkas – i powo-
łano na to stanowisko Teresę Sochę 

(odwołana w 2013 r.).   („WL” 08-
1999, s. 5)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Poznania” 
Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 
– „Luboń i okolice. Dzieje osadnic-
twa i dziewięciu parafii”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 4 – 
„Wykopaliska archeologiczne w Lu-
boniu”, Stanisław Malepszak, Błażej 
Stanisławski, Luboń 1998: 5 – „50 
lat Lubońskiego Klubu Sportowego 
1943 – 1993”, Stanisław Malepszak, 
Luboń 1993; 6 – „Zakłady Chemicz-
ne Luboń SA 1914-1999. Tradycja 
i współczesność”, Andrzej Zarzycki, 
Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska 
– „Kalendarium Lubonia” (www.bi-
blub.com); 10 – uchwały Rady Miasta 
Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi 
i fundacji Augusta Cieszkowskiego”, 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w Luboniu”, Sta-
nisław Malepszak i Piotr P. Rusz-
kowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-
1990); 16 – „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocz-
nik Historyczny Lubonia” – tom 2, 
Luboń 2012]

Mieszkańców, organizacje oraz 
instytucje prosimy o uzupełnianie 
naszego kalendarium i przesyłanie 
informacji: telefonicznie, listownie, 
pocztą elektroniczną lub osobiście.

oprac. HS
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Country nad Notecią

W Ujściu nad Notecią od-
był się 7 czerwca 8. Piknik 
Country, w którym wzięli 

udział lubońscy kowboje i miłośnicy 
tego folkloru. Nie brakowało kon-
certów i zabawy oraz atrakcji. Jako 
pierwszy wystąpił zespół CashFLOW 
– zawodowi muzycy oraz pasjonaci 
rock and rolla i muzyki country. Głos 
przypominał Johnego Casha, którego 
każdy kowboj nosi głęboko w sercu. 
Drugim wykonawcą był polski Elvis 
Presley, czyli Paweł Bączkowski. Na-
stępną gwiazdą był Mariusz Kala-
ga, zwany również polskim Rojem 
Orbinsonem. Na koniec zaśpiewała 
Alicja Boncol. Piknik po raz siódmy 
prowadził Korneliusz Pacuda, jeden 
z najlepszych prezenterów muzyki 
country poza USA. Przybyli bawi-
li się aż do zejścia ze sceny ostat-
niego artysty.

Charytatywna wystawa 
psów

15 czerwca odbyła się u nas 2. 
wystawa „Nasz Wierny Przyjaciel” 
zorganizowana na rzecz schroniska 
dla zwierząt w Przyborówku. Celem 
dobroczynnej akcji była zbiórka 
karmy, produktów oraz artykułów 
potrzebnych w przytulisku. Wszyscy 
przybyli z czworonożnymi przyja-
ciółmi mogli wziąć udział w kon-
kurencjach sportowych. Numer 
pupila uzyskany podczas rejestracji 
wyznaczał kolejność udziału. Dzia-
łały dwa stoiska, na których można 
było nabyć po promocyjnej cenie 
karmę lub inne artykuły zoologicz-
ne i przeznaczyć je jako dar w spe-
cjalnym punkcie. Pomocy i porad 
połączonych z usługą udzielała człon-
kini Polskiego Stowarzyszenia Gro-
omerów – Beata Gazecka, której 
praca polegała na: strzyżeniu, try-
mowaniu, modelowaniu, leczeniu, 
a także przygotowaniu psa do wy-
stawy. Sheri� Cordell i jego zastęp-
ca Mały Joe zapewniali nadzór 
w punkcie medycznym. W jury za-
siedli: dyrektor Ośrodka Kultury – 
Regina Górniaczyk, Regionalny 
Dystrybutor Husse – Krzysztof Grzy-
bek i wokalista muzyki country – 
Jacek Wietrzykowski. O�cjalnego 
otwarcia wystawy dokonał Jack – 
burmistrz westernowego miastecz-
ka, który przeciął wstęgę profesjo-
nalnym uderzeniem bata. Psy uczest-

niczyły w konkurencjach, które nie 
stanowiły dla nich dużego wyzwania. 
Po zaprezentowaniu się czekały na 
nie przeszkody, które musiały po-
konać, m.in. spacer slalomem, przej-
ście po ruchomej kładce, skok przez 
płotek, przeskok przez obręcz, przej-
ście przez okno oraz przez wlot 
w beczce. Zwierzęta mogły też za-
demonstrować swoje umiejętności 
w konkurencji: „Co potra� twój pies?”. 
Po werdykcie jury ogłoszono zwy-
cięzców. I miejsce zajął Bazyl, II – 
Max, III – Milka. Upominkami 
uhonorowano też Psiego Mistera 
i Psią Miss. Dziękujemy wszystkim 
za dobre serce i dary, które zostały 
przekazane do przytuliska w Mosi-
nie. Jesteśmy wdzięczni członkom 
jury za wzięcie udziału w konkursie. 
Składamy podziękowanie za objęcie 
imprezy patronatem medialnym: 
miesięcznikowi „Wieści Lubońskie”, 
Informatorowi Miasta Luboń i Lu-
bońskiemu Dziennikowi Informa-
cyjnemu Luboń TV oraz sponsorom: 
Urzędowi Miasta Luboń i wydaw-
nictwu „Debit”. Jako organizator 
serdecznie dziękuję za pomoc wszyst-
kim członkom kowbojskiego mia-
steczka, którzy swoją pracą przyczy-
nili się do realizacji.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country

n
Wręczanie nagród podczas wystawy 
psów   fot. Zbigniew Henciel

Patriotyczna Msza św.

Obchody rozpoczęła Msza 
św. w kościele pw. św. Bar-
bary koncelebrowana przez 

trzech kapłanów. Na wstępie pro-
boszcz, ks. kanonik Bernard Cegła 
przypomniał powód, dla którego się 
zgromadzono i powitał gości: dele-
gata ks. arcybiskupa Stanisława Gą-
deckiego – ks. kapelana Garnizonu 
Poznań, ppłk. WP, proboszcza para�i 
pw. Podwyższenia Krzyża w Pozna-
niu – Mariusza Stolarczyka (główny 
celebrans nabożeństwa) oraz będą-
cego tu po raz kolejny ks. kan. Le-
opolda Polocha – kapelana Armii 
Krajowej (kaznodzieja na tej Mszy 
św.). Gospodarz świątyni witał też 
poczty sztandarowe: miasta, szkół, 
organizacji, para�i, władze miasta. 
Wyraził radość z licznej obecności 
młodzieży.

Ks. kapelan ppłk Mariusz Sto-
larczyk życzył weteranom, komba-
tantom wielu łask Bożych i tego, by 
wartości, za które walczyli, przeka-
zywali pokoleniom. Ks. kan. Leonard 
Poloch w homilii przypomniał 

o wydarzeniu sprzed 70 lat. Z sza-
cunkiem odniósł się do osób, któ-
re przeciwstawiły się nazizmowi 
i komunizmowi. Powołując się na 
słowa Prymasa Tysiąclecia, Sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskie-
go, wskazał, że trzeba mieć wielki 

szacunek dla swojej Ojczyzny. Za-
kończył słowami: „Jeszcze Polska 
nie zginęła, póki ją kochamy. Ona 
potrzebuje miłości”.

Podczas Mszy św. modlono się 
za tych, którzy oddali życie w obro-
nie wolności: gen. Henryka Kowa-
lówkę i innych żołnierzy AK, wszyst-
kich , którzy zginęli w obozach i na 
frontach II wojny światowej, za ks. 
Alfonsa Jankowskiego – kapelana 
Obwodu AK Poznań-Łazarz zmar-
łego w Forcie VII w 1943 r., żołnie-
rzy WP, wszystkich, którzy noszą 
mundury, za poczty sztandarowe 
i Luboń.

Mszę św. zakończono pieśnią 
„Boże, coś Polskę”.

Przemarsz
Po wyjściu z kościoła ulicami: 

Poniatowskiego, Kościuszki i Nie-
złomnych po-
chód przeszedł 
do byłego obo-
zu karno-śled-
czego. Przed 
obeliskiem upa-
miętniającym 
gen. Henryka 
Kowalówkę 
złożono pokłon. 
Wartę honoro-
wą przy obelisku 
i przy Ścianie 
Śmierci oraz 
wojskową opra-
wę zapewnili 
żołnierze 31. 
Bazy Lotnictwa 
Taktycznego 

w Krzesinach. Tę część uroczysto-
ści prowadziła Romualda Suchowiak 
– kierownik Wydział Oświaty, Zdro-
wia i Kultury Urzędu Miasta. Po 
„Hymnie Państwowym” głos zabrał 
burmistrz Dariusz Szmyt, który 

podkreślił, że występuje też jako 
członek Rady Muzeum Martyrolo-
gicznego. Zaznaczył, że miło mu 
widzieć AK-owców w niezłej kon-
dycji i dobrym zdrowiu. Wyraził 
zadowolenie z obecności młodzie-
ży z nauczycielami, również z po-

W hołdzie bohaterom z AK
Przy współudziale Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie 
władze Lubonia zorganizowały 6 czerwca w byłym hitlerowskim 
obozie karnym uroczystość upamiętniającą 70. rocznicę śmierci 
gen. Henryka Kowalówki oraz czterech oficerów jego sztabu

znańskich szkół noszących imię 
Szarych Szeregów i Armii Krajowej. 
W imieniu Muzeum Martyrologicz-
nego wystąpił Jacek Nawrocik, 
który przypomniał m.in., że obóz 
w Żabikowie był w latach 1943-1945 
więzieniem hitlerowskiej Policji 
Bezpieczeństwa, w którym osadzo-
no tysiące Polaków, wśród nich 
wielkopolskich konspiratorów – 
żołnierzy Armii Krajowej, Narodo-
wej Organizacji Wojskowej, Polski 
Niepodległej, Wielkopolskiej Or-
ganizacji Powstańczej, harcerzy 

Szarych Szeregów. Wielu z nich 
oddało tu swoje życie, a innych 
deportowano do obozów: Auschwitz, 
Gross-Rosen, Ravensbrück, Dachau 
i Mauthausen. Jacek Nawrocik 
stwierdził, że pomimo ogromu 
cierpień i okrucieństwa, jakiego 
doświadczyli w Żabikowie i w sie-
dzibie gestapo – Domu Żołnierza 
w Poznaniu – gdzie poddawano ich 
brutalnemu śledztwu, dali świadec-
two niezwykłego męstwa, a wspie-
rali ich uwięzieni z nimi księża. 
(Muzeum Martyrologiczne w Ża-

cd.  
na str. 
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n
Przemarsz sztandarów do obozu   fot. Robert Wrzesiński

n
Przedstawiciele Środowiska „Pałac” ŚZŻAK z wiązanką kwia-
tów   fot. Robert Wrzesiński
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wielkość tej przestrzeni nie była 
adekwatna do liczby bawiących się 
tam ludzi.

Dla każdego coś 
miłego 

Typową cechą imprez 
masowych organizowanych 
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Dni Lubonia, jak przystało na 
święto miasta, są rokrocznie 
największym wydarzeniem 

w kalendarzu imprez kulturalnych 
Lubonia. Nie zawsze jednak rozmach 
organizacyjny idzie w parze z jakością 
przedsięwzięcia. A jak to wyglądało 
w tym roku?

Pozornie tak samo
Tegoroczne Dni Lubonia z oka-

zji 60. rocznicy przyznania praw 
miejskich Naszemu Miastu, pod 
wieloma względami wpisywały się 
w schemat imprez organizowanych 
co roku. Nie zabrakło jednak zmian, 

zarówno trafnych, jak i mniej uda-
nych. Przede wszystkim warto zwró-
cić uwagę, że po raz pierwszy od 
kilku lat główne atrakcje odbyły się 
na stadionie przy ul. Rzecznej, a nie, 
jak to miało miejsce w minionych 
latach, na parkingu przy Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. To była 
chyba korzystna zmiana, bowiem 

rozległy teren, przeznaczony pod 
organizację Dni Lubonia, bez trudu 
pomieścił sporą scenę, liczne punk-
ty gastronomiczne oraz wesołe mia-
steczko. To ostatnie szczególnie 
upodobali sobie rodzice z dziećmi, 
którzy przez cały weekend licznie 
odwiedzali stadion. Dla mieszkańców 
odległych części Lubonia (czy też 
gości z Poznania i okolicznych miej-
scowości, których również nie bra-
kowało), sporym ułatwieniem był 
parking, umiejscowiony na mniej-
szym, bocznym boisku.

Centralnym punktem wydarzeń 
była jednak scena znajdująca się na 

płycie głównej. Tam 
właśnie w sobotę 
odbywały się zma-
gania piłkarskie czy 
też Olimpiada Spor-
tów Ekstremalnie 
Wesołych. Obser-
wując z wysokości 
trybun tłum widzów 
zgromadzonych pod 
sceną podczas naj-
ważniejszych wy-
darzeń, czyli wie-
czornych koncertów 
największych gwiazd, 
odnosiło się wra-
żenie, że frekwencja 
wyjątkowo dopisa-
ła. Było to jednak 
tylko optyczne złu-
dzenie. W sobotni 
wieczór spora rze-
sza widzów istotnie 
bawiła się pod sce-
ną, ale znaczny 

obszar płyty boiska został przezna-
czony dla VIP-ów i był zwyczajnie 
pusty. Jest jak najbardziej zrozumia-
łe, że świętująca w tym roku 100-lecie 
�rma Luvena SA (więcej czytaj na 
str. 11), będąca sponsorem tegorocz-
nych Dni Lubonia, miała prawo 
zarezerwować pewien obszar pod 
sceną dla gości specjalnych, jednak 

Lubońskie święto

Jedna z sobotnich gwiazd – Masajah. 
Solista zaprotestował na widok pu-
stego, wygrodzonego placu pod sce-
ną zarezerwowanego przez Luvenę, 
podczas gdy publiczność cisnęła się 
na pozostałym terenie   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

n

n
Popularna gra „Piłkarzyki” w wydaniu makro – przycumowani do drążków za-
wodnicy Luveny kontra Urząd Miasta. Miażdżąco wygrała 100-letnia jubilatka – 
Luvena   fot. Paweł Wolniewicz

n
Po raz pierwszy podczas Dni Lubonia zajęto w całości główną płytę boiska. 
Centralnie pod lasem stanęła wyjątkowo duża scena, na której umieszczono 
informacje o jubileuszach – po bokach: „60 lat Lubonia” oraz na górze: „Dzię-
kujemy, że jesteście z nami od 100 lat – Luvena”. Z lewej – namiot sponsora, 
a w nim zamknięta impreza dla VIP-ów   fot. Hanna Siatka

n
W sobotę – zespół muzyczny „Kosmokwaki” – trzy tańczące i śpiewające ka-
czym głosem czerwono-niebiesko-żółte pluszaki zaprosiły dzieci i ich opiekunów 
do wspólnej podróży „pociągiem” w rytm muzyki po różnych krajach świata   
fot. Paulina Sawicka

n
W sobotę o godz. 18.30 zaprezentowano ok. 30-minutowy 
pokaz mody, kolekcji autorskiej Joanny Wiatr ze Świerczewa (do 
niedawna pracownica Luveny) pod nazwą „Militarna elegancja”. 
Modelki, od lewej: P. Sieracka, I. Koszuta, A. Wałkiewicz, autor-
ka kolekcji J. Wiatr, M. Wróblewska, M. Szynkowska, R. Szym-
czak w ubraniach w kolorystyce khaki i czerni, z wykorzysta-
niem tkanin maskujących typu moro   fot. Paulina Sawicka
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zarówno w większych jak i mniejszych 
miastach jest skierowanie ich do 
możliwie jak najszerszego grona 
odbiorców. W tym roku w Luboniu 
chyba się to w stu procentach uda-
ło. Nie zabrakło atrakcji skierowanych 
do najmłodszych (wesołe miastecz-
ko) czy też całych rodzin, pragnących 
przyjemnie i aktywnie spędzić czas 
(wspomniana Olimpiada Sportów 
Ekstremalnie Wesołych). Trochę nie 
dopisała pogoda, ale na szczęście 
przed wieczornymi koncertami nie-
bo się przejaśniło, co niewątpliwie 
dobrze wpłynęło na frekwencję, 
która, według danych Urzędu Mia-
sta, wyniosła około 5 tysięcy ludzi.

Dobrze wybrano gwiazdy mu-
zyczne, zaproszone do udziału 

w sobotnim koncercie. Po zeszło-
rocznym występie Kamila Bednar-
ka, który został bardzo dobrze 
przyjęty przez lubonian (głównie 
tych młodszych), również w tym 
roku postanowiono przygotować 
coś dla coraz liczniej reprezento-
wanych miłośników muzyki reggae. 
Mesajah, który był pierwszą gwiaz-
dą sobotniego wieczoru, nie jest 
może tak popularny jak Kamil Bed-
narek, ale nie można odmówić mu 
muzycznego talentu. Jego próbkę 
zaprezentował lubońskiej widowni 
podczas niespełna godzinnego wy-
stępu, za który całkiem zasłużenie 
został nagrodzony gorącymi bra-
wami. Po koncercie Mesajah miało 
miejsce krótkie przemówienie pana 

Lubońskie święto

Drugi dzień święta miasta, 15 
czerwca, przyniósł kolejne 
atrakcje. Pod hasłem „Bez-

pieczeństwo i nauka” odbywała się 
prezentacja Policji, Straży Miejskiej 
i Straży Pożarnej. Dzieciom dużą przy-
jemność sprawiało m.in. posługiwa-
nie się sprzętem strażackim i kierowa-
nie strumienia wody do celu. Można 

było obejrzeć wóz bojowy OSP Luboń. 
Z Poznania dotarł również wóz ze sprzę-
tem wykorzystywanym w usuwaniu 
skutków wypadków drogowych. Pre-
zentował się także radiowóz lubońskiej 
Straży Miejskiej, która pomagała stra-
żakom w przeprowadzeniu zajęć dla 
młodych. Oglądano ciągnik siodłowy 
z nazwą �rmy „Raben”.

Uczestnicy Dni Lubonia mieli 
też okazję przenieść się w świat Dzi-

kiego Zachodu i przyjrzeć się „In-
dianom”, którzy wprawdzie dotarli 
tu tylko z Wałbrzycha, ale prezen-
towali się jak prawdziwi.

Tradycyjnie już od lat w trakcie 
Dni Lubonia wystąpiły lubońskie 
szkoły i przedszkola. Prezentowali się 
też uczestnicy zajęć z LOSiR-u. Star-
sze pokolenie, ale pewnie nie tylko, 

chętnie obej-
rzało występ 
Zespołu 
Tańca Lu-
dowego 
„Staropola-
nie-Wielko-
polska”. Była 
to jego ko-
lejna prezen-
tacja w Lu-

Niedziela na stadionie

boniu. Występuje w nim lubonianin 
Paweł Krzyżostaniak (radny). Na 
widowni dało się słyszeć pochwały 
pod adresem tancerzy.

W dalszej części Dni Lubonia 
odbył się koncert Dominiki Barabas, 
której towarzyszył stworzony przez 
nią zespół młodzieżowy „Formoza”. 
Później wystąpił zespół „Lans Vegas” 
z coverami polskich i zagranicznych 
przebojów. Dni Lubonia zakończył 
koncert gwiazdy – Mrozu z zespo-
łem. 

Robert Wrzesiński

n
Jeden z występów szkolnych w niedzielne popołudnie  fot. Robert Wrzesiński

Grzegorza Zagozdy, prezesa Zarzą-
du Luvena SA, a na ustawionym 
obok sceny telebimie wyemitowa-
no �lm przedstawiający historię 
tych lubońskich zakładów (czytaj 
na str. 8). Nie wszystkim widzom, 
w przeważającej mierze oczekującym 
już kolejnego koncertu, przypadł 
do gustu ten półgodzinny przeryw-
nik, ale nie zabrakło również takich, 
którzy z zaciekawieniem słuchali 
interesującej i dobrze przygotowa-
nej historii Luveny. Jednak główną 
atrakcją był występ formacji „Golec 
uOrkiestra”. Zaproszenie tego wła-
śnie zespołu w charakterze najwięk-
szej gwiazdy sobotniego wieczoru 
było świetnym posunięciem. Ich 
muzyka tra�a bowiem zarówno 
w gusta młodszych, jak i starszych 
słuchaczy. Na stadionie przy ul. 

Rzecznej było to doskonale widać, 
ponieważ i jedni, i drudzy świet-
nie się bawili podczas blisko dwu-
godzinnego koncertu. Również 
bracia Golec sprawiali wrażenie 
zadowolonych z atmosfery panu-
jącej w Luboniu.

Długa noc
Koncert „Golec uOrkiestry” był 

najważniejszym, ale nie ostatnim 
wydarzeniem tego wieczoru (patrz 
też str. 11). Nie zabrakło również 
widowiskowego pokazu pirotech-
nicznego. Po fajerwerkach stadion 
z wolna pustoszał, ale wielu lubonian 
jeszcze do późnych godzin nocnych 
bawiło się przy dźwiękach muzyki 
dyskotekowej.

Mateusz Tritt  

n
Koncert Mrozu   fot. Krystyna Ruszkowska

Zmieniono organizację ruchu 
w rejonie stadionu (wjazd – 
jednokierunkową ul. Rzecz-
ną, wyjazd – ul. Spadzistą). 
Gdy przyjezdni zaczęli parko-
wać swoje pojazdy na chod-
niku po obu stronach ul. 
3 Maja, droga stała się tak 
wąska, że wykonywanie 
jakichkolwiek manewrów 
było niemożliwe. Powstał 
chaos komunikacyjny. Zabra-
kło służb, które rozładowały-
by sytuację   fot. Paulina 
Sawicka

n
Występ Dominiki Barabas    
fot. Paweł Wolniewicz

Dzieci z za-
jęć rucho-
wych w LO-
SiR-ze   fot. 
Władysław 
Szczepaniak

Występ zespołu 
„Antygrawitacja” 
działającego przy 
Gimnazjum nr 1   
fot. Krystyna Rusz-
kowska

n

n

n

O występach przedszkoli i szkół 
czytaj też na stronach oświatowych, 
o zawodach bule – na sporcie.
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W hołdzie bohaterom z AK
bikowie sprawuje opiekę nad miej-
scem śmierci setek Polaków, którzy 
podjęli walkę o wolność i tu w Ża-
bikowie cierpieli i ginęli za uko-
chaną Ojczyznę).

Mjr Rafał Felcenloben z 31. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego poprowadził 
apel poległych, w którym oddano 
hołd żołnierzom AK, harcerzom 
Szarych Szeregów i innym patriotom 
polskim, którzy zginęli z rąk oku-
pantów niemieckich i radzieckich 
w walce o wolną i niepodległą Pol-
skę. Zostali wezwani: gen. Henryk 
Kowalówka – komendant Okręgu 
Poznań AK; ppłk Jan Kamiński – 
szef sztabu, żołnierze AK Okręgu 
Poznań z terenu Ostrowa Wlkp., 
Krotoszyna, Gniezna, Środy Wlkp., 
Leszna, Rawicza; zamordowani przez 
NKWD członkowie Delegatury 
Państwa Podziemnego; żołnierze 
WP i policjanci pomordowani strza-
łem w tył głowy w Charkowie, Ka-
tyniu, Miednoje, żołnierze AK, 
którzy zginęli w obronie Ojczyzny 
oraz wszyscy Polacy, którzy w cza-
sie II wojny światowej oddali życie 
za niepodległą Polskę.

Kwiaty przed Ścianą Śmierci 
złożyły delegacje władz miasta 
z burmistrzem Dariuszem Szmytem, 
przewodniczącym Rady Miasta 
Markiem Samulczykiem i radną 
Małgorzatą Machalską, przedsta-
wiciel Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego – Teresa Masłow-
ska, wiceprezes Zarządu Okręgu 
„Wielkopolska” Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) 
– mjr Ludwik Misiek, przedstawi-
ciele Środowiska „Pałac” ŚZŻAK 
– por. Wojciech Bociański i por. 
Stefan Broniecki, przewodniczący 
Wojewódzkiej Rady Kombatantów 
i Osób Represjonowanych – Zenon 
Wechmnan, przedstawiciel prezy-
denta Poznania – Andrzej Soboń, 
członkowie OSP w Luboniu, IPN 
– Oddział w Poznaniu, Muzeum 
Martyrologicznego w Żabikowie 
– dr Anna Ziółkowska i Jacek Na-
wrocik, Irena Skrzypczak oraz 
przedstawiciele szkół. Na uroczy-
stości byli również kpt. Maria Krzy-
żańska i prof. Kazimierz Grottel 
z Zarządu Okręgu „Wielkopolska” 
ŚZŻAK, członkowie Środowisk 
„Syrena” i „Jodła” ŚZŻAK, Związ-
ku Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych, Związku Więź-
niów Politycznych Okresu Stalinow-
skiego Oddział Wielkopolska, syn 
ppłk. Jana Kamińskiego – Andrzej 
Kamiński.

Pod koniec uroczystości od-
śpiewano „Rotę”. Patronat hono-
rowy sprawowali Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i Sta-
rosta Poznański.

Robert Wrzesiński

Wokół polskich dworów

W „Galerii na Regale” odby-
ło się 2 czerwca spotka-
nie autorskie pisarki Bo-

gny Wernichowskiej. Tematem była 
najnowsza książka autorki „Miejsca 
i ludzie. Opowieści polskich dwo-
rów”. Przez blisko półtorej godziny 
pani Bogna w bardzo ciekawy spo-
sób opowiadała o polskich dworach 
(głównie z terenu Małopolski), ich 
mieszkańcach oraz losach tychże. 
Na zakończenie można było zaku-
pić książki pisarki oraz zdobyć jej 
autograf.    (BM)

Przedwakacyjny „Promyk”
10 czerwca odbyło się ostatnie 

przed wakacjami spotkanie członków 
Klubu Ludzi Niewidomych i Słabo-
widzących „Promyk”. Przy wspólnej 
kawie i cieście goście spędzili miło 
wtorkowe popołudnie. Kolejne spo-
tkanie odbędzie się w drugi wtorek 
września.    (BM)

Nietypowe czytanie
13 czerwca, w ramach Dnia Kul-

tury, w bibliotecznej „Galerii na 
Regale” odbyło się nietypowe głośne 
czytanie dla dzieci. Gościem spo-
tkania był jeden z dziecięcych ulu-
bieńców – Żółw Franklin. Przez 
blisko godzinę zebrane przedszko-
laki mogły posłuchać ciekawych 

przygód Franklina oraz poddać się 
wspólnej zabawie.    (BM)

Dla dzieci
13 czerwca, w ramach Dnia Kul-

tury zorganizowano spotkanie au-
torskie, którego gościem była na-
grodzona na tegorocznych Targach 
Książki w Poznaniu Lidia Miś-Nowak 
ze swoją najnowszą książką „W pew-
nym teatrze lalek”. Podczas godzin-
nych odwiedzin autorka przybliży-
ła dzieciom swoją twórczość, opo-
wiedziała ciekawe anegdotki z „ży-
cia pisarza” oraz odpowiadała na 
zadawane przez małych czytelników 
pytania. Na zakończenie kupowano 
książki autorki wraz z autografem 
pisarki.    (BM)

O pięknym łabędziu
To tytuł bajki, jaką 13 czerwca 

w ramach Dnia Kultury przedstawił 
Artur Szych z poznańskiego Teatru 
„Wierzbak Plus”. Lekki, wierszowa-
ny tekst, lalki nawiązujące do kla-
syki teatru przedmiotu, przestrzen-
na metamor�czna dekoracja, to 
niewątpliwie walory tego spektaklu, 
który porusza m.in. problemy bycia 
innym w grupie i budowania relacji 
z otaczającym światem. Wszystkie 
elementy przedstawienia: tekst, in-
scenizacja – scenogra�a, dekoracje, 
lalki, aranżacja przestrzeni scenicz-

nej, reżyseria, opracowanie muzycz-
ne wykonał Artur Szych.    (BM)

Recital Michała Kocurka
13 czerwca odbył się recital au-

torski Michała Kocurka zatytułowa-
ny „W ramionach mych”. Artysta 
pochodzi z Oświęcimia. Ukończył 
Szkołę Teatralną w Krakowie. Obec-
nie jest aktorem Teatru Nowego 
w Poznaniu. Akompaniament na 
pianinie wykonał Mateusz Kaczma-
rek, a utwory, które zagrał pochodzą 
z repertuaru J. Brela, Wertyńskiego, 
G. Turnaua, G. Ciechowskiego, N. 
Cave’a i innych. Piosenki, które świet-
nie zaśpiewał pan Michał, wzbudzi-
ły wielki aplauz licznie zgromadzo-
nej publiczności. Zresztą aktor 
prowadził program z dużą swadą 
i poczuciem humoru, przeplatając 
piosenki anegdotami i skeczami. 
Zaśpiewał m.in.: A kiedy będziesz 
moją żoną, Biełaja noc, Pocałunki, 
Dzielna Margo, Głowa mi się kiwa, 
W ramionach mych, a na bis: Pod 
papugami, Daj mi tę noc oraz Biała 
noc w Petersburgu. Była to prawdzi-
wa uczta duchowa dla uczestników, 
a pan Michał z trudem rozstawał się 
z lubońską publicznością. Widać, że 
takie imprezy są potrzebne w Lubo-
niu. Szczególnie dużą część widow-
ni stanowili słuchacze LUTW.   

Jan Błaszczak

„Św. Jan Paweł II w obra-
zach”

23 czerwca w „Galerii na Rega-
le” odbył się wernisaż malarstwa 
Lucyny Smok i Wandy Bartmińskiej 
poświęconego św. Janowi Pawłowi II. 
To kolejna wystawa przygotowana 
przy współpracy Towarzystwa Przy-
jaciół Dębów Rogalińskich (TPDR), 
Oddziału PTTK im. C. Ratajskiego 
i Biblioteki Miejskiej w Luboniu. 
Odbyło się już kilka jej edycji w pla-
cówkach kulturalnych i obiektach 
sakralnych na terenie powiatu po-
znańskiego, a jest jeszcze wiele ko-
lejnych zgłoszeń z terenu wojewódz-
twa wielkopolskiego i spoza. Podczas 
wernisażu Lucyna Smok – artysta 
malarz, plastyk, prezes TPDR w Ro-
galinku i opiekun Pracowni Arty-
stycznej w Rogalinku prezentowała 
obrazy (olej, akwarela i sucha paste-
la), a Wanda Bartmińska – malarz 
amator – formy ikony na drewnie. 
Prezentowane obrazy Papieża Pola-

ka zmieniają się, bo część z nich 
pozostaje w kościołach i dochodzą 
nowe, malowane na bieżąco. Kolej-
na większa wystawa związana z Janem 
Pawłem II będzie prezentowana 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ko-
mornikach we wrześniu, a potem 
w październiku w kościele przy ul. 
Źródlanej w Luboniu.   

Maria Błaszczak

Szachy
14 czerwca odbył się w Biblio-

tece już 19. Turniej Szachowy. Na-
leżał do dzieci. Wśród uczestników 
wyłoniono zwycięzców: I miejsce 
zdobył Michał Korzystka, II – Ma-
teusz Dokowicz, a III – Jan Paweł 
Bogucki. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz 
drobne, słodkie upominki.    (BM)

Uroczyste zakończenie
16 czerwca miał miejsce werni-

saż prac dzieci uczestniczących 
w działaniach plastycznych „Kolo-
rowe malowanie”, które odbywały się 
pod okiem plastyka Przemysława 
Szydłowskiego. Tegoroczny tytuł 
wystawy brzmiał: „Wędrówki po 
kolorach i kształtach”. Podczas wer-
nisażu rodzice obejrzeli przekrój 
całorocznej twórczości swoich pociech 
w fotogra�ach. Oprócz pokazu mul-
timedialnego każdy mały artysta 
mógł się pochwalić swoim dziełem 
wyeksponowanym na wystawie. 
Prace wykonane przez dzieci na 
zajęciach można odbierać do końca 
lipca w Oddziale dla Dzieci i Mło-
dzieży.    (BM)

Z Biblioteki Miejskiej

n
Wernisaż prac plastycznych dzieci z warsztatów bibliotecznych

n
Uczestnicy turnieju szachowego

cd.  
ze str. 
38
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Jubileusz „Komorniczan”

W Domu Kultury „Dworek” 
w Głuchowie, 11 czerwca, 
odbył się jubileusz 5-lecia 

Zespołu Wokalnego „Komorniczanie”. 
Zostali nań zaproszeni przedstawi-
ciele LUTW współpracujący z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury Komorniki: 
Jan i Maria Błaszczakowie, Regina 
Górniaczyk oraz Irena Skrzypczak. 
Zespół dał wspaniały koncert. Były 
życzenia od władz gminy Komorni-
ki, zaproszonych gości i przyjaciół 
zespołu. Przy kawie i smakowitym 
torcie jubileuszowym wspomina-
no lata działalności zespołu.   Jan 
Błaszczak

Zakończenie zajęć
W poniedziałek, 23 czerwca 

odbyły się ostatnie przed wakacjami 
zajęcia sekcji teatralno-literacko-
bibliotecznej w ramach Lubońskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(LUTW). Podczas spotkania o swo-
ich podróżach po Hiszpanii opo-
wiedziała jedna ze słuchaczek, Elż-
bieta Adamska-Weber. Zabrała 
słuchaczy w świat magicznej, połu-
dniowej Hiszpanii. Razem zwiedzi-
li Madryt, Toledo oraz Kordobę. Na 
zakończenie słuchaczy sekcji spo-
tkała miła niespodzianka. Było nią 
przedstawienie o Czerwonym Kap-
turku przygotowane przez zerówkę 
ze Szkoły Podstawowej nr 2.     
 (BM)

Zakończenie III roku
24 czerwca w Gimnazjum nr 2 

odbyło się uroczyste zakończenie 
kolejnego roku nauki dla słuchaczy 
LUTW. Na uroczystość wręczenia 
dyplomów uczniowie G2 przygoto-

wali część artystyczną. Program 
prowadzili Marta Pawlak i Adrian 
Mieszała z kl. 2 a, którzy po raz ko-
lejny pokazali swobodę i obycie 
sceniczne. Zaśpiewali: Klaudia Zio-
mek, Michalina Maćkowiak, Kasia 
Kubacka, Kamila Malinowska (z 
gitarą), Łukasz Kalinowski, a zagra-
ły Weronika Guzik na skrzypcach 
i Marta Gajzlerowicz na pianinie. 
Każdy występ nagradzano gorącymi 
oklaskami. Na zakończenie Dorota 
Mucha zaprosiła gości do wspólne-
go śpiewu, a oni z ochotą przyjęli 
zaproszenie. Kanclerz LUTW – bur-

mistrz Dariusz Szmyt – wręczył wraz 
z Radą Programową uczestnikom 
zajęć dyplomy ukończenia III roku 
studiów i kwiaty, po czym odbyło się 
spotkanie przy kawie i pysznym 
cieście.    Jan Błaszczak

Spacer po szachtach
21 czerwca słuchacze LUTW 

w ramach zajęć sekcji turystyki pie-
szej i krajoznawczej wyruszyli z pla-
cu bł. Edmunda Bojanowskiego, by 
ulicą Zieloną i Cmentarną, przez 
Kotowo i ul. Tyniecką dotrzeć do 
pozostałości po starej cegielni w Ko-
towie. Cegielnia ta powstała w cza-
sie wielkiego boomu budowlanego, 
jaki miał miejsce w Poznaniu na 
przełomie XIX i XX w. Od tego cza-
su liczy się historia szacht. Są to 
nieczynne wyrobiska gliny, które 
z czasem zmieniły się w glinianki 
i stawy. Ciągną się od Świerczewa 
po Rudnicze, gdzie w przeszłości 
działało wiele cegielni. Dominują tu 
malownicze krajobrazy i występuje 
wiele gatunków ptactwa oraz ryb. 
Od wielu lat teren ten uznawany jest 
za cenny przyrodniczo i traktowany 
jako użytek ekologiczny. Glinianki 
są otoczone roślinnością szuwarową, 
w której występuje trzcina pospoli-
ta, pałka wodna i tatarak. Na brze-
gach akwenów rośnie wierzba i to-
pola. Obserwuje się ślady żerowania 
bobra europejskiego. Pogoda dopi-
sała, przebyliśmy kilka kilometrów 
pomiędzy bujną roślinnością, przy 
śpiewie ptaków i dotarliśmy do re-
stauracji „Montana”, gdzie przy 
kawie i cieście oraz deserach miło 
zakończyliśmy ostatni w tym roku 
akademickim spacer.   

M. J. Błaszczakowie

Ze Szreniawy do Jarosław-
ca

15 czerwca odbył się rajd pieszy 
„Do jeziora Jarosławiec” zorganizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury i Klub Seniora w Komornikach. 
Wzięło w nim udział około 35 osób, 
w tym kilkoro z Lubonia. Wśród 
nich byli słuchacze i uczestnicy LUTW. 
Spotkaliśmy się przed Wiejskim 
Domem Kultury w Szreniawie. Stąd 
wyruszyliśmy na trasę wiodącą ścież-
kami i duktami Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, po których pro-
wadził Jan Błaszczak. Po przebyciu 

Z Uniwersytetu III Wieku

To już 3. edycja nietuzinko-
wego muzykowania, powoli 
przekształcająca się w rodzin-

ne koncerty wielkopokoleniowe. 
Pomysłodawcą jest Witold Szal – 
lubonianin – perkusista z zespo-
łu rockowego grających po pracy 
dla przyjemności. Wykonawcy to 
dzieci i młodzież odbywający pró-
by w Ośrodku Kultury oraz w róż-
nych miejscach naszego miasta, 
do których dołączyli rodzice mu-
zykujący na różnych instrumen-
tach. Nauczycielem i koordynato-
rem przedsięwzięcia jest muzyk 
Wojciech Wincenciak.

Mogliśmy zobaczyć i usłyszeć 
15 gitar, jednocześnie keyboardy 
(2), perkusję i inne. Solowy śpiew 
Joanny Krzeptowskiej, wspólnie 
z Kingą Kowacką i osobno, był 
znakomity, a przy akompaniamen-
cie Przemysława Wawrzyniaka na 
gitarze i śpiewie w piosence Erika 
Claptona – rewelacyjny. Przesym-
patyczna była gra na keyboardzie 
Jasia Boguckiego z tatą oraz star-

szymi kolegami, a także rodzeństwa 
bracia Szal z tatą na perkusji.

Na tę znakomitą imprezę za-
proszono również zespół wokalny 
„Lubonianie” z Sekcji Kultury To-
warzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia, który zaproponował nową 
formę koncertu, włączając do wy-
stępu basistę i publiczność, co oka-
zało się znakomitym pomysłem. 
Piosenka „Katerina” w nowej aran-
żacji Wojciecha Wincenciaka, któ-
ry akompaniował zespołowi, za-
chwyciła wszystkich. Sala Ośrodka 
Kultury okazała się za mała dla 
chętnych. Naręcza kwiatów otrzy-
mał od dzieci, młodzieży i rodziców 
prowadzący spotkanie, grający na 
kilku instrumentach muzyk, na-
uczyciel Wojciech Wincenciak.

Znakomite nagłośnienie i mi-
krofony dla każdego występujące-
go przygotował Witold Szal.

Takie imprezy trzeba powtarzać 
często.

Jan Kaczmarek
Sekcja Kultury TMML

Muzyka łączy pokolenia
„Grzybnia” to tytuł niezwykłego koncertu, który odbył się 
w sobotę, 28 czerwca w Ośrodku Kultury

n
Zespół „Lubonianie” podczas koncertu „Grzybnia” w Ośrodku Kultury    
fot. Janina Rozumek

kilku kilome-
trów wśród 
pól i lasów 
doszliśmy do 
Jeziora Jaro-
sławieckiego 
i dotarliśmy 
na parking 
leśny w Jaro-
sławcu. Po 
krótkim po-
stoju i ćwi-
czeniach 
z kijkami pod 
kierunkiem 
Marii Grześ-
ko rozpoczę-
liśmy powrot-
ną wędrówkę wzdłuż północnego 
brzegu jeziora, by po zatoczeniu pę-
tli dotrzeć na metę w Szreniawie. 
Tutaj czekały na nas gorące parówki 
z musztardą oraz kawa i herbata, 
przygotowane przez Koło Gospodyń 

Wiejskich ze Szreniawy. Humory 
i apetyt dopisały, a przeszliśmy ponad 
12 km. Kolejny rajd „Do Źródełka” 
14 lipca.   

M. J. Błaszczakowie

n
Część uczestników spaceru na brzegu glinianki przy końcu  
ul. Niezłomnych   fot. Jan Błaszczak

n
 Podczas zakończenie III roku LUTW   fot. Jan Błaszczak
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Od 10 czerwca do 30 września 
2014 r. w siedzibie głównej 
Muzeum Martyrologicznego 

w Żabikowie jest prezentowana wy-
stawa czasowa pt. „Raj” niemieckiej 
wspólnoty narodowej. Kąpielisko nad-
morskie KdF Rugia w realizacji idei 
niemieckiej wspólnoty narodowej. 

Została przygotowana przez 
niemiecką fundację Dokumentation-
szentrum Prora. Jej polską wersję 
opracowała Fundacja Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie przy współpra-
cy Instytutu Pamięci Narodowej. 
Przedstawia narodowosocjalistycz-
ne działania Trzeciej Rzeszy zmie-

rzające do pozyskania masowego 
poparcia niemieckich robotników. 
To zadanie powierzono m.in. orga-
nizacji „Ku Sile poprzez Radość” 
(Kra� durch Freude – KdF), która 
organizowała masowy wypoczynek 
urlopowy, a której główną inwesty-
cją była budowa w latach 1936-1939 
liczącego 4,5 km budynku wczaso-
wego „Prora” na wyspie Rugii.

Celem twórców wystawy jest 
m.in. polemika z mitem wykreowa-
nym przez nazistowską propagandę 
Trzeciej Rzeszy jako państwa przy-
jaznego robotnikom.

Jacek Nawrocik

Wystawa w Muzeum

n
Organizatorzy zapraszają do obejrzenia wystawy, która przez okres wakacji 
potrwa do końca września   fot. Michał Maćkowiak

We wtorek, 10 czerwca w Szkole 
Podstawowej nr 4 odby-
ło się kolejne spotkanie 

zorganizowane przez Krąg Starszy-
zny Harcerskiej i Seniorów 17. i 18. 
Drużyny Harcerzy w Luboniu. Warto 
wspomnieć o dobrej współpracy dy-
rekcji szkoły z harcerskim kręgiem 
seniorów (co miesiąc odbywają się 
tu spotkania-zbiórki). Komendant 
kręgu, dh Czesław Szafczyk powitał 
gości, a wśród nich odchodzącą na 
emeryturę dyrektor SP 4 – Izabelę 
Poprawkę, nową dyrektor – Agnieszkę 
Antczak oraz radną – Wandę Suleję-

Kot. Spotkanie przebiegało w serdecz-
nej atmosferze, przy kawie i słody-
czach, ufundowanych przez panią 
Izabelę. Seniorzy Kręgu złożyli jej 
podziękowania za lata wspólnej pra-
cy, życząc dalszych miłych spotkań 
w harcerskim Kręgu. Harcerze nie 
ukrywali, że bardzo liczą na dalszą 
współpracę z dyrekcją szkoły. Spo-
tkanie przeplatano śpiewem piosenek 
harcerskich. Przed rozejściem się do 
domów tradycyjnie wszyscy stanęli 
w kręgu i odśpiewali pieśń poże-
gnalną.

Czesław Szafczyk, PAW

Harcerze seniorzy

n
 Uczestnicy spotkania przy harcerskim stole   fot. zbiory Czesława Szafczyka

W Domu Rekolekcyjnym 
Sióstr Służebniczek Ma-
ryi w dniach od 9 do 27 

czerwca br. można było obejrzeć wy-
stawę pt. „Portrety – Jan Paweł II” 
autorstwa dr Karoliny Janczy – ar-
tystki malarki z Krakowa. Ekspozycja 

liczyła ponad 20 portretów malowa-
nych z dużym realizmem i dbałością 
o szczegół. Prezentowane wizerunki 
wielkiego i świętego Polaka były jak 
zatrzymana w kadrze „chwila” z ży-
cia Jana Pawła II.

s. Julita

Portrety Świętego

n
Siostra przedstawia autorkę wystawianych prac – Karolinę Janczy

W najmłodszej lubońskiej pa-
ra�i procesja Bożego Ciała 
przeszła w tym roku ul. 

Źródlaną, dalej pomiędzy blokami 
a garażami do ul. Sikorskiego, pętlą 
otoczyła tzw. „zielone bloki” i ulicą 
Sikorskiego oraz Źródlaną dotarła 
z powrotem do świątyni. Przy pierw-
szym ołtarzu modlitwy prowadził 
ks. proboszcz Paweł Dąbrowski, 
przy drugim modlił się wikariusz 
ks. Szczepan Łakomy, przy trzecim 
– o. Krzysztof, a przy czwartym o. 
Jacek (obaj z zakonu oblatów), który 
udzielił wszystkim błogosławieństwa 
na cztery strony świata.

Para�a przygotowuje się do za-
instalowania ołtarza głównego.

W.S.

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Procesja w osiedlu „Lubonianka” z ul. Źródlanej podąża wzdłuż bloku 30a 
w kierunku ul. Sikorskiego   fot. Władysław Szczepaniak

n
Modlitwa przy ołtarzu usytuowanym u szczytu 
bloku przy ul. Sikorskiego 5. W głębi widać 
rozpoczynający się ciąg pasażu handlowego   
fot. Władysław Szczepaniak
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W środę, 4 czerwca odbyło się Qn

kolejne spotkanie Kręgu Biblijne-
go, które prowadzi ks. prof. Janusz 
Nawrot.

11 czerwca w Sali Jana Pawła II Qn

z ks. proboszczem spotkały się pa-
nie z XIII Róży. Również tego dnia 
z okazji święta patronalnego odby-
ło się zebranie Para�alnego Zespo-

łu Caritas. Przewodnicząca – Anna 
Kaźmierczak – podziękowała za trud 
i zaangażowanie ks. Proboszczowi 
i wszystkim członkom.

Od kilku lat 13. dnia miesiąca od Qn

maja do października para�anie spo-
tykają się o godz. 20 na wieczornej 
Eucharystii i procesji fatimskiej.

19 czerwca, w uroczystość Bożego Qn

Ciała, po koncelebrowanej Mszy św. 
wierni wyruszyli w procesji. W tym 
roku ze względu na prace kanaliza-

cyjne na ul. Sobieskiego, procesja 
przeszła ulicą Walki Młodych. Ołta-
rze przygotowali: Para�alny Zespół 
Caritas, Wspólnota Żywego Różańca, 
Domowy Kościół i ministranci.

21 czerwca w naszej para�i odby-Qn

ła się kongregacja dekanalna, czyli 
spotkanie wszystkich kapłanów deka-
natu lubońskiego. Podczas Eucharystii 

i konferencji dziękowali za kolejny 
rok pracy duszpasterskiej.

27 czerwca, w uroczystość Naj-Qn

świętszego Serca Pana Jezusa pro-
cesją zakończyliśmy oktawę Boże-
go Ciała.

26 czerwca dzieci szkolne na Qn

Eucharystii dziękowały za rok na-
uki i prosiły o błogosławieństwo na 
wakacje.

Na podst. „Maksymilianka”
M.Gaj.

Z parafii św. Maksymiliana

Procesja Boże-
go Ciała w pa-
rafii laskow-
skiej   fot. Anna 
Kaźmierczak

n

n
Podczas kongregacji dekanalnej w parafii św. Maksymiliana    
fot. Anna Kaźmierczak

Boże Ciało

W czwartek, 19 czerwca pro-
cesja z Najświętszym Sa-
kramentem przeszła trady-

cyjnie ulicą Poniatowskiego, Lipową, 
Zieloną i placem E. Bojanowskiego. 
Ołtarze, jak co roku, usytuowano: 
obok wikariatu na ul. Poniatow-
skiego, przy narożnikowej posesji 
na ul. Lipowej, przed Sanktuarium 
bł. Edmunda Bojanowskiego i przy 
kościele para�alnym.

Dwa święta
W uroczystość 

Serca Jezusowego, 
27 czerwca, o godz.18 
odprawiono para-
�alną Mszę św. 
w Sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanow-
skiego (Najświętsze 
Serce Jezusowe pa-
tronuje tej świątyni). 
Potem procesyjnie 
przemieszczono się 
do kościoła św. Bar-
bary, który w tym 
dniu święcił 51. 
rocznicę konsekra-
cji (1963 r.).

Organizacyj-
nie

29 czerwca odbyło się posiedze-
nie ks. proboszcza Bernarda Cegły 
i Rady Duszpasterskiej. Omawiano 

m.in. przygotowania do Dni bł. Ed-
munda Bojanowskiego (7-9 sierpnia) 
związanych z 200. rocznicą jego 
urodzin oraz wrześniową wizytę ks. 
Arcybiskupa w para�i (15.09), pod-
czas której kolejna grupa młodych 
przyjmie sakrament bierzmowa-
nia.

Powstaje szkoła
Na gruncie para�alnym pomię-

dzy kościołem św. Barbary a Zgro-
madzeniem Sióstr Służebniczek, po 
zburzeniu znajdującego się tam 
obecnie budynku z nieczynnymi 
salkami, planuje się postawienie 
szkoły społecznej. Budynek będzie 
służył również para�i. Inwestycją 
zajmuje się Fundacja „Siewca”.

Wizyta kombonian
Na niedzielnych mszach św., 6 

czerwca, Słowo Boże o misjach gło-
sił o. Maciej – kombonianin z Kra-
kowa. Przybył wraz z wolontariu-
szami, którzy będą pracować w Ke-
nii wśród najuboższych mieszkańców 
Nairobi. Jest wśród nich również 
Zuzanna Fichtner – para�anka z Ża-
bikowa. Przed kościołem zbierano 
tego dnia o�ary na cele misyjne. Trwa 
też zbiórka śpioszków dla niemow-
ląt z Nairobi.

Procesyjny element
Para�a św. Barbary ma nowy, 

o 10 kg lżejszy feretron (przenośny, 

obustronnie namalowany obraz re-
ligijny w ozdobnych ramach noszo-
ny podczas procesji). Poprzedni 
przekazano para�i pw. św. Jana Paw-
ła II.

Zbiórki i remonty
Dla powodzian na Bałkanach, 

oprócz trwałej żywności, para�a 
zebrała 2 752 zł. W niedzielę, 15 
czerwca przeprowadzono kolejną 
zbiórkę na remonty para�alne. Obec-
nie prace trwają w piwnicy budyn-
ku wikariatu przy ul. Poniatowskie-
go, gdzie po usunięciu wilgoci pa-
ra�a chce na nowo odzyskać salki 
dla młodzieży.

HS

Z parafii św. Barbary

n
Chrystus pod postacią chleba wychodzi na ulice, by wzmacniać 
wiernych i zostać przez nich uwielbiony   fot. Rafał Wojtyniak

n
Początek procesji – ul. Poniatowskiego na wysokości placu E. Bojanowskiego    
fot. Rafał Wojtyniak
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W piątek, 13 czerwca w ża-
bikowskim sanktuarium, 
w 15. rocznicę beaty�kacji 

bł. Edmunda, o godz. 18 odprawiono 
Mszę świętą, którą celebrował i Słowo 
Boże wygłosił ks. Paweł Dąbrowski, 
proboszcz para�i pw. św. Jana Paw-
ła II. W homilii celebrans wskazał 
m.in. na związek obu Świętych: to 
właśnie Papież Jan Paweł II dokonał 
przed 15 laty w Warszawie beaty�-
kacji Edmunda Bojanowskiego. Po 

Mszy św. z Sanktuarium wyruszyła 
procesja z relikwiami obu Świętych 
do kościoła pw. św. Jana Pawła II 
przy ul. Źródlanej. Podczas procesji 
kapłani i wierni odmawiali róża-
niec, a o. Dariusz Galant, kapelan, 
do poszczególnych tajemnic czytał 
krótkie teksty bł. Edmunda. Uroczy-
stość zakończyła się odśpiewaniem 
Apelu Jasnogórskiego.

s. Julita

Obaj święci

n
Procesja z relikwiami świętych na łuku ul. Kościuszki i Poniatowskiego    
fot. Rafał Wojtyniak

W czwartek, 22 maja w ko-
ściele para�alnym pw. św. 
Jana Bosko o godz. 16.30 

odbyła się uroczysta Msza św. z oka-
zji 50-lecia sprawowania posługi ka-
płańskiej przez Kanonika Honorowe-
go Kapituły Kolegiaty Poznańskiej, 

proboszcza para�i pw. 
św. Marii Magdaleny 
w Jaraczewie i zarazem 
dziekana dekanatu bo-
reckiego – ks. Stefana 
Czarneckiego. Jubilat 
urodził się 25 listopada 
1939 r. w Luboniu i jest 
jedynym dzieckiem po-
chodzącego z Żabikowa 
Wawrzyna i Kazimie-
ry z d. Szymkowiak, 
która prawdopodobnie 
była z Wir. Początko-
wo ks. Stefan mieszkał 
z rodzicami przy ul. 
Okrzei 3, a następnie 
przeprowadzili się na 

ul. Konarzewskiego 13, gdzie do dziś 
mieszka jego rodzina. Po zakończe-
niu II wojny światowej uczęszczał 
do Szkoły nr 2 w Żabikowie, a po 
jej ukończeniu kontynuował naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) 
nr VI przy ul. Kościuszki w Pozna-
niu. Po ukończeniu Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Pozna-
niu, 17 maja 1964 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego 
Baraniaka. Tydzień później odprawił 
Mszę św. prymicyjną w dobrze mu 

znanej rodzinnej, lubońskiej para�i 
pw. św. Jana Bosko. Przez kolejnych 
16 lat pracował jako wikariusz, kolej-
no w: Skórzewie, Śmiglu, Kościanie, 
Gostyniu i Krotoszynie. W latach 
1980-1999 był proboszczem para-
�i pw. Najświętszego Imienia Jezusa 
w Panience pod Jaraczewem, nato-
miast od 15 lat jest proboszczem pa-
ra�i pw. św. Marii Magdaleny w Ja-
raczewie, pełniąc jednocześnie od 
2002 r. funkcję dziekana dekanatu 
boreckiego.

Na wstępie nabożeństwa wszyst-
kich powitał gospodarz para�i – ks. 
proboszcz Karol Biniaś. Liturgię 
wspólnie z jubilatem sprawowali 
także jego przyjaciele: ks. prałat 
Tomasz Ilski – proboszcz Konkate-
dry św. Stanisława Biskupa Męczen-
nika zwanej farą w Ostrowie Wiel-
kopolskim i ks. Bernard Cegła – 
proboszcz para�i pw. św. Barbary 
w Żabikowie. Wspaniałą uroczystość 
uświetnił swoim śpiewem chór „Bard”. 

Po zakończeniu okolicznościowego 
nabożeństwa jego uczestnicy udali się 
na przyjęcie do Sali Bankietowej 
„Lacerta”.

PAW

Półwiecze kapłaństwa
Lubonianin z urodzenia – ks. Stefan Czarnecki – w otoczeniu 
rodziny, przyjaciół i znajomych uroczyście obchodził w naszym 
mieście jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich

n
Stefan Czarnecki jako 
kleryk   fot. zbiory 
rodzinne państwa 
Trittów

n
W dniu prymicji, pod baldachimem ks. Stefan Czarnecki z ówczesnym probosz-
czem parafii św. Jana Bosko – Teodorem Nogalą   fot. zbiory rodzinne państwa 
Trittów

n
Podczas uroczystej liturgii – jubilat w asyście przyjaciół: ks. prałata Tomasza 
Ilskiego (z prawej) i ks. kan. Bernarda Cegły   fot. Paweł Wolniewicz

Ks. Stefana Czarneckiego 
przedstawialiśmy też w „Rocz-
niku Historycznym Lubonia” 
tom. 1, str. 207, w części po-
święconej osobom konsekro-
wanym.

Po zakończeniu Mszy św. prymicyjnej – ks. Stefan Czarnecki z rodziną 
w przydomowym ogrodzie przy ul. Konarzewskiego. Siedzą od lewej: 
Jadwiga Wasielewska z d. Czarnecka (żona Stanisława), Kazimiera Czar-
necka z d. Szymkowiak, NN, ks. Stefan Czarnecki, Stanisława Szymko-
wiak (babcia ks. Stefana), Wawrzyn Czarnecki, ks. Franciszek Martenka, 
Katarzyna Melinger z d. Czarnecka (siostra Wawrzyna). Stoją od lewej: 
Wanda Czarnecka, Antoni Czarnecki (mąż Wandy), Stanisław Wasielew-
ski (powstaniec wielkopolski), NN, NN, Magdalena Zawadzka, Stefania 
Mizerka z d. Szymkowiak, NN, Jan Czarnecki (stryj ks. Stefana), Maria 
Tritt z d. Szymkowiak, Irena Szymkowiak z d. Nowacka, Bronisław Szym-
kowiak (wuj ks. Stefana)   fot. zbiory rodzinne państwa Trittów

n
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Boże Ciało

W czwartek, 19 czerwca w pa-
ra�i św. Jana Bosko główną 
Mszę św. wspólnie z księż-

mi tejże para�i – proboszczem ks. 
kan. Karolem Biniasiem i wikariu-
szem ks. Krzysztofem Borowiczem 
– celebrowali zaproszony przyjaciel 
para�i – ojcowie oblaci Andrzej Kor-

da i Jarosław Szotkiewicz – Superior 
Wspólnoty Domu Gorzowskiego, Mi-
sjonarz Ludowy z para�i pw. św. Jó-
zefa w Gorzowie Wlkp. Po zakończe-
niu nabożeństwa, zgodnie z tradycją 
rozpoczęła się uroczysta procesja, 
której trasa przebiegała ulicami: ks. 

Streicha, Konopnickiej, Jagiełły, Ko-
ścielną, Okrzei, Powstańców Wlkp., 
do Krzyża Milenijnego przy skrzy-
żowaniu z ul. Puszkina. W procesji 
wzięły udział tysiące para�an (wśród 
nich mieszkający w para�i, zrzesze-
ni w Bractwie Kurkowym „Rogoża” 
w Rogoźnie – komendant brat Jan 
Strugarek i brat Robert Świerczyń-

ski), a uświetnił ją tradycyjnie chór 
„Bard” i orkiestra dęta.

Zakończenie misji św.
22 czerwca zakończyły się trwa-

jące przez osiem dni misje para�al-
ne (codziennie o godz. 21. odbywa-

Z parafii św. Jana Bosko

n
Przejście procesji ulicą ks. Streicha. Przed baldachimem, między kapłanami 
parafii kroczą przedstawiciele Bractwa Kurkowego – Jan Strugarek (z prawej) 
i Robert Świerczyński   fot. Paweł Wolniewicz

n
Procesję zakończono pod Krzyżem Milenijnym przy skrzyżowaniu ulic Powstań-
ców Wlkp. i Puszkina. Z lewej przy ks. Krzysztofie Borowiczu klęczy o. Andrzej 
Korda   fot. Paweł Wolniewicz

ły się niepowtarzalne Apele Jasno-
górskie, które na długo pozostaną 
w pamięci para�an). Przed wieczor-
ną Mszą św. o godz. 18 nastąpiło 
uroczyste poświęcenie Krzyża Mi-
syjnego usytuowanego na dziedziń-
cu para�alnego kościoła. W uroczy-
stości wzięli udział proboszcz Karol 
Biniaś, wikariusz ks. Krzysztof Bo-
rowicz, ojcowie oblaci Andrzej Kor-
da i Jarosław Szotkiewicz oraz licz-
nie zgromadzeni wierni. W sąsiedz-
twie krzyża symbolicznie wypusz-
czono białe gołębie, a następnie 
wszyscy udali się do świątyni, by 
uczestniczyć w okolicznościowym 
nabożeństwie.

Msza polowa i mecz
W środę, 18 czerwca na dzie-

dzińcu Gimnazjum nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 3 o godz. 10 odpra-
wiono Mszę św. polową , kończącą 
3-dniowe rekolekcje misyjne dla 
uczniów tych szkół. W niecodzien-
nym i uroczystym nabożeństwie, 
które oprócz wikariusza ks. Krzysz-
tofa Borowicza celebrowali tegorocz-
ni rekolekcjoniści, uczestniczyły 
również grona pedagogiczne tych 
placówek oświatowych. Pół godziny 
po zakończeniu liturgii, na szkolnym 
boisku rozegrano mecz piłkarski 
pomiędzy reprezentacjami kapłanów 
i Gimnazjum nr 1.  PAW

n
Wypuszczone z rąk ojców oblatów i dzieci białe gołębie będące symbolem 
obecności Ducha św. wzniosły się błyskawicznie w powietrze   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
Podczas uroczystej liturgii na schodach Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyń-
skiego od strony boiska   fot. Paweł Wolniewicz

n
Po meczu obydwie drużyny podziękowały sobie za toczący się w przyjaznej 
atmosferze mecz, wzajemnie doceniając swoje nieprzeciętne umiejętności 
piłkarskie   fot. Paweł Wolniewicz

Siostry służebniczki przygo-
towują się do uroczystości 
związanych z 200. rocznicą 
urodzin założyciela zgroma-
dzenia – bł. Edmunda Boja-
nowskiego. Przed budyn-
kiem zakonu i sanktuarium 
położono nowy chodnik 
i wzniesiono nowe schody   
fot. Hanna Siatka

Przed 
rocznicą

n
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na, (...) jest uroczyste udzielanie chrztu, 
przechowywanie i rozdzielanie Eu-
charystii, asystowanie i błogosławie-
nie w imieniu Kościoła związkom 
małżeńskim, udzielanie Wiatyku 
umierającym, czytanie wiernym Pi-
sma Świętego, nauczanie i napomi-
nanie ludu, przewodniczenie nabo-
żeństwu i modlitwie wiernych, spra-
wowanie sakramentaliów, przewod-
niczenie obrzędowi żałobnemu 
i pogrzebowemu. (...) Diakoni uczest-
niczą więc w specjalny sposób w po-
słaniu i łasce Chrystusa. Sakrament 
święceń naznacza ich „charakterem”, 
którego nikt nie może usunąć. Cha-
rakter ten upodabnia ich do Chry-
stusa-Sługi. Święcenia diakonatu są 
udzielane kandydatom do kapłaństwa 
po pięcioletnim przygotowaniu, na 
które składa się formacja w Arcybi-
skupim Seminarium Duchownym 
i studia na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Przez święcenia te 
dokonuje się wprowadzenie do sta-
nu duchownego oraz inkardynacja 
do Archidiecezji. W czasie ostatnie-
go, szóstego roku przygotowania do 
prezbiteratu, diakoni w dalszym 
ciągu uczestniczą w seminaryjnej 
formacji i kontynuują studia, a jed-
nocześnie odbywają praktykę dusz-
pasterską i katechetyczną w para�ach. 
Wypełniając posługę diakona, wspie-
rają prezbiterów w pracy para�alnej, 
a jednocześnie przygotowują się do 
podjęcia zadań czekających ich po 
przyjęciu święceń prezbiteratu.

Bartosz Federowicz urodził się 
przed 26 laty w Poznaniu i od uro-
dzenia jest lubonianinem. Po ukoń-
czeniu Szkoły Podstawowej nr 3 
kontynuował naukę w Technikum 

Energetycznym na poznańskich 
Ogrodach. Po zdaniu matury roz-
począł studia na Politechnice Po-
znańskiej, które przerwał ze wzglę-
du na wstąpienie w 2009 r. do Ar-
cybiskupiego Seminarium Duchow-
nego w Poznaniu. Od dziecka był 
ministrantem, później należał do 
Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży (KSM) nr 3 w Luboniu. Obec-
nie studiuje na piątym roku Arcy-
biskupiego Seminarium Duchow-
nego, natomiast od września zacznie 
posługę i praktyki diakońskie oraz 
prace katechety w Poznaniu.

PAW

Z PARAFII / OŚWIATA

W czwartek, 15 maja dziesięciu 
kleryków Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego 

– wśród nich lubonianin – Bartosz 
Federowicz – w poznańskiej kate-
drze przyjęło święcenia diakonatu. 
Nikt nie jest powołany, aby iść samot-
nie. Powołany jest darem Boga dla 
chrześcijańskiej wspólnoty – mówił 
w homilii biskup senior Zdzisław 
Fortuniak – celebrans uroczystego 
nabożeństwa, w którym uczestni-
czyli najbliżsi, przyjaciele i znajomi 
wyświęconych diakonów.

Diakonat istnieje w Kościele od 
czasów apostolskich. O ustanowie-
niu diakonów mówią już Dzieje 
Apostolskie opisujące życie jerozo-
limskiej wspólnoty chrześcijan. Do 
ich obowiązków należała troska 
o potrzebujących. Byli również gor-
liwymi głosicielami Ewangelii, cze-
go przykładem jest św. Szczepan. 
Przez nałożenie rąk otrzymywali 
łaskę sakramentalną, by dzięki niej 
skutecznie pełnić swoje posługiwa-
nie. Zgodnie z nauczaniem Soboru 
Watykańskiego II, zadaniem diako-

Diakon z Lubonia
Kleryk Bartosz Federowicz z parafii pw. św. Jana Bosko – alumn 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu – przyjął 
święcenia diakonatu

n
Dziesięciu wyświęconych diakonów z biskupem Zdzisławem Fortuniakiem 
i opiekunami przed ołtarzem poznańskiej katedry (dk Bartosz Federowicz stoi 
za biskupem)   fot. Paweł Wolniewicz

n
Nowo wyświęcony diakon w ornacie 
przed ołtarzem katedry   fot. Paweł 
Wolniewicz

Przedmiot G1
2011-2012

G1
2012-2013

G1 
2013-2014

G2
2011-2012

G2
2012-2013

G2 
2013-2014

Lubo
2011-2012

Lubo
2012-2013

Lubo
2013-2014

powiat
2011-2012

powiat
2012-2013

Powiat 
2013-2014

kraj
2011-2012

kraj
2012-2013

Kraj 
2013-2014

jzyk polski 63,87% 59,63% 67,53% 67,15% 64,63% 69,40% 66,09% 62,92% 68,54% 64,38% 62,59% 68,33% 65% 62% 68%
historia i wos 60,59% 58,58% 60,70% 62,65% 61,63% 59,06% 61,98% 60,59% 60,20% 61,77% 58,46% 60,45% 61% 58% 59%
matematyka 49,79% 45,45% 49,97% 47,74% 48,86% 47,74% 48,41% 47,69% 48,71% 47,42% 48,85% 49,17% 47% 48% 47%

przedmioty przyrodnicze 51,38% 58,49% 54,14% 50,16% 61,37% 51,51% 50,56% 60,38% 52,66% 50,08% 59,69% 53,30% 50% 59% 52%
jzyk angielski (podstawa) 67,71% 60,42% 71,38% 67,80% 70,42% 76,70% 67,77% 66,83% 74,31% 65,49% 65,97% 70,61% 63% 63% 67%

jzyk angielski (rozszerzenie) 47,39% 35,62% 45,82% 51,43% 49,23% 53,42% 50,04% 44,25% 50,09% 47,23% 45,74% 47,21% 46% 45% 46%
jzyk niemiecki (podstawa) 49,21% 54,00% 45,00% 54,35% 64,38% 57,75% 52,03% 63,00% 56,33% 54,10% 55,32% 54,66% 57% 58% 54%

jzyk niemiecki (rozszerzenie) 23,64% 23,00% 36,57% 48,13% 52,43% 38,50% 26,78% 48,75% 36,57% 27,68% 32,67% 37,56% 33% 40% 39%

rednie 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w porównaniu do poprzednich lat

Test gimnazjalny „Egzamin 
końcowy” ma dla ucznia 
duże znaczenie, gdyż jego 

wyniki decydują o rekrutacji do 
szkół średnich. W tym roku po raz 
trzeci uczniowie III klas gimnazjal-
nych pisali testy wg zmienionych, 
rozszerzonych zasad.

Poniżej, w tabeli przedstawiamy 
średnie wyniki egzaminów w obu 
lubońskich placówkach i dla porów-
nania zewnętrznego publikujemy też 

średnie: ogólnopolską, i powiatową 
także z poprzednich lat. Wyniki eg-
zaminów gimnazjalnych podawane 
są najczęściej w procentach. Anali-
zując tabelę, widać, że Gimnazjum 
nr 2, które w ubiegłym roku miało 
wyższe wyniki ze wszystkich przed-
miotów, w tym sezonie szkolnym 
było lepsze już tylko z języka pol-
skiego oraz języków obcych (szare 
pola) natomiast Gimnazjum nr 1 
górowało nad Dwójką z historii i wosu, 

matematyki oraz przedmiotów przy-
rodniczych. Czyżby to zapowiedź, 
że Gimnazjum im. S. Wyszyńskiego 
(nr 1) przy ul. Armii Poznań 27 
specjalizować się będzie raczej 
w przedmiotach ścisłych, a Gimna-
zjum im. Jana Pawła II (nr 2) przy 
ul. Kołłątaja 1 w humanistycznych? 
Oba gimnazja dobrymi swymi wy-
nikami plasowały się ponad średni-
mi uzyskanymi przez uczniów w po-
wiecie poznańskim oraz w kraju (z 
wyjątkiem G2 rozszerzonego j. nie-
mieckiego w kraju). Nie wiadomo, 
czy te dobre wyniki z języków są 
rezultatem nauki szkolnej czy raczej 
dodatkowych lekcji, korepetycji, 
kursów itp., z których płatnie ko-

rzysta wielu uczniów – to stały dy-
lemat dotyczący interpretacji głów-
nie tej części testów.

Średnia wyników gimnazjalistów 
z Lubonia jest nieco wyższa jedynie 
z polskiego i języków obcych (z wy-
jątkiem rozszerzonego j. niemiec-
kiego) od średnich powiatowej czy 
krajowej (szare pola). Wyniki po-
wiatowe są natomiast lepsze od lu-
bońskich z: historii i wos; matema-
tyki i przedmiotów przyrodniczych 
(patrz: szare pola). W tyle za powia-
tem i krajem byliśmy tylko z roz-
szerzonego j. niemieckiego. 

(I)

Wyniki gimnazjów
Tradycyjnie przedstawiamy wyniki testów przeprowadzonych 
w gimnazjach w porównaniu ze średnią powiatu i kraju

n
Tabela z wynikami w lubońskich gimnazjach i ich porównanie z poprzednimi latami oraz z rezultatami uzyskanymi w powiecie poznańskim i kraju
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delektować się  superprofesjonalnie 
podanym barszczem Ewy, czy inny-
mi popisami kulinarnymi naszych 
kochanych sąsiadek. Tutaj daje wspani-
ały koncert szóstkowy uczeń Hubert, 
a przez cały czas tańczy na środku 
placu w gustownym kapelusiku 
trzyletni brzdąc. Dzieci jedzą pop-
corn od Magdy i Pawła czy chipsy 

od Mikołaja (w ten dzień im wresz-
cie wolno...), oglądając występy 
taneczne utalentowanych artystek. 
Adaś, niczym z westernu, zawiadu-
je ogniskiem pod czujnym okiem 
cudownych, towarzyskich lubońskich 
strażaków, a „o�cjele“ bawią się jak 
równy z równym w świetnych humo-
rach. Sąsiedzi dla sąsiadów prowadzą 
całą uroczystość, a panie, panowie 

i dzieci z uśmiechem rywalizują 
o różne sponsorowane z serca nagro-
dy. Sąsiedzka kapela Roberta, Dar-
ka i Adasia odkurza stare przeboje, 
a w przerwach Artur „podgrzewa“ 
nas muzyką. Wszyscy śpiewają, 
a przeuroczy wiadomy sąsiad wzmac-
nia entuzjazm własnoręcznie przy-
gotowaną nieziemską „pigwówką“. 

W pewnej chwili już wszys-
cy śpiewają hymn pikniku 
– czego chcieć więcej? Speł-Speł-
nia się marzenie organizato-
rów, jest wspaniale i panuje 
niesamowita atmosfera czło-
wieczego święta. Po co zatem 
jest ta „Autostradowa Dolin-
ka“? Jest miejscem, gdzie 
każdy może się zatrzymać, 
pozwolić sobie na chwilę re-
�eksji: „gdzie tak pędzę?!“ 
Może też zmierzyć sobie po-
ziom człowieka w człowieku 
i procent serca w swoim ser-
cu. Może znaleźć coś dla sie-
bie i innych, może im coś dać 
z siebie, ale i również otrzymać, 
a potem utulić ten skarb do 
kolejnej imprezy w swoim 

zagonionym sercu. Robi się późno 
i jeszcze dziesiątki lampionów, dzię-
ki morderczym staraniom Pawła, 
szybują z życzeniami w niebo budząc 
zachwyt, ale też unosząc malutkie 
nadzieje uczestników imprezy. Wśród 
nich marzenie kolejnych spotkań, 
a jednocześnie pomysły – co każdy 
zrobi dla tej właśnie niezapomnianej 
atmosfery kolejnego pikniku. Cóż, 

Drugie urodziny „Autostradowej Dolinki“

n
W sobotę, 28 czerwca biesiadowano do godz. 23. 
Gdyby nie deszcz, lokalna integracja mieszkańców 
trwałaby może do rana   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
ze str. 
6

Organizatorzy składają szcze-
gólne podziękowanie Januszowi 
Czyżowi z Banderozy w Lasku za 
powożenie kucykami.

Grupa starszaków z Publicznego 
Przedszkola przy ul. Kona-
rzewskiego uczestniczyła w tur-

nieju sportowym o Puchar Prezesa 
Honorowego Klubu Krwiodawców. 
Chłopcy brali udział w rozgrywkach 
piłki nożnej, a dziewczynki w konku-
rencjach lekkoatletycznych. Do przed-
szkola wróciliśmy z pucharami za za-
jęcie 4. miejsca, medalami oraz piłką, 
która była nagrodą w turnieju.

Z okazji Dnia Dziecka Rada Ro-
dziców sprawiła przedszkolakom 
miłą niespodziankę. W ogrodzie 
stanęły ogromne dmuchańce oraz 
trampolina.

5 czerwca odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród w konkursie „Moja 
rodzina dba o zdrowie”, zorganizo-
wanym przez naszą placówkę, a skie-
rowanym do lubońskich przedszko-
laków. Honorowy patronat nad nim 
objął Burmistrz. Z nadesłanych prac 
komisja konkursowa wyłoniła zwy-
cięzców. Są to: nasza Hania Stefańska 
oraz bracia Ksawery i Marcel Bu-
rzyńscy (Pogodne Przedszkole). 
Wyróżnienia zdobyli: Igor Gulczyń-
ski, Mateusz Jakubczyk, Antek Wę-
glarz i Janek Wojciechowski.

Grupa „Odkrywców” wzięła udział 
w Lubońskim Przeglądzie Piosenki 
Przedszkolnej.

Na tegorocznych Dniach Lubo-
nia nasze przedszkole reprezento-
wały �nalistki Konkursu Piosenki 
Przedszkolnej w Gnieźnie: Nastia 
Cieszyńska i Hania Matusiak. Dziew-
czynki zaśpiewały: „A ja mam psa” 
i „Opowiem ci o lwie”.

25 czerwca „Wędrowcy” i „Od-
krywcy” odpoczywali na łonie 
natury, w folwarku konnym w Her-
manowie. Wśród atrakcji było 
zwiedzanie mini ZOO i słuchanie 
ciekawostek o zwierzętach, wyciecz-
ka bryczką po lesie, przejażdżka 
na kucyku, zabawa na placu. Zje-
dliśmy też pieczone kiełbaski i cały 
prowiant zabrany z przedszkola, 
bo na świeżym powietrzu wszyst-
ko lepiej smakuje.

W czerwcu odbyły się uroczyste 
spotkania dzieci, rodziców i nauczy-
cieli przedszkolaków, którzy kończą 
ten etap swojej edukacji. Dzieci 
występowały w programach arty-
stycznych.

M. Michalska

U TipTopka Odkrywcy

n
Ekipa z Przedszkola „Tip Topka” na turnieju sportowym o Puchar Prezesa HDK   
fot. M. Michalska

W Publicznym Przedszkolu przy 
ul. Sobieskiego organizowano 
akcję „Puszka dla Maluszka”. 

Przedsięwzięcie miało na celu uświadomie-
nie społeczności przedszkolnej, iż warto 
segregować śmieci. Zbiórka cieszyła się 
wielkim powodzeniem. 

„Wietrzyki” bardzo dziękują rodzicom 
za zaangażowanie się w akcję „Cała Pol-
ska czyta Dzieciom”.

„Słoneczka” udały się na wycieczkę 
do Urzędu Pocztowego. Dowiedziały się 
tam, jakie usługi świadczy poczta, na czym 
polega praca urzędnika pocztowego, kto 
to jest adresat i nadawca. Na koniec każ-
dy z uczestników wypisał kartkę poczto-

wą z pozdrowieniami dla rodziców, na-
kleił znaczek i wrzucił do skrzynki. Po-
zostało tylko cierpliwie czekać, aż listonosz 
dostarczy przesyłkę pod wskazany ad-
res.

Nasze przedszkole przystąpiło do 
programu „Ćwiczyć każdy może”. Speł-
niliśmy 4 obszary, które zakwali�kowały 
nas do projektu. Otrzymaliśmy tytuł 
„Przedszkole w Ruchu”.

„Kropelki” wybrały się na wycieczkę 
do Aquanetu, gdzie dowiedziały się, w jaki 
sposób czysta woda tra�a do naszych 
domów. Dziękujemy pani Karnickiej za 
pomoc w zorganizowaniu wycieczki.

B. Wasecka, P. Maciejewska

Z Pogodnego Przedszkola

Na festynie z okazji Dnia Dziecka, 
zorganizowanym przez OSP, 
Niepubliczne Przedszkole z ul. 

Konopnickiej miało własne stanowi-
sko, które oferowało dla wszystkich 
dzieci darmowe atrakcje: dmucha-
ny zamek oraz kreatywne stanowi-
sko, gdzie mogły wykonywać prace 
techniczno-plastyczne. Odwiedzający 
zostali obdarowani kolorowymi smy-
czami, balonami i słodyczami.

Podczas Dni Lubonia zadebiu-
towaliśmy przed szeroką widownią. 
Przedszkolaki ubrane w biało-czer-
wone stroje, zaśpiewały i zatańczyły 
do piosenki „Ona tańczy dla mnie”. 
Przerobiony oryginał utworu na 

„Uwielbiam dżem” stał się hitem 
w naszym przedszkolu.

27 czerwca był dniem przepeł-
nionym wielkimi emocjami, zarów-
no radości, jak i smutku. Przepeł-
niała nas radość, bo szczęśliwie 
dobrnęliśmy do końca roku szkol-
nego i wreszcie nadeszły wakacje, 
ale z drugiej strony żegnaliśmy się 
z naszymi absolwentami. Były wzru-
szające wiersze i piosenki, podzię-
kowania i kwiaty dla nauczycieli, 
gratulacje, dyplomy i upominki 
książkowe dla dzieci. Kubuś Pucha-
tek życzy wszystkim wspaniałych 
wakacji oraz bezpiecznych powrotów 
do domów. A wszystkim, którzy 

rozpoczynają 
swoją przygodę 
ze szkołą lub 
opuszczają na-
sze przedszko-
le, życzymy 
samych sukce-
sów, wspaniałych 
zabaw w gronie 
nowych przy-
jaciół i spełnie-
nia wszelkich 
marzeń.

M. Szymańska

U Kubusia Puchatka

n
Przedszkolaki z Kubusia Puchatka podczas Dni Lubonia

wszystko co piękne, szybko się koń-
czy, zatem do zobaczenia za rok na 
kolejnej imprezie. Dziś w nocy niech się 
każdemu przyśni uroczy klimat „Au-
tostradowej Dolinki“.

Tomek Kuberka
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W poniedziałek, 2 czerwca 
w Niepublicznym Przed-
szkolu przy ul. 11 Listopa-

da odbył się Dzień Dziecka. Każdy 
przedszkolak mógł się przebrać za 
co tylko chciał. Byli wśród nas piraci, 
królewny, zwierzątka oraz bohaterzy 
z bajek. Na boisku tańczyliśmy, bawi-
liśmy się, a clown razem z ciociami 
puszczali bańki mydlane.

W połowie czerwca pojechali-
śmy na wycieczkę do Miasteczka 
Kowbojskiego, gdzie dowiedzieliśmy 

się, jak wyglądało życie na Dzikim 
Zachodzie. Na te kilka godzin wszy-
scy zamieniliśmy się w kowbojów 
oraz kowbojki. Rzucaliśmy lassem, 
szukaliśmy złota oraz jeździliśmy 
konno.

Pod koniec czerwca odbył się już 
ostatni koncert w tym roku. Odwie-
dzili nas muzycy ze swoimi instru-
mentami, które dzięki nim pozna-
liśmy. Goście stworzyli specjalnie 
dla nas zespół muzyczny i zaprezen-
towali swój repertuar. Cudownie było 

odpłynąć w muzyczną podróż.
Przedszkole „Słoneczny Zakątek” 

obchodziło 28 czerwca swoje 5-lecie. 
Pomimo że wszystko jakby się sprzy-
sięgło, bo i pogoda taka sobie i sprzęt 
miał swoje humory, to jednak mali 
artyści dali radę. A było co oglądać 
i czego słuchać… Swoje zdolności 
pokazały maluszki, średniaki, a przede 
wszystkim absolwenci – pierwsi z tego 
przedszkola. Dzięki pokazom arty-
stycznym zwiedziliśmy Europę, a że 
podróże kształcą, to: poznaliśmy 
irlandzki i francuski taniec, muzycz-
nie zasmakowaliśmy zupy Romana 
z Włoch, obejrzeliśmy walkę torre-
adora z bykiem, z kowbojami swin-
gowaliśmy w uliczce, chłopcy z we-
rwą zatańczyli kazaczoka, 
aż w końcu dotarliśmy do 
Polski, gdzie po pięknie 
odtańczonym polonezie 
dzieci wyznały: „Kto ty 

Ze Słonecznego Zakątka

n
Na jubileuszowym festynie nie zabrakło tortu 
krojonego przez dyrektor placówki   fot. Beata 
Stempczyńska

n
Grupa młodszych przedszkolaków przebranych na festyn z okazji 5. rocznicy 
Słonecznego Zakątka   fot. Beata Stempczyńska

n
Obserwowani przez rodziny absolwenci przedszkola w podróży kulinarnej przez 
Europę   fot. Beata Stempczyńska

Przez ponad 53 lata pracowała 
w lubońskich przedszkolach 
i w tym czasie opiekowała się 

co dziesiątym lubonianinem z trzech 
następujących po sobie pokoleń. Te-
resa Glaza (dla wielu lubonian po 
prostu – pani Tereska) przeszła na 
emeryturę, zamykając jeden z naj-
ważniejszych rozdziałów życia. 
Przedszkolanka o wielkim sercu 
zakończyła swoją pracę zawodową 
z początkiem lipca. Przez ostatnie 23 
lata opiekowała się dziećmi w Przed-
szkolu „Tip Topek Odkrywca” przy 
ul. Konarzewskiego. Jej sylwetkę 
przybliżyliśmy czytelnikom przed 
trzema laty (czytaj „WL” 11-2011, 
str. 26). Dyrekcja, współpracownicy 
oraz liczni przyjaciele podziękowali 
pani Teresce za trud i długoletnie 
zaangażowanie w wychowanie lu-
bońskich przedszkolaków.

Pani Teresko – dziękujemy!
Paweł Wolniewicz

jeden z wdzięcznych wychowanków

Zasłużona 
emerytka

n
Pani Tereska kocha wszystkie dzieci   
fot. Paweł Wolniewicz

W czerwcu, w Niepublicz-
nym Przedszkolu przy 
ul. Szkolnej 68, odbył się 

festyn rodzinny. Dzieci, ich rodzice 
i rodzeństwo wzięli udział w grec-
kiej olimpiadzie, którą prowadził 
Olimpikus i jego towarzyszki: Atena 
i Olimpia. Sportowe zmagania nastą-
piły po uroczystym zapaleniu znicza 
olimpijskiego. Uczestnicy zmierzy-
li się z różnorodnymi dyscyplinami 
takimi jak: strzelanie z łuku, wyścigi 
rydwanów, przeciąganie liny, strze-
lanie do celu z pistoletów wodnych, 
dmuchanie ogromnych baniek my-
dlanych. Wspólne zabawy, mimo że 
zawierały element współzawodnic-
twa, przyniosły wszystkim wiele ra-
dości i uśmiechu. Zgaszenie znicza 
zakończyło igrzyska.

Czterolatki uczestniczyły w Prze-
glądzie Piosenki Przedszkolnej. 
Zaprezentowały swoje umiejętności 
wokalne i taneczne, a także obej-
rzały popisy innych przedszkolaków. 
Występy nagrodzono brawami oraz 
dyplomem.

Już trzeci raz gościliśmy magi-
ka. Dzieci asystowały mu w różnych 
sztuczkach i podpatrywały działania 
czarodzieja, ale i tak nie udało się 
zauważyć, jak on to robi. Zręczny 
pokaz, przeplatany żartami, zachwy-
cił i rozbawił dzieci.

Po raz ostatni w tym roku szkol-
nym zawitał do nas Klub Małego 
Muzyka. Pożegnalne spotkanie za-
kończono śpiewająco. Zaproszony-
mi gośćmi byli śpiewacy operowi, 

Z Chatki Skrzatka

cd.  
na str. 
55

n
Jedna z konkurencji podczas festynu 
rodzinnego   fot. M. Śron

n
Grupa starszaków w pożegnalnym przedstawieniu   fot. M. Śron

cd.  
na str. 
58



7/2014

50

OŚWIATA

Patron wybrany

W środę, 11 czerwca odby-
ły się tajne wybory patrona 
Szkoły Podstawowej nr 1. 

Wybierać mógł każdy mieszkaniec 
Lubonia, głosując na jedną z 5 kandy-
datur: bł. Edmunda Bojanowskiego, 
majora Jana Kamińskiego, Nauczy-
cieli Tajnego Nauczania w Luboniu, 
Noblistów Polskich i wreszcie Juliana 
Tuwima (czytaj więcej: „WL”04-2014, 
str. 49). W toku przeprowadzonych 
wyborów pobrano 593 karty do gło-
sowania, oddano 584 głosy ważne. 
Największą liczbę głosów zdobył bł. 
Edmund Bojanowski (424 na 584 
oddanych), w następnej kolejności: 
Julian Tuwim – 51, Nauczyciele Taj-
nego nauczania – 46, Nobliści Polscy 
– 39 i major Jan Kamiński – 23. Nad 
przebiegiem wyboru patrona czuwała 
komisja w składzie: Grzegorz Anioła 
– dyrektor szkoły, jej wicedyrektor – 
Zbigniew Czekała, przedstawicielka 
Urzędu Miasta – Romualda Suchowiak, 
przedstawicielka Rady Pedagogicz-
nej – Małgorzata Kubiak, przedsta-
wiciel Rady Rodziców – Sławomir 

Splisgart oraz jako 
przedstawiciel spo-
łeczności lokalnej, 
były, długoletni dy-
rektor SP 1 – Zbi-
gniew Jankowski. 
Na mocy uchwały 
podjętej 23 czerwca 
Rada Pedagogicz-
na Jedynki złożyła 
wniosek o nadanie 
szkole imienia „Bł. 
Edmunda Bojanow-
skiego”. Dzień póź-
niej dyrekcja SP 1 
skierowała stosowne 
pismo do Burmistrza. Po uzyskaniu 
akceptacji wniosku przez władze Mia-
sta, zostanie opracowany scenariusz 
uroczystości nadania szkole imienia, 
zaproponowany na 14 październi-
ka br. Tak więc wkrótce wszystkie 
lubońskie szkoły będą nosiły swoje 
miana.    PAW

„Kopciuszek”
W środę, 18 czerwca w SP 1 

odbyła się premiera „Kopciuszka”, 

Z Jedynki

n
Pamiątkowe zdjęcie z premiery „Kopciuszka” w wersji angielskiej wystawianego w SP 1

W piątek, 13 czerwca dzieci 
z Publicznego Przedszkola 
przy ul. Osiedlowej jechały 

na wycieczkę. Z tego powodu policjanci 
przeprowadzili rutynową kontrolę sta-
nu technicznego pojazdu i trzeźwości 

U Wesołych Sportowców

n
Policjanci z Inspekcji Transportu Drogowego kontrolowali autokary wiozące 
dzieci z P 5 na wycieczkę   fot. Władysław Szczepaniak

n
Jedną z atrakcji festynu rodzinnego w przedszkolu przy ul. Osiedlowej, który 
miał miejsce w czwartek, 12 czerwca, była zabawa w strumieniu wody 
podawanej ze strażackiego węża   fot. Władysław Szczepaniak

przygotowana przez najmłodszych 
aktorów koła teatralnego języka 
angielskiego. Widzowie na chwilę 
przenieśli się w bajkowy świat Kop-
ciuszka, macochy, sióstr i przystoj-
nego księcia. Każdy z aktorów do-
skonale przygotował się do swojej 
roli, a trud włożony w przygotowa-
nie przedstawienia został nagrodzo-
ny gorącymi brawami kolegów 
i koleżanek z klas 1-3. Wieczorem 
młodzi aktorzy wystąpili dla rodzi-

ców. Chociaż nerwy i trema były 
jeszcze większe, wszyscy doskona-
le sobie poradzili. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim uczestnikom koła 
teatralnego za trud włożony w przy-
gotowanie przedstawień oraz za 
wspaniałą zabawę i czas spędzony 
w czasie prób. Dziękuję również 
rodzicom za pomoc w przygotowa-
niu dzieci oraz zaangażowanie w na-
sze działania.    Anna Poprawka

kierowców. Autokary spełniały wy-
mogi. Dzieci z opiekunami, chociaż 
z wielkim opóźnieniem, wyjechały 

do Pamiątkowa zadowolone i wró-
ciły szczęśliwie.

WS

Z okazji swojego święta, dzieci 
z Punktu Przedszkolnego przy 
ul. Dąbrowskiego udały się do 

poznańskiego Multikina na Filmowe 
Vademecum Przedszkolaka – „Moja 
Pierwsza Wizyta w Kinie”. Wyciecz-
ka przypadła wszystkim do gustu, bo 
oprócz oglądania na dużym ekranie 
ulubionej bajki „Parauszek i przyja-
ciele’’, zwiedzili kino i dowiedzieli się 
m.in. w jaki sposób wyświetlane są �l-
my oraz, jak należy zachowywać się 
podczas seansu.

Z Trójeczki

Przedszkolaki 
z „Trójeczki” 
na 11. Prze-
glądzie Piosen-
ki Przedszkol-
nej

n

Kilka dni później nasze maluszki 
udały się na 11. Przegląd Piosenki 
Przedszkolnej zorganizowany przez 
Ośrodek Kultury. Nasze przedszko-
laki wystąpiły z piosenką „Bajlandio” 
ze Smerfnych Hitów.

24 czerwca odbyło się uroczyste 
zakończenie roku przedszkolnego. 
Dzieci, przebrane za smerfy w przed-
stawieniu przypominającym o bez-
piecznym zachowaniu podczas zbli-
żających się wakacji, wystąpiły przed 
swoimi rodzicami i panią dyrektor. 
Następnie otrzymały prezenty i dy-
plomy. Dzień minął w miłej, rodzin-
nej atmosferze.

A. Fliszta
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Sukces

Uczeń SP 2, Andrzej Gauza 
(6 e), który zdobył 1. miej-
sce w etapie wojewódzkim 5. 

edycji Konkursu Ogólnopolskiego: 
„Losy Bliskich i losy Dalekich – życie 
Polaków w latach1914-1989”, poje-
chał 7 czerwca na etap ogólnopolski 
do Krakowa. Tam zajął 4. miejsce. 
Napisał ciekawą pracę historyczną 
o losach swego pradziadka. W Kra-
kowie zaprezentował ją ustnie, opo-
wiedział o sposobach zbierania in-
formacji oraz odpowiadał na pytania 
komisji dotyczące pracy i wydarzeń 
historycznych z nią związanych. Na-
grody w postaci książek historycz-
nych odebrał w auli uniwersyteckiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.   

A. Walenciak-Galińska

Ostatni raz
17 czerwca w szkolnej stołówce 

odbyła się ostatnia wspólna impre-
za klas 6. Nikogo nie trzeba było 
dwa razy namawiać, aby wyjść na 
parkiet. Nawet nauczyciele i rodzi-
ce już po kilku kawałkach dołączy-

li do tańczących. A że podczas tań-
ca bardzo szybko traci się energię, 
rodzice zadbali o słodycze, napoje 
i pizzę.    V. Langner

Finał
17 czerwca w SP 2 odbył się 

Finał Ligi Szkół Allegro. W impre-
zie brali udział piłkarze urodzeni 
w 2004 r. i młodsi. Do zmagań spor-
towych przystąpiło 6 zespołów: SP 
Kostrzyn, SP Koziegłowy, SP 1 Po-
znań, SP 17 Poznań, SP 21 Poznań 

i SP 2 Luboń. Reprezentowali nas: 
Oskar Rapta, Hubert Dorczyk, Adam 
Baranowski, Kacper Antosik, Kac-
per Kaźmierczak, Jakub Maliński, 
Kacper Sommerfeld, Patryk Wasie-
la, Maciej Kacprzak, Marcin Popiół, 
Adrian Czypicki, Maks Grządzie-
lewski i Aleks Ibron. Zwyciężyła 
SP 21 Poznań, 2. miejsce – SP Ko-
strzyn, 3. – SP 1 Poznań, 4. – SP 2 
Luboń. Kacper Sommerfeld został 
uznany najlepszym strzelcem. Spe-
cjalnym gościem na pół�nałach był 
Kamil Glik. Imprezę prowadził Mar-
cin Urbaś.   

M. Budzyńska, R. Tomkowiak

Zakończenie
26 czerwca odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego w kla-
sach „0”. Był program artystyczny, 
w którym dzieci recytowały wiersze 
i śpiewały piosenki. Następnie uda-
ły się ze swoimi paniami do sal, gdzie 
zostały wręczone medale „Superze-
rówkowicza”, dyplomy oraz pamiąt-
kowe upominki. Wychowawczynie 
życzyły dalszych sukcesów na ko-

lejnych szlakach edukacji. Dzięku-
jemy za cierpliwość, serce i zaanga-
żowanie w wychowanie oraz edu-
kację naszych dzieci. Życzymy 
wszystkim nauczycielom udanych 
wakacji i chwili odpoczynku.   

Rodzice

Pożegnanie dyrektora
26 czerwca pożegnaliśmy dyrek-

tor, Teresę Zygmanowską, która 
odeszła na emeryturę po 32 latach 
pracy w szkole, w tym po prawie 16 

Z Cieszkowianki

latach na stanowisku dyrektora. Na-
szą uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: Dariusz Szmyt (burmistrz 
miasta), Rafał Marek (zastępca), 
Marek Samulczyk (przewodniczący 
Rady Miasta Luboń), Elżbieta Ste-
faniak (dyrektor Biblioteki Miejskiej), 
Małgorzata Machalska (przewodni-
cząca Rady Rodziców). Obecni byli 
również przedstawiciele Rady Ro-
dziców, wszyscy pracownicy szkoły, 
delegacje klasowe i rodzice uczniów 
klas 6. Do zasług T. Zygmanowskiej 
należy: boisko zielone i sportowe, 
centrum medialne, wyposażenie 
szkoły w liczne komputery z dostę-
pem do Internetu, nowoczesna pra-
cownia językowa, tablice multime-
dialne i sprzęt audiowizualny w każ-
dej sali, szai ubraniowe. Ponadto: 
wysokie wyniki uczniów na egza-
minach zewnętrznych, program 
„Socrates Comenius”, Festyn Rodzin-
ny „Pożegnanie Lata z Cieszkowian-
ką”, merytoryczne i metodyczne 
przygotowanie grona pedagogicz-
nego, wprowadzenie tradycji prze-

kazania sztandaru i insygniów wła-
dzy klasom 5. przez klasy 6., orga-
nizacja uroczystości 100-lecia szko-
ły i poprzedzających ją zjazdów 
absolwentów. Przedstawiciele orga-
nu prowadzącego, Rady Rodziców, 
grona pedagogicznego i uczniowie 
dziękowali pani dyrektor za długo-
letnią pracę i rzetelne kierowanie 
placówką. Życzono także spełnienia 
marzeń, których realizację zapewni, 
być może, tylko emerytura.   

Wicedyrektorzy

Absolwenci

27 czerwca jak co roku żegna-
liśmy koleżanki i kolegów z klas 
6. Odchodzący poczet sztandaro-
wy przekazał swoją funkcję młod-
szym kolegom, podobnie prze-
wodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego oddała insygnia władzy swej 
następczyni. W szczególny sposób 
podziękowano rodzicom odcho-
dzących uczniów za pomoc i dzia-
łanie na rzecz szkoły i klasy. Wy-
różniono uczniów, którzy uzyska-
li najlepsze wyniki w nauce i zo-
stali laureatami licznych konkur-
sów szkolnych i pozaszkolnych. 
Na koniec wychowawcy rozdali 
swoim podopiecznym pamiątko-
we teczki. Naszym drogim absol-
wentom życzmy wielu sukcesów 
na nowej drodze obowiązków 
szkolnych.    V. Langner

Wakacje
Uczniowie naszej szkoły posta-

nowili namówić wszystkich na 

wakacje w krajach Unii Europejskiej. 
W tym celu poszczególne klasy już 
wcześniej wylosowały kraj, którym 
będą się zajmować podczas trwa-
nia projektu. Do zadań każdej z nich 
należało wykonanie flag państwo-
wych dowolną techniką, map, fol-
derów i reklam biur podróży. Bar-
dziej ambitni spróbowali swoich 
sił w przygotowaniu potraw naro-
dowych i regionalnych.    

V. Langner

n
Bal na zakończenie szkoły dla klas 6.

n
Drużyna SP 2 podczas finału ligi Allegro

n
 Na zakończenie roku szkolnego już od najmłodszych lat przyzwyczaja się dzieci 
do biretów absolwenta

n
Kwiaty od uczniów dla odchodzącej na emeryturę dyrektor Teresy Zygmanowskiej
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Wyniki „Kangura”

W Międzynarodowym Kon-
kursie „Kangur Matema-
tyczny” przeprowadzo-

nym w SP 3 w dwóch kategoriach: 
„Maluch” (kl. 3-4; 19 osób) i „Be-
niamin” (kl. 5-6; 21 osób), dwie 
osoby otrzymały w tym dyplom 
wyróżnienia oraz nagrody książ-
kowe: Tomasz Brauza (kl. 3) oraz 
Paulina Michalska (kl. 6).    H.K.

Talenty
26 czerwca uczniowie zaprezen-

towali, to czym zajmowali się przez 
cały rok na zajęciach dodatkowych. 
Wręczono podziękowania, dyplomy, 
nagrody w konkursach, zaświadcze-
nia o udziale w różnorodnych pro-
jektach, zaprezentowano wspaniałą 
postawę szkolnych sportowców. 
Kółko europejczyka przygotowało 
dla wszystkich sałatkę owocową.   

E. Iglewska-Nowik

Stypendia
W tym roku stypendium nauko-

we otrzymali: W. Wojciechowska, J. 
Brauza, J. Pachocka, R. Pawlicka, H. 
Mizerka, a sportowe R. Miński i R. 
Pawlicka.    M.G.

Szkoła w ruchu
Wzięliśmy udział w projekcie 

edukacyjnym „Ćwiczyć każdy może” 
organizowanym przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Projekt zakła-
dał realizację zadań w kilku obszarach. 
Zaangażowani byli w niego głównie 
nauczyciele WF-u i uczniowie. Głów-
nym celem projektu było podejmo-
wanie działań na rzecz aktywności 
�zycznej. Systematyczna praca ko-
ordynowana przez Wojciecha Janic-
kiego zaowocowała przyznaniem 
tytułu „Szkoły w Ruchu”.    Adm.

Nowe szafki
Klasy 1-3 mają nowe szai (kl. 

4-6 posiadają je od kilku lat). Stare 
wieszaki przeszły już do historii, 
a każdy uczeń będzie mógł schować 
ubrania, obuwie, książki i inne „skar-
by”. Nowoczesne szai ułatwią co-
dzienny pobyt najmłodszych dzieci 
w szkole.    M.G.

Projekt
Zakończyła się 1. edycja projek-

tu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia 
Wielkopolan”. Nasza szkoła jako 
jedyna z gminy brała w niej udział. 
Zespoły uczniowskie pracowały 

w grupach nad biogramami posta-
ci sławnych mieszkańców gminy. 
Uczniowie wybrali bł. Edmunda 
Bojanowskiego, Eugeniusza Kowal-
skiego, dr. Romana Maya i Stefanię 
Szajek. Zadaniem każdej grupy było 
stworzenie autorskiego wpisu mul-
timedialnego popartego badaniami, 
poszukiwaniem źródeł informacji 
oraz wywiadami. Prace zostały od-
dane do recenzji, już wkrótce zoba-
czymy efekty pracy w multimedial-
nej encyklopedii. Projekt realizowa-
ny przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu i Ogólno-
polską Fundację Edukacji Kompu-
terowej.    M.G.

Koniec szkoły
27 czerwca odbyła się uroczystość 

zakończenia roku szkolnego. Wzię-
li w niej udział uczniowie, rodzice, 
zaproszeni goście, nauczyciele i pra-
cownicy szkoły. Uroczystość zaszczy-
cili swoją obecnością: M. Samulczyk 
(przewodniczący Rady Miasta), J. 
Piasecki (sekretarz), który przekazał 
list od burmistrza i złożył życzenia, 
ks. kan. Karol Biniaś. G. Leciej po-
dziękowała uczniom za naukę, a tym 
najlepszym wręczyła listy gratula-
cyjne i nagrody książkowe. Najwyż-
szą średnią 6,0 w tym roku zdobyli: 
R. Pawlicka i H. Mizerka, a najlep-
szymi sportowcami okazali się R. 
Miński i R. Pawlicka. Tytuł „Przy-
jaciel Trójki” otrzymali: R. Mizerka, 
M. Jędrzejak, M. Bosacka, P. Wil-

Nowinki z Trójki

n
Wyróżnieni w konkursie matematycz-
nym „Kangur” z SP 3

n
Certyfikat dla SP 3

czyński, K. i J. Ekwińscy, mjr P. Joks. 
Część artystyczna rozpoczęła się od 
tradycyjnego poloneza w wykonaniu 
uczniów klas 6, które następnie pod 
opieką wychowawców: H. Ruszkow-
skiej i M. Wichłacz przedstawiły 
program artystyczny, żegnając się 
z Trójką. Dyrektor pożegnała na-
uczycieli odchodzących na emery-
turę: I. Gierach, E. Gawron i E. 
Nowak, dziękując za wieloletnią, 
sumienną pracę i trud włożony 
w wychowanie uczniów.    M.G.

n
Nowe szafki w SP 3

n
Podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego obecne dyrektorki żegnają odcho-
dzące na emeryturę panie: Irenę Gierach 
i Elżbietę Nowak (z lewej)

przeprowadzenie linii zasilającej od 
jednej ze Wspólnot Mieszkaniowych. 
Rozmowy w tej sprawie trwają.

13 czerwca ogłoszono przetarg na Qn

rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 
z zagospodarowaniem terenu. Otwar-
cie przetargu nastąpiło 1 lipca.

W zakresie prac zostanie wyko-
nana również renowacja istniejące-
go gmachu oraz termomodernizacja 
budynku sali gimnastycznej. Do 31 
sierpnia 2015 r. wykonawca ma obo-
wiązek dostarczyć ostateczne pozwo-
lenia na użytkowanie budynku. 
Pozostały zakres prac powinien wy-
konać do 15 grudnia 2015 r.

Trwają prace nad projektami umów Qn

z wykonawcami na budowę ul. 1 Maja. 
Ze względu na skomplikowanie pla-
nowanych prac, podczas których na 
terenie budowy będą wykonywane 
równocześnie roboty związane z budową 
kanałów sanitarnego i deszczowego, 
istotne jest, aby współpraca pomię-
dzy wykonawcami została określona 
w sposób szczegółowy.

Trwa opracowywanie dokumenta-Qn

cji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w ulicach Wschodniej 
i Zakątek oraz sieci wodociągowej 
w ulicach Konwaliowej i Owocowej. 
Projektanci uzyskali warunki technicz-
ne dla wymienionych sieci. W celu 
podłączenia się w ul. Wschodniej 
projektanci muszą uzyskać zgodę oraz 

zawrzeć porozumienie z prywatnym 
właścicielem odcinków sieci.

Zlecono prace projektowe remon-Qn

tu centralnego ogrzewania w SP 4 
oraz remontu istniejącego wodocią-
gu i budowy nowej sieci przeciw-
pożarowej.

Rozesłano zapytania ofertowe na Qn

wykonanie remontu kanalizacji desz-
czowej dla SP 4.

Urząd Miasta wysłał zapytania ofer-Qn

towe na wykonanie projektu remontu 
elewacji Przedszkola nr 1.

Złożono wniosek do Wydziału Qn

Ochrony Środowiska w Poznaniu 
o wydanie zgody na wycięcie drzew 
w ul. Dąbrowskiego. Równocześnie 
czekamy na decyzję Orange Polska 
SA w sprawie przestawienia słupka 
telekomunikacyjnego kolidującego 
z planowaną inwestycją.

Złożono wniosek do Powiatowego Qn

Konserwatora Zabytków o wydanie 
pozwolenia na wykonanie prac po-
legających na utwardzeniu placu, na 
którym zostanie umiejscowiona „Ła-
weczka bł. E. Bojanowskiego”.

16 maja projektanci złożyli do Qn

Starostwa Powiatowego wniosek 
o wydanie decyzji zezwalającej na 
realizacją inwestycji drogowej w ul. 
Brzechwy. 20 czerwca otrzymali we-
zwanie do uzupełnienia braków for-
malno-prawych.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta

Inwestycje komunalne cd.  
ze str. 

29
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Czas pochwał

W sobotę, 7 czerwca w SP 4 
odbyła się gala podsumo-
wująca całoroczną pracę 

uczniów. Podczas tej uroczystości lau-
reaci konkursów otrzymali dyplomy 

i nagrody. Gali towarzyszyła oprawa 
artystyczna w wykonaniu uczniów 
oraz smaczny poczęstunek.

    M. Goździewska

Bal
12 czerwca zorganizowano bal 

szóstoklasistów. Ciepłe słowa powi-
tania, życzenia udanej zabawy i po-
wodzenia na kolejnym etapie edu-
kacyjnym, skierowała do uczniów 
dyrektor Izabela Poprawka. Przy 
zastawionych stołach, w rytm mu-
zyki, uczniowie wraz z rodzicami 
i wychowawcami bawili się do póź-
nych godzin wieczornych. Naszym 
drogim szóstoklasistom życzymy 
pomyślności, spełnienia marzeń 
i wytrwałości w dążeniu do celu.   

K. Piórkowska

Tęczuś
„Kto chce choć trochę świat 

rozjaśnić, ten szuka baśni, tak jak 
my” – śpiewali aktorzy klas 4-6, 

występujący w interaktywnej bajce 
dla klas 0-3 pt. „Tęczuś”. Dzięki niej 
dzieci zrozumiały, że wiedza zdo-
bywana w szkole i obecność przy-
jaciół pomaga nam pokonać naj-
większe trudności w życiu.   

L. Zybała

Bezpieczne wakacje
Uczniowie klas 0-3 zapre-

zentowali podstawowe zasady 
bezpiecznego zachowania, o któ-
rych należy pamiętać podczas 
wakacji. Każda klasa przygoto-
wała plakat na temat wybranej 
zasady bezpieczeństwa oraz 
scenkę przedstawiającą skutki 
nieprzestrzegania owych zasad. 
Po takiej wspólnej lekcji wie-
rzymy, że każdy będzie unikać 
sytuacji niebezpiecznych i szczę-
śliwie spędzi ten letni czas.    
A. Garstka

Podsumowanie 
18 czerwca odbyło się spo-

tkanie podsumowujące działania 
nauczycieli i uczniów, pracujących 
na Platformie Szkoły z Klasą 2.0. 
Nauczyciele, którzy pracowali 
i ukończyli swoje projekty to: 
Agnieszka Antczak, Grażyna 
Stojecka, Barbara Wawrzyniak, 
Anna Dudek, Hanna Matysiak, 

Kinga Piórkowska, Małgorzata Pie-
chocka, Beata Zboralska. Uczniowie 
i nauczyciele wypracowali kodeks 2.0, 
co zaowocowało większą świadomo-
ścią w kwestii poszanowania praw 
autorskich i zwiększyło kompetencje 
uczniów w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych technologii w dużo 
większym niż dotychczas zakresie, 
nauczyliśmy się wykorzystywać TIK 
(technologie informacyjno-komuni-
kacyjne) podczas lekcji i wspólnych 
projektów. Wszystkie inicjatywy i in-
nowacyjne działania miały charakter 
pracy zespołowej zawsze według re-
guł: planowanie, realizacja, prezen-
tacja. Nasi nauczyciele osiągnęli na 
platformie łącznie 13 Dobrych Prak-
tyk, dzięki czemu dołączyliśmy do 
grona Szkół Eksperckich.    

B. Zboralska

Prelekcja
24 czerwca gościliśmy specjali-

stę ds. nieletnich, sierżanta Krzysz-

Ploteczki z Czwóreczki

tofa Niewiadę z Komisariatu Policji. 
Opowiadał o zagrożeniach, na jakie 
są narażeni uczniowie, korzystający 
z Internetu oraz o sposobach radze-
nia sobie z trudnymi sytuacjami. 
W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie kl. 5-6.    W. Mitek

Pożegnanie dyrektora
25 czerwca pożegnano odcho-

dzącą na emeryturę po 31 latach 
pracy, w tym 15 na stanowisku dy-
rektora SP 4, mgr inż. Izabelę Po-
prawkę. Na uroczystość przybyli 
liczni goście, m.in.: burmistrz Dariusz 
Szmyt, zastępca Rafał Marek, prze-
wodniczący Rady Miasta Marek 
Samulczyk wraz z radnymi: Wandą 
Suleją-Kot oraz Małgorzatą Machal-
ską. Obecni byli również ks. proboszcz 
Józef Majchrzak, przedstawicielka 
Lubońskiego Uniwersytetu III Wie-

ku Irena Skrzypczak, a także Rada 
Rodziców, grono pedagogiczne oraz 
wszyscy pracownicy szkoły. Dzię-
kowano pani dyrektor za długolet-
nią pracę i współpracę, podkreślając 
jej wkład w modernizację placówki, 
rzetelność, pracowitość i nienagan-
ne kierowanie szkołą. Życzono jed-

nocześnie wspaniałego odpoczynku 
na emeryturze, pogody ducha i re-
alizacji tych planów, które zawsze 
„odkładane były na później”. Dy-
rektor dziękując za życzenia, wyra-
ziła swą wdzięczność tym wszystkim, 
z którymi dane jej było pracować 
przez te wszystkie lata.   

M. Sosnowska

Zakończenie roku
W uroczystości wzięli udział: 

zastępca burmistrza Rafał Marek, 
przewodniczący Rady Miasta Marek 
Samulczyk, radne Małgorzata Ma-
chalska i Wanda Suleja-Kot, ks. 
proboszcz Józef Majchrzak, dyrek-
tor Ewa Wawrzyniak, dyrektor Ma-
ria Nowak, Prezydium Rady Rodzi-
ców: Rafał Strykowski, Janina Wy-
soto-Gryciuk, Anna Wizła, Agniesz-
ka Wójcik, a także Renata i Maciej 

Włodarscy. Wielu uczniów odebra-
ło świadectwa z wyróżnieniem i na-
grody za całoroczną pracę. Prymu-
sem szkoły została Wiktoria Wło-
darska, a najlepszymi sportowcami: 
Aleksandra Radoszewska i Partyk 
Szczęśniak.    B. Wawrzyniak

n
Szóstoklasiści z Czwórki bawili się na balu w szkole

n
Podczas festynu rodzinnego dyrektor SP 4 wręcza 
główną nagrodę – rower   fot. B. Zboralska

n
Uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę dyrektor Izabeli Poprawki 
(z lewej) przez przedstawicieli władz miasta

n
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego zastępca burmistrza Rafał 
Marek wręcza dyplomy najlepszym uczniom
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W gazecie

Uczennica G 2, Iga Skrzypczak 
(3 a) otrzymała wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie na 

recenzję organizowanym przez Junior 
Media. Jej tekst poświęcony płycie 
muzycznej Tarji Turunen „Kolory 
w ciemności” został opublikowany 
w dodatku „Dziennika Zachodnie-
go”. Praca powstała w ramach zajęć 
dziennikarskich prowadzonych przez 
Annę Wodzyńską-Skotarczak.

Po niemiecku
31 maja Karina Lewicka (2 c) 

i Wiktoria Kaszkowiak (3 f), wzięły 
udział w Wojewódzkim Konkursie 
Pięknego Czytania „Lesen gehen”. 
Walka była bardzo zacięta, a nasze 
uczennice godnie reprezentowały 
szkołę, czytając wiersze klasyków 
niemieckich. Do domów wróciły 
z nagrodami i dyplomami. Dziew-
czyny przygotowała do udziału 
w konkursie Anna Trąbała.

Filmowcy

Dzięki kwali�kacji naszego �lmu 
do 30-stki najlepszych w Polsce nasi 
uczniowie wzięli udział w warsztatach 
i pokazach festiwalowych �lmów. 6 
czerwca twórcy �lmu „Transition” 
oraz uczestnicy koła teatralnego 
wzięli udział w profesjonalnych 
warsztatach �lmowych, obejmujących 
sztukę reżyserii i operatorstwa, cha-
rakteryzacji i aktorstwa. Ponadto 
wszyscy wysłuchali wykładu dr Anny 
Igielskiej pt. „Krwawe obrazy nie 
tylko w czerwieni. Filmowe meta-
morfozy barwy”. Sobota była poświę-
cona pokazom festiwalowym w No-
wym Kinie Pałacowym w Poznaniu. 
Na uroczystej gali był nasz reżyser 
i montażysta Miłosz Latosi oraz od-
twórca roli Króla, Bartosz Gołaś. 
Poziom festiwalu był bardzo wyso-
ki. Z 70 nadesłanych �lmów wybra-
no �nałową 30.

Docenieni
Centrum Edukacji Obywatelskiej 

doceniło wysoką aktywność naszej 
szkoły w ogólnopolskich programach 
i projektach. Nauczyciele podwyż-
szali swoje kompetencje w ramach 
Nauczycielskiej Akademii Interne-
towej. Z uczniami prowadziliśmy 
projekty: „Młody obywatel”, „Mło-

dzi i media”, „Szkoła z klasą”, „WF 
z klasą”, „Samorządy mają głos” i „Sejm 
dzieci i młodzieży”. 6 czerwca w War-
szawie odbyło się Spotkanie Samo-
rządowców i Dyrektorów Szkół, 
towarzyszące 15. Ogólnopolskiej 
Prezentacji Projektów Młodzieżowych 
pod patronatem Anny Komorowskiej. 
Burmistrz Rafał Marek odebrał przy-
znany władzom miasta tytuł „Samo-
rząd Przyjazny Szkole Rozwijającej 
Uczenie się Uczniów” (czytaj też na 
str. 7 – „Miasto przez szkoły”).

Zwycięzcy
9 czerwca nasza reprezentacja 

chłopców w piłce siatkowej zmie-
rzyła się w meczu towarzyskim 
z drużyną G 1. Mecz został rozegra-
ny na głównym polu do piłki siat-
kowej. Graliśmy do trzech wygranych 
setów. Ostatecznie wygraliśmy 3:1, 
tym samym nasi chłopcy zdobyli 
złote medale i puchar dla szkoły.

Podsumowanie 
11 czerwca Szkolny Związek 

Sportowy podsumował całoroczną 
rywalizację szkół powiatu poznań-
skiego. Uroczystość odbyła się w Pusz-
czykowie. Naszą szkołę reprezento-
wali: Hanna Grus-Krężelewska, 
Marysia Nowak (3 a), Michalina 
Matuszczak (3 b), 
Mikołaj Matyla (3 c) 
i Marcin Witczak (3 a). 
Odebrali puchar i dy-
plom za zajęcie 6. 
miejsca w kategorii: 
gimnazja.

Pierwszoklasi-
ści

13 i 16 czerwca 
odbyły się spotkania 
przyszłorocznych klas 
1. Nauczycielki po-
witały rodziców 
i krótko przedstawi-
ły im ważne sprawy, dotyczące pierw-
szych dni nauki w nowej szkole. 
Później uczniowie poznali swoich 
wychowawców.

Dni Lubonia
15 czerwca pokazaliśmy program 

wokalno-taneczny. Klaudia Ziomek 
(1 h) sama zaśpiewała piosenkę pt. 
„Rozdawaj miłość i kochaj świat”, 
następnie w duecie z Łukaszem Ka-
linowskim (1 c) wykonali utwór 
„Chodź, pomaluj mój świat”. Z kolei 
dziewczęta z grupy tanecznej wy-
konały dwa układy. Tańczyły: Wik-
toria Kucharska (3 g), Weronika 
Kantor (1 c), Ania Klemczak (1 c), 
Zuzanna Siejak (1 e), Agata Stando 
(3 c), Kinga Wojtkowiak (3 c), Mar-
tyna Witecka (3 g), Wiktoria Wan-
das (1 c), Agata Węcławiak (1 c), 
Monika Leńczuk (3 g), Zuzanna 
Sydor (3 g), Zuzanna Strugała (3 g), 
Paulina Deska (3 g), Dominika De-
ska (3 g) i Natalia Rybarz (3 c). Na 
scenie wystąpiły także Kamila Ma-
linowska (2 c) i Kasia Tomczak 
(2 c).

Z Gimnazjum nr 2 Uśmiechy
Uczestnicy zajęć artystycznych 

zorganizowali happening pod robo-
czym tytułem „Miłego dnia”, które-
go głównym celem było wywołanie 
u przypadkowych przechodniów 
uśmiechu. Nie bacząc na deszcz, 
kolorowo ubrana młodzież ruszyła 
na plac E. Bojanowskiego, aby na-
potkanym osobom rozdawać kar-
teczki z napisami „Uśmiechnij się”, 
„Miłego dnia” itp. oraz „zarażać” 
dobrą energią. Uczestników zajęć 
teatralnych wspierali uczniowie 
z Amatorskiej Grupy Filmowej 
„Zoom”.

Impreza
18 czerwca odbył się bal klas 3. 

Przybyłych powitali konferansjerzy: 
Marta Pawlak (2 a) i Adrian Mie-
szała (2 a). Tradycyjnie imprezę 
rozpoczęliśmy polonezem. Później 
miała miejsce Gala „Złote Dęby 2014”. 
Wręczono statuetki w kategoriach: 
szkolna miss (Agata Stando, 3 c), 
szkolny mister (Aaron Ciesielski, 
3 c), cięty język (Agnieszka Anto-
niewska, 3 b), superkumpelka (Zo-
sia Tomaszewska), wyjątkowy ktoś 
(Marta Pokryszka, 3 a), najtęższy 
mózg (Patryk Matusiak, 3 c), wy-
bitny mówca (Maciej Chudak, 3 c), 
sportowiec roku (Mikołaj Matyla, 
3 c). Galę prowadzili Weronika Py-
tlewska i Jakub Ra�ński (2 i), nato-
miast Marta Gajzlerowicz (2 i) za-

grała na pianinie. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się organizacji tego dnia.

Sportowo
24 czerwca odbył się szkolny 

Dzień Sportu. Wszyscy uczniowie 
przystąpili do udziału w różnych 
dyscyplinach sportowych. Po wnie-
sieniu �agi olimpijskiej rozpoczęli-
śmy rozgrywki i świetną zabawę. 
Było przeciąganie liny, żonglerka 
piłką nożną, wyścigi rzędów, skoki 
przez skakankę, tenis stołowy do 
celu, podciąganie się na drążku, 
jazda spinningowa, „węzeł gordyjski”, 
rzuty samolotami do celu, skoki w dal 
z miejsca, miniturniej w boule. 
W przerwie na obliczenie wyników 
wszyscy obejrzeli wstęp Soni Jan-
kowskiej (2 c) z szarfą oraz tańczy-
li układ przygotowany przez Martę 
Pawlak (2 a).

Europa
25 czerwca, w szkole podsu-

mowaliśmy projekt edukacyjny 
„Lato w Europie”. Jego celem było 

poznanie historii, geografii, przy-
rody, a także kultury i osobliwości 
wybranych państw europejskich. 
Zaangażowani gimnazjaliści w barw-
ny sposób przekazywali treści 
poznane na lekcjach geografii, 
a także podczas podróży po Eu-
ropie.

Fizyka
26 czerwca Asia Spychała, Mar-

ta Pokryszka, Ola Rubisz, Fryderyk 
Filipowski, Maks Kędziora, Paweł 
Machalski i Adam Araszkiewicz 
pod opieką p. Przybylskiej, wybra-
li się do przedszkola Sióstr Słu-
żebniczek, gdzie uczyli dzieci fi-
zyki.

Zakończenie
26 czerwca odbyła się uroczy-

stość zakończenia nauki przez 
klasy 3. Dyrektor Jolanta Walczak 
oraz burmistrz Rafał Marek skie-
rowali do uczniów ciepłe słowa. 
Następnie odbyła się ceremonia 
przekazania sztandaru klasie 1 c. 
Dyplomy i nagrody odebrali: Wik-
toria Walla (3 c) oraz Patryk Ma-
tusiak (3 c) za najwyższe wyniki 
w nauce w cyklu trzyletnim; lau-
reaci – Joasia Czyżak (3 a) i Jakub 
Lesiński (3 e), Wiktoria Walla (3 c), 
Iga Skrzypczak (3 a), Patryk Ma-
tusiak (3 c), Piotr Szkudlarek (3 b), 
Paweł Machalski (3 b), Łukasz 
Zawiski (3 b) i Maksymilian Kę-

ziora (3 d) za najwyższe wyniki 
z egzaminu gimnazjalnego; osoby 
wpisane do Złotej Księgi oraz wszy-
scy uczniowie, którzy otrzymali 
świadectwo z wyróżnieniem albo 
aktywnie działali na rzecz klasy 
lub szkoły. Dyrektor podziękowa-
ła rodzicom i wraz z wychowaw-
cami wręczyła listy pochwalne 
i gratulacyjne. Później nagrodzo-
no laureatów konkursów i spor-
towców. Uroczystość zakończyła się 
częścią artystyczną przygotowaną 
przez kl. 2 e i pokazem diaporam 
prezentujących slajdy z życia po-
szczególnych klas trzecich. 27 
czerwca uczniowie kl. 1-2 uczest-
niczyli w swojej uroczystości. Część 
oficjalną prowadzili Małgosia Ja-
rzynowska i Mikołaj Jakubowski. 
Głos zabrały Jolanta Walczak i re-
prezentująca burmistrza Monika 
Pigłowska. Na scenie najlepsi 
uczniowie odebrali świadectwa 
z wyróżnieniem, natomiast laure-
atom konkursów wręczono dyplo-
my i nagrody.

GII

n
Karina Lewicka i Wiktoria Kaszkowiak – 
nagrodzone w Wojewódzkim Konkursie 
Pięknego Czytania po niemiecku

n
Tradycyjny polonez w wykonaniu klas 3. na zakończenie nauki w Gimnazjum nr 2



7/2014

55

OŚWIATA

cd.  
ze str. 
49

którzy zaprezentowali różne rodza-
je głosów: bas i sopran. Pokazali 
szereg ćwiczeń oddechowych, które 
wykonywali wspólnie z dziećmi. 
Muzycy wykonali arię o zegarze, duet 
koci oraz recytatyw, który zachęcał 
do rozwiązywania kon�iktów i prze-
praszania się w ładny sposób.

W każdym miesiącu nasze przed-
szkolaki oczekują spotkania z panią 
Grażynką i jej psem. 

Podczas święta naszego miasta 
zaprezentowała się grupa starszaków, 
która przedstawiła piosenkę ilustro-
waną gestem oraz taniec z koloro-

Z Chatki Skrzatka

Wokalnie

Mały Festiwal Piosenki Luboń 
2014 odbył się u nas już po 
raz 6. Honorowy patronat 

objął Burmistrz Miasta. Gościliśmy 
gimnazjalistów z Poznania i powiatu 
poznańskiego. W tym roku uczestnicy 
musieli wybrać piosenki, nawiązują-
ce w swej treści do słów: „Kocham 
Cię, życie!”. Wśród 35 wykonawców 
jury przyznało: 1. miejsce Oliwii Łęc 
(Gimnazjum Pobiedziska), 2. – Mi-
riam Słupskiej (Zalesewo), a 3. – An-
nie Kubot (Baranowo). Wyróżnienia 
otrzymali: Natalia Kaźmierczak (G 1 
Luboń), Aleksandra Równiak (Buk), 
zespół „No Name” (G 1 Luboń), Jan 
Naklicki (G 58 Poznań), Aleksandra 
Marcinkowska (G 58 Poznań). 

Patron i rekolekcje
W tym roku szkolnym połączy-

liśmy święto szkoły z rekolekcjami. 
W pierwszym dniu, po nauce księ-
ży oblatów, uczniowie wzięli udział 
w konkursie wiedzy o kardynale 
Stefanie Wyszyńskim w ramach 
obchodów Dnia Patrona oraz wy-
słuchali audycji o życiu i działalno-
ści Prymasa Tysiąclecia. Kolejne dni 
wypełnione zostały spotkaniem 
z misjonarzami z Madagaskaru, 
drogą krzyżową i mszą św. na za-
kończenie rekolekcji.

Razem
Nasza szkoła dołączyła do pro-

jektu „Szkoła współpracy. Uczniowie 
i rodzice kapitałem społecznym 
nowoczesnej szkoły”. 11-12 czerw-
ca nauczyciele, rodzice i uczniowie 
uczestniczyli w szkoleniu. Celem 
działań jest pogłębienie współpracy 
przy realizacji statutowych zadań 
szkoły, szczególnie przy tworzeniu 
i mody�kacji koncepcji pracy szko-
ły. Aktywność wszystkich uczestni-
ków i efekty uzyskane w wyniku 
wspólnej pracy przyczynią się do 
podniesienia jakości pracy szkoły.

Bal
24 czerwca w restauracji „So-

bieski” uczniowie klas 3 mięli bal, 
kończący ich pobyt w gimnazjum. 
Imprezę rozpoczął polonez. Po czę-
ści artystycznej, która w humory-

styczny sposób przedstawiała trzy-
letnią edukację absolwentów, roz-
poczęła się zabawa. Bardzo dzięku-
jemy rodzicom, którzy zorganizo-
wali imprezę i pełnili opiekę nad 
świętującymi uczniami.

Adaptacja
Przyszłoroczne klasy 1 wzięły 

udział w Dniu Adaptacji. Zwiedziły 
szkołę, poznały swoich wychowaw-
ców i uczestniczyły w zabawach 
integracyjnych.

Pożegnań czas
26 czerwca pożegnaliśmy klasy 

3. W sali gimnastycznej odbyła się 
wzruszająca uroczystość, w czasie 
której tradycyjnie wręczyliśmy nie 
tylko nagrody dla uczniów ze śred-
nią 4,75, ale i tym, którzy wyróżni-
li się rozmaitymi talentami. Gim-
nazjalistą 15-lecia został Kamil 
Piechowiak. W nagrodę otrzymał 
stypendium oraz wyjazd do Parla-
mentu Europejskiego ufundowany 
przez europosła Ryszarda Czarnec-
kiego. Dzień później zakończył się 
rok szkolny 2013-14. Był dla naszej 
szkoły bardzo dobry – mieliśmy 
świetne wyniki z egzaminów gim-
nazjalnych, wielu laureatów konkur-
sów (10. miejsce wśród gimnazjów 
Wielkopolski pod względem liczby 
laureatów konkursów pod egidą 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty). 
Oto nasi stypendyści: Kamil Piecho-
wiak – Gimnazjalista 15-lecia; Lena 
Marcinkowska – Omnibus Roku; 
Cezary Linowski, Emil Plewa – Hu-
manistyczny Duet Roku; Wiktoria 
Ewkińska – Umysłowy Siłacz Roku; 
Alicja Muszyńska – Biolog Roku; 
Anna Kantor – Człowiek Renesan-
su; Filip Zarzyński – Gepard Roku; 
Jagoda Rybacka – Artystyczna Du-
sza z zacięciem kulinarnym; Artur 
Bałczyński – Najlepszy Aktor wśród 
matematyków; Jakub Jen – Monta-
żysta Roku; Paweł Piela, Filip Piela 
– Bliźniaki Roku; Maciej Papis – 
Matematyk Roku; Lucyna Łuczak 
– Humanistyczna Osobowość Roku; 
Barbara Maćkowska – Umysłowy 
Siłacz Roku; Dominika Krzyżańska 
– Talent Wokalny; Hanna Łobejko 
– Najbardziej Wysportowany Histo-

Z Gimnazjum nr 1

ryk; Adam Kaczmarek, Roksana 
Krakowska, Patryk Królikiewicz, 
Hubert Stach – Talenty Sportowe; 
Adrian Dombkowski – Sportowiec 
Roku; Asia Łuczak – Tancerka Roku; 
Natalia Kaźmierczak, Alicja Kacz-
marczyk – Medialny Duet Roku; 
Kuba Mączyński – Osobowość Roku; 
Michał Skóra, Filip Szulc – Nagło-
śnieniowiec Roku; Aleksandra Le-
onarczyk, Martyna Leonarczyk, 
Dawid Pausz, Maja Albanowska – 
poczet sztandarowy. Klasy 1-2: Ar-
kadiusz Charzyński – osiągnięcia 
aktorskie; Nicola Strzyżewska, Aga-
ta Wiss – osiągnięcia sportowe i ta-
neczne; Filip Wesołowski – osiągnię-
cia sportowe i teatralne; Patryk 
Kąkol – osiągnięcia z historii; Bar-
tek Pytlak – osiągnięcia sportowe; 
Emilia Przybył – osiągnięcia w ka-
tegorii języków obcych. Podzięko-
wania otrzymali także: Małgorzata 
Majewska – kończący kadencję 
skarbnik Rady Rodziców (RR), To-

masz Łuczak – za skład serii „Roz-
wijamy talenty”, Maria Nowak – 
„Rodzic z klasą” – nagroda specjal-
na, Józef i Nicola Trusiakowie – za 
pomoc przy organizacji festynu i bali 
RR, Agnieszka Bartkowiak – za 
pracę w projekcie „Razem dla szko-
ły”, Katarzyna Marciniak – przewod-
nicząca RR.

Pracowite wakacje
Przez dwa dni po zakończeniu 

roku szkolnego nasi nauczyciele – 
Magdalena Łobejko, Anita Plumiń-
ska-Mieloch i Przemysław Walkowiak 
brali udział w szkoleniu w Warsza-
wie zorganizowanym przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Była to 
druga tura szkoleń dla przyszłych 
mentorów pracujących z nauczycie-
lami w kursach internetowych Na-
uczycielskiej Akademii Internetowej, 
w której brali udział wyróżniający się 
kursanci N@I.

GI

n
 Uroczyste przekazanie sztandaru młodszym klasom podczas akademii zakoń-
czenia roku szkolnego

n
Tegoroczni absolwenci Gimnazjum nr 1 w tradycyjnych biretach

wymi chustami. Dzieci swoją ener-
gią, uśmiechem i zamiłowaniem do 
sceny, podbiły serca widowni.

Pożegnaliśmy naszych najstar-
szych przedszkolaków i ich rodziców. 
Na początku uroczystości absolwen-
ci otrzymali od młodszych kolegów 
drobne upominki i życzenia. Na-
stępnie zaprezentowali zdobytą 
wiedzę z j. francuskiego, zabrali wi-
downię w angielską podróż do Lon-
dynu, przygotowali również poże-
gnalne przedstawienie z podzięko-
waniami dla całego przedszkola 
i rodziców. Naszym absolwentom 
życzymy wielu sukcesów w dalszej 
edukacji.

Natalia Kaczmarek

Konkurs na Prezesa spółki LOSiR
Rada Nadzorcza Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR) Sp. 

z o.o. w organizacji, na podstawie uchwał nr 3 i 4 z dnia 26 maja 2014 r., 
jako organ uprawniony do powoływania Zarządu Spółki, ogłosiła kon-

kurs na stanowisko Prezesa Zarządu miejskiej spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością – LOSiR-u.

Warunki oraz tryb przeprowadzenia konkursu określał Regulamin dostępny 
na stronie internetowej www.bip.lubon.pl. W wyłonieniu kandydata na stano-
wisko Prezesa Zarządu Spółki pomoże Komisja Konkursowa. Termin składania 
ofert z wymaganymi dokumentami ustalono do 15 lipca 2014 r. Otwarcie ofert 
nastąpić ma 21 lipca, a postępowanie konkursowe de�nitywnie powinno się 
zakończyć do 22 września br. Zgodnie z zapowiedzią, wyniki konkursu zosta-
ną zamieszczone na stronie internetowej www.losir.eu oraz www.bip.lubon.pl 
w 7 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.  (I)

W paragra�e 5. regulaminu konkursowego punkcie 8. zapisano, że prze-
ciwko kandydatowi nie może toczyć się jakiekolwiek postępowanie karne za 
przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
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Bydgoszcz po raz drugi

W sobotę, 14 czerwca koło 
zakładowe PTTK nr 14 
zorganizowało ponownie 

wycieczkę do Bydgoszczy. Chcieli-
śmy poznać miejsca, do których nie 
dotarliśmy poprzednim razem. Na 
początek zobaczyliśmy bazylikę. Ko-
ściół został zbudowany w latach 30. 
ubiegłego wieku, a wnętrze jest 30 
lat młodsze. To dzieło prof. Wik-
tora Zina. Kościół może pomieścić 
ok. 12 tys. osób. Następnie odbyli-
śmy spacer przez Park Muzyczny ze 
słynną rzeźbą „łuczniczki”, secesyjną 
ul. Gdańską dotarliśmy do nowej 
fontanny nawiązującej do biblijne-
go potopu. Kolejny etap to przej-
ście nadbrzeżem między śluzami 

tzw. starego Kanału Bydgoskiego. 
Następnie pojechaliśmy do Koro-
nowa. Miasteczko położone jest na 
wzniesieniach wśród lasów nad Brdą, 
w pobliżu Zbiornika Koronowskiego. 
Główna atrakcja to kościół pocy-
sterski. Wnętrze jest barokowe (oł-
tarz) i rokokowe (ambona). Piękne są 
stalle i organy. W drodze powrotnej 
wstąpiliśmy do Gościeradza, gdzie 
w latach 20. i 30. ub. wieku mieszkał 
Leon Wyczółkowski. Dworek (wte-
dy drewniany) ufundował Wydział 
Krajowy w Poznaniu. Przejeżdżali-
śmy również przez Wtleń, gdzie na 
cmentarzu spoczywa ten znakomity 
artysta. Największe zbiory jego dzieł 
znajdują się w muzeach w Bydgosz-
czy i Poznaniu.    Maria Rogacka

Wycieczka z W. Łęckim
22 czerwca Oddział Środowi-

skowy PTTK Poznań-Nowe Miasto 
zorganizował III Wycieczkę z legen-
dą polskiego krajoznawstwa – Wło-
dzimierzem Łęckim pn. „Drawień-
ski Park Narodowy”. Wzięli w niej 
udział członkowie Koła PTTK nr 2 
„Lubonianka” z lubońskiego Od-
działu PTTK. Wyruszyliśmy auto-
karem sprzed Gimnazjum nr 24 na 
os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 
w Poznaniu. Zwiedziliśmy: Drez-
denko (wały ochronne dawnych 
forty�kacji ziemnych, szachulcowy 
spichlerz); Dobiegniew (Muzeum 
Woldenberczyków – O�ag II C Wol-
denberg – jeńców wojennych pod-
czas II wojny światowej); Drawień-
ski Park Narodowy (Punkt Infor-
macyjny DPN w Głusku i w Ostrow-

cu); Elektrownię Wodną w miejsco-
wości Kamienna-Knieja oraz pałac 
Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o.). Kie-
rownikiem wycieczki był Eugeniusz 
Jacek, a przewodnikiem wspaniale 
opowiadającym i prowadzącym nas 
po terenie DPN – zasłużony krajo-
znawca Włodzimierz Łęcki.   

Jan Błaszczak

Zlot przyrodników
Członkowie Ko-

misji Ochrony Przy-
rody (KOP) z Oddzia-
łu PTTK Luboń 
wzięli udział od 6 do 
8 czerwca w IV Ogólnopolskim 
Zlocie Turystów Przyrodników 
w Puławach w województwie lubel-

skim. Zlot przygo-
towała KOP Zarzą-
du głównego PTTK 
przy współudziale 
Oddziału Miejskie-
go PTTK im. Alek-
sandra Janowskiego 
w Lublinie. Celem 
zlotu było zapozna-
nie członków PTTK 
działających w ko-
misjach lub klubach 
ochrony przyrody 
w całej Polsce z za-
gadnieniami ochro-
ny przyrody i środo-
wiska naturalnego 

na terenie Puław i Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego. Zlot miał 
ponadto zintegrować członków PTTK 
działających na rzecz ochrony przy-
rody, umożliwić zdobycie uprawnień 
Instruktora Ochrony Przyrody przez 
uczestników spełniających warunki 
określone w regulaminie, nakreślić 
kierunki działania na rzecz środo-
wiska przyrodniczego i zatwierdzić 
zmody�kowane regulaminy odznak 
„Turysta Przyrodnik” i „Tropiciel 
Przyrody”. Bazą noclegową było 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Puławach. Podczas uroczystego 
otwarcia zlotu obejrzeliśmy prezen-
tację inauguracyjną: „Geopark – 
Małopolski Przełom Wisły” (dr 
Andrzej Pawłowski) i wysłuchaliśmy 
szeregu informacji. Zwiedziliśmy też 
m.in. Muzeum Oświatowe przy 
miejscu zakwaterowania oraz wzię-
liśmy udział w sesji naukowej. W ko-
lejnym dniu był przejazd do Kazi-
mierza Dolnego i 2. sesja terenowa, 
podczas której było zwiedzanie Mu-
zeum Przyrodniczego i wyprawa 
odkrywców – Quest po Kazimierzu 
Dolnym i okolicy, zwiedzanie Mu-
zeum Sztuki Złotniczej, ekspozycji 
meteorytów lub poszukiwanie ska-
mieniałości. Był posiłek w Winiar-
ni Sarzyńskich oraz przeprawa pro-
mem przez Wisłę do Janowca a tak-
że zwiedzanie zamku i muzeum. Po 
powrocie do Puław odbyliśmy spo-
tkanie integracyjne przy ognisku. 
Oddziałowa KOP z lubońskiego 
PTTK jako jedna z trzech wyróż-
nionych w kraju otrzymała dyplom 
za popularyzację ochrony przyrody 

i środowiska naturalnego oraz za 
pracę przy organizowaniu konkur-
sów przyrodniczych dla dzieci i mło-
dzieży.    M. J. Błaszczakowie

Walne publicystów
Zarząd Wielkopolskiego Klubu 

Publicystów Krajoznawczych zwo-
łał 23 czerwca Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze w Cafe Bim-
ba przy ul. Zielonej w Poznaniu. 
Wziął w nim udział Jan Błaszczak 
– członek rzeczywisty z Oddziału 
PTTK Luboń. Prezes Klubu Witold 
Przewoźny przedstawił sprawozda-
nie Zarządu z działalności Klubu 
w okresie od czerwca 2012 do czerw-
ca 2014 r. Skarbnik Paweł Anders 
przekazał sprawozdanie z opłacania 
i wykorzystania składek członkow-
skich. Po dyskusji nad sprawozda-
niami udzielono Zarządowi abso-
lutorium za okres sprawozdawczy. 
Przedstawiono sprawy członkowskie 
i omówiono propozycje działalności 

klubu w nowej kadencji. Dokonano 
wyboru nowego zarządu oraz usta-
lono wysokości składki na rok 2014. 
Nowym prezesem WKPK został 
Bogdan Kucharski, a członkami 
zarządu: Witold Przewoźny, Witold 
Gostyński, Paweł Anders, Zbigniew 
Szmidt i Wojciech Owsianowski.   

Jan Błaszczak

„Limba” na Kobylej Górze
W sobotę, 5 lipca 

Klub Górski „Limba” 
z Oddziału PTTK 
Luboń zorganizował 
wycieczkę autokarową 
na Kobylą Górę. Wyruszyliśmy bu-
sem wczesnym rankiem, by przez 
Jarocin, Pleszew, Ostrów Wlkp., 
Ostrzeszów i Kobylą Górę dotrzeć 
do miejscowości Zmyślona Parzy-

nowska. Stąd pieszo dotarliśmy na 
szczyt Kobylej Góry (najwyższy szczyt 
w Wielkopolsce 284 m n.p.m.), na 
którym od 1999 r. znajduje się tzw. 
Wielkopolski Krzyż Milenijny. Do 
niego prowadzą szlaki PTTK. Znaj-
dują się tutaj również pamiątkowe 
kamienie oraz dzwon. Obok stoi 
przekaźnik telefonii komórkowej 
Plus. W pobliskim Parzynowie na 
Słonecznej Górze odwiedziliśmy 
kapliczkę z drewnianą rzeźbą Pa-
pieża Jana Pawła II. Następnie po-
jechaliśmy do Bralina do Sanktuarium 
Matki Bożej Pólkowskiej na Pólku. 
Drewniany kościół został zbudowa-
ny na planie krzyża greckiego o nie-
znacznie zwężających się ramionach. 
Obecny pochodzi z 1712 r. Jest kry-
ty gontem i określa się go mianem 
perły kościelnej architektury drew-
nianej. Fundatorem był Stanisław 
Drabik z Rychtala. W ołtarzu głów-
nym znajduje się barokowy obraz 
Maryi Niepokalanie Poczętej z Dzie-

ciątkiem, a w tylnej jego 
części obraz św. Jadwigi 
Śląskiej. Wokół świątyni 
umieszczono podcienia 
dla pielgrzymów i pątni-
ków, zwane również so-
botami. Znajdowali w nich 
schronienie przybywają-
cy w sobotę z daleka 
wierni, którzy oczekiwa-
li tam na ranną niedziel-
ną mszę św. Pan kościel-
ny Robert Gogol od 
prawie 60 lat związany 
z pólkowskim kościołem 
oprowadził nas po sank-

tuarium i w bardzo interesujący 
sposób przedstawił historię kościo-
ła oraz para�i, przeplatając opowieść 
śpiewem starych, przepięknych, 
pólkowskich, maryjnych pieśni ko-
ścielnych a także okolicznych ludo-
wych. Zwiedziliśmy także kościół 
pw. św. Anny w Bralinie. W drodze 
powrotnej zatrzymaliśmy się w An-
toninie w drewnianym Pałacu My-
śliwskim Książąt Radziwiłłów z lat 
1822-24, zbudowanym na planie 
krzyża greckiego wg projektu archi-
tekta Fryderyka Schinkla. W prze-
pięknej Sali Kominkowej grywał 
Fryderyk Chopin, a my w niezwykłej 
scenerii i atmosferze uraczyliśmy się 
kawą i deserem malinowym, by 
w miły sposób zakończyć kolejną 
wycieczkę.    

M. J. Błaszczakowie

n
Koło zakładowe PTTK nr 14 w Bydgoszczy

n
Uczestnicy podczas Walnego Zebrania Klubu Publi-
cystów Krajoznawczych   fot. Jan Błaszczak

Z PTTK

n
Klub „Limba” na szczycie Kobylej Góry – fot. Maria Błaszczak
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Piłkarska wiosna

W rundzie wiosennej 2014 r. 
w rozgrywkach WZPN 
(Wielkopolskiego Związ-

ku Piłki Nożnej) w Poznaniu grały 
dwa zespoły Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka”: trampkarze 
młodsi i orliki.

Zespół trampkarzy za przeciw-Qn

ników miał drużyny z Komornik, 
Plewisk, Niepruszewa i Rakoniewic. 
Nasz zespół okazał się najlepszy. Po-
niósł jedyną porażkę z Rakoniewica-
mi, a pozostałe mecze wygrał. Orliki 
za rywali miały zespoły z Komornik, 
FOGO Luboń, 1920 Mosina, Stoper 
Poznań i Polonia Poznań (dziewczy-
ny). Lepszym od Jedynki okazał się 
tylko zespół Stopera, z którym chłop-
cy zremisowali i przegrali.

Zespół żaków rocznika 2005-2006 Qn

brał udział w rozgrywkach Minimi-
strzostwa 2014 Deichmann. Turniej 
rozgrywano na boisku Orlik przy 
Arenie w Poznaniu. Zespoły wystę-
powały pod nazwami państw (Je-
dynka jako Polska). Rywalami były 
zespoły Hiszpanii, Holandii, Chor-
wacji, Argentyny i Nigerii. Finałowy 
turniej został rozegrany 14 czerwca. 
Nasz zespół wygrał 4:0 z Hiszpanią 
i w pół�nale grał z Nigerią (Aka-
demia Piłkarska Leszno). Mecz ten 
wygrał po zaciętej walce zespół Ni-
gerii 2:1. W meczu o trzecie miejsce 
Jedynka wygrała z Chorwacją 4:1, 
zdobywając w turnieju trzecie miej-
sce. W spotkaniu �nałowym Nigeria 
pokonała Argentynę 6:0. Najlepszym 
strzelcem z 18 bramkami został za-
wodnik Jedynki – Olaf Pechorin – 
wraz z zawodnikiem z Leszna. Na 
zakończenie turnieju wszyscy chłop-
cy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a zawodnicy z miejsc I-III statuetki 
i dyplomy. Zwycięski zespół Nigerii 
reprezentował Poznań na rozgryw-
kach ogólnopolskich w Opolu.

31 maja z okazji Dnia Dziecka Qn

2 zespoły UKS Jedynka (młodziki 
i żaki) grały w turnieju na boisku 
Orlik w Luboniu organizowanym 
przez LOSiR. Orliki w tym samym 
czasie grały w turnieju w Konarze-
wie, zajmując 2. miejsce.

29 czerwca w Mosinie odbył się Qn

VI turniej organizowany przez 
1920 Mosina, sponsorowany przez 

FWMT (Fabryka Wieczorek Meble 
Tapicerowane). Wzięło w nim udział 
50 zespołów w pięciu kategoriach 
wiekowych. Z UKS Jedynka zagrały 
dwa zespoły. Młodziki rywalizowały 
z zespołami z Gniezna, Granowa, 
Komornik, Koziegłów, Kamionek, 
Poznania (Chrobry) i Mosiny oraz 
UKS Dwójka Luboń. Nasz zespół 
wygrał po zwycięstwie w �nale z Avią 
Kamionki. Zespół żaków rywalizował 
z zespołami z Dopiewa, Konarzewa, 
Kicina, Swarzędza, Puszczykowa, AKF 
Poznań i Mosiny. Chłopcy z Jedynki 
w gronie 14 zespołów zajęli 3. miej-
sce po zwycięstwie nad AKF Poznań 
4:1. Najlepszym strzelcem w tej ka-
tegorii został Kamil Wroński. Na za-
kończenie turnieju puchary, medale 
i upominki rzeczowe wręczali spon-

sorzy FWMT, 
poseł na Sejm 
RP Marek 
Niedbała 
oraz prezes 
1920 Mosi-
na Magda 
Białożyt.

- W nie-
dzielę, 29 
czerwca UKS 
Jedynka zor-
ganizowała 
tradycyjne 
zakończenie 
sezonu dla 
zawodników 
i rodziców 
przy kiełba-

skach z grilla oraz słodkich wypie-
kach i kawie. Zarząd klubu z opie-
kunem przygotowali dla chłopców 
kończących grę w Jedynce pamiąt-
kowe statuetki z podziękowaniem 
za grę. Dla uczestników turnieju 
w Gerarsdorf, w którym Euro Spor-
ting nie zapewnił medali dla chłop-
ców, Jedynka przygotowała repliki 
dla każdego uczestnika wyjazdu. 
W trakcie spotkania odbyła się uro-
czystość wręczenia dwóch odznaczeń 
dla działaczy klubu. Członek Komi-
sji Odznaczeń WZPN w Poznaniu 
Jerzy Kołodziej wręczył prezesowi 
UKS Jedynka Zbigniewowi Jankow-
skiemu srebrną odznakę PZPN 

UKS „Jedynka” (Polski Związek Piłki Nożnej), a Pio-
trowi Wilczyńskiemu brązową za 
działalność na rzecz dzieci i mło-
dzieży w sporcie.

W sezonie 2013-2014 w klubie tre-Qn

nowało około 50 chłopców w trzech 
kategoriach wiekowych. Zajęcia tre-
ningowe prowadzili Lech Bartkowiak 
i Karol Bartkowiak. Przy organiza-
cji zajęć oraz podczas meczów i tur-
niejów pomagali rodzice chłopców, 
w szczególności Sławomir Splisgart, 
Arkadiusz Patulski, Piotr Wilczyń-
ski, Maciej Łukaszewski i Hieronim 
Twardosz. Prezes i zarząd klubu skła-
dają wszystkim podziękowania za 
miniony sezon.

Do sezonu 2014-2015 UKS Je-
dynka Luboń zgłasza do rozgrywek 
dwa zespoły: orlików i młodzików.

Turniej w Austrii
Organizatorem Międzynarodo-

wego Turnieju Piłki Nożnej w Ge-
rarsdorf pod Wiedniem – Danube 
Chalenge Cup 2014 – rozegranego 
od 5 do 9 czerwca, była �rma Euro 
Sportring. Grały zespoły z takich 
państw jak: Austria, Belgia, Czechy, 
Słowacja, Niemcy, Chorwacja, Węgry, 
Rumunia, Estonia, Dania i Polska. 
Z Jedynki wyjechało 40 chłopców z 9 
opiekunami. Do Wiednia dotarliśmy 
po nocnej podróży rano w czwartek, 
6 czerwca. W piątek zwiedzaliśmy 
Wiedeń. Odwiedziliśmy Park Roz-
rywki na Praterze, gdzie chłopcy 
skorzystali z wielu atrakcji. Na miej-
sce zbiórki do Gerarsdorf dotarliśmy 
o godz.18. Po zjedzeniu kolacji uda-
liśmy się do miejsca zakwaterowania 
– hali sportowej zespołu szkół w Wied-
niu. W sobotę o godz. 9 odbyło się 
otwarcie turnieju. Był przemarsz 
wszystkich zespołów, powitanie przez 
miejscowych organizatorów oraz 
odegranie hymnów państwowych 
wszystkich państw uczestniczących 
w turnieju. Po otwarciu rozpoczęły się 
gry eliminacyjne. Jedynka grała w trzech 
kategoriach wiekowych U-9 rocznik 
2005-2006, U-11 rocznik 2003-2004, 
U-14 rocznik 2000-2001. W katego-
rii U-9 nasi chłopcy mieli za prze-
ciwników zespoły z Czech, Niemiec 
oraz dwa z Austrii. 3 mecze przegra-
li, 1 wygrali i walczyli o miejsce 7/8, 
przegrywając z zespołem Węgier 0:1. 
W kategorii U-11 grało 12 zespołów 
podzielonych na dwie grupy. Jedyn-

ka za przeciwników miała zespoły 
polskie z Tomaszowa Mazowieckie-
go, Częstochowy oraz gospodarzy SC 
Gerarsdorf. Po dwóch przegranych 
i zwycięstwie grali o miejsce 8. z Ru-
munią, wygrywając 2:1. W kategorii 
U-14 wystąpiło 10 zespołów w dwóch 
grupach. Jedynka wygrała z zespo-
łami Węgier i Austrii oraz przegrała 
z Estonią i Austrią. W meczu o 5. 
miejsce zwyciężyła zespół z Austrii 
w rzutach karnych po remisie 1:1. 
Turniej rozgrywano na 4 boiskach 
w trudnych warunkach atmosferycz-
nych (wysoka temperatura). Przed 
meczami nasze zespoły wręczały 
przeciwnikom torebki z logo Lubonia, 
z proporczykiem i kalendarzem Je-
dynki oraz drobne upominki z Lu-
bonia i Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu. Na każdym meczu mieliśmy 
�agi Polski i Lubonia. Pomoc w tłu-
maczeniu języka organizator zapew-
nił przez pochodzącą z Ukrainy 
panią Anię – studentkę z Wiednia. 
Po zakończeniu gier �nałowych w nie-
dzielę odbyło się podsumowanie 
wyników rywalizacji. Polskie zespo-
ły wygrały w dwóch kategoriach 
wiekowych U-13 i U-15 (Zawisza 
Bydgoszcz). Na zakończenie organi-
zatorzy turnieju przygotowali dla 3 
czołowych drużyn puchary oraz pa-
miątkowe medale. Okazało się, że dla 
chłopców U-14 i U-15 zabrakło me-
dali. Po przyjeździe do Lubonia Za-
rząd UKS „Jedynka” zamówił je 
i wszyscy nasi piłkarze z U-14 otrzy-
mali z rąk trenera Lecha Bartkowia-
ka pamiątkowe medale. W ponie-
działek po śniadaniu wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do Polski. Zwie-
dziliśmy Skalne Miasteczko w Cze-
chach, a będąc już w kraju, zjedliśmy 
ostatni posiłek w McDonaldzie w Lu-
biniu. W późnych godzinach wie-
czornych wróciliśmy do Lubonia. 
Kierownikiem wyjazdu był prezes 
UKS „Jedynka” – Zbigniew Jankow-
ski, opiekę sportową nad zespołami 
pełnił Lech Bartkowiak, kierowni-
kami zespołów byli Sławomir Splis-
gart, Piotr Wilczyński i Arkadiusz 
Patulski, opiekunami Urszula Bart-
kowiak, Beata Witt, Witold Łuka-
szewski oraz Przemysław Matłoka. 
Koszty wyjazdu opłacili uczestnicy, 
a transport Urząd Miasta, Rada Ro-
dziców SP 1 oraz UKS „Jedynka”.

Lech Bartkowiak

n
Zespół UKS „Jedynki” na turnieju w Gerarsdorf w Austrii   fot. Sławomir Splisgart

n
Ekipa UKS „Jedynki” na jednych z zawodów w sezonie wiosennym
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Dla dzieci

W sobotę, 31 maja na starorzeczu 
Warty (Kocie Doły) koło 
Polskiego Związku Węd-

karskiego „Lubonianka’’ zorganizo-
wało tradycyjny festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Pogoda dopisała, frekwencja 
okazała się więc duża. Najlepszym 
wręczono puchary w grupach wieko-
wych, każdy z uczestników otrzymał 
upominek i ciepły posiłek. Dla dzie-
ci przygotowano również słodkości. 
Najlepszym podsumowaniem festynu 
były uśmiechy na twarzach dzieci. 
Rodzice i opiekunowie też przeżywali 
wędkowanie swoich pociech. W 1. 
grupie wiekowej 1. miejsce zajął Jan 
Bugajewski (1995 pkt), 2. – Krzysztof 
Kaźmierczak (1085 pkt), a 3. – Ad-

rian Gregor (510 pkt). W 2. grupie 
na 1. miejscu znalazł się Maksymi-
lian Zawielak (955 pkt), na 2. Woj-
ciech Jędrzejewski (865 pkt), a na 
3. Dominik Trocha (805 pkt). W 3. 
grupie najlepsza okazała się Roksa-
na Czechowska (1750 pkt), a po niej 
Emila Łuczak (945 pkt) i Wiktoria 
Ratajczak (660 pkt). W 4. grupie 1. 
miejsce przypadło Filipowi Ruszczyń-
skiemu (1330 pkt), 2. – Mateuszowi 
Twardowskiemu (690 pkt), a 3. – We-
ronice Leńczuk (585 pkt).

Składamy serdeczne podzięko-
wania sponsorom: Urzędowi Miasta 
Luboń, Firmie Luvena, Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Luboniu, Reginie 
Niedźwiedź, Barbarze i Robertowi 

Grajczakom, �rmie „Gruba Ryba” 
Tomasz i Michał Mazurczak oraz 
Kołu PZW „Lubonianka”.

O puchar burmistrza
8 czerwca na Kocich Dołach 

przeprowadzono spławikowe zawo-
dy wędkarskie o puchar Burmistrza 
Miasta Luboń. W kategorii „senior” 
1. miejsce zajął Marek Leńczuk (3180 
pkt), 2. – Tadeusz Nowicki (2400 
pkt), a 3. – Bartłomiej Komischke 
(2280 pkt). Wśród juniorów najlep-
sza była Monika Leńczuk (2410 pkt), 
po niej Dawid Jazdończyk (1910 pkt) 
i Szymon Gazda (500 pkt). Zawody 
�nansował Urząd Miasta Luboń.

Roman Śróda

U wędkarzy

n
Wręczanie nagród podczas wędkarskiego Dnia Dziecka

n
Nagrodzeni w zawodach o Puchar 
Burmistrza

Na pływalni „Chwiałka” przy 
ul. Chwiałkowskiego 34 
w Poznaniu odbyły się 24 

maja 32. zawody pływackie z okazji 
Dnia Dziecka. Jak zwykle dopisała 
wysoka frekwencja, zarówno wśród 
uczestników jak i rodziców. Nie za-
brakło też wielu kibiców dopingują-
cych dzielnych sportowców. Należy 
podkreślić, że w zawodach starto-
wało także wielu małych i dużych 
mieszkańców Lubonia. Jedną z nich 
była Aleksandra Urbaniak, uczenni-
ca klasy 1h Gimnazjum nr 2, która 
po raz kolejny stanęła na podium. 
Tym razem Olka odniosła największy 
swój sukces. W konkurencjach indy-
widualnych, zarówno w kraulu jak 
i w del�nie stanęła na najwyższym 
podium. Otrzymała dwie statuetki za 
zajęcie pierwszego miejsca, a z tatą 
Mariuszem Urbaniakiem stanęła 
w szranki w konkurencji „rodzic 
i dziecko”, uzyskując 3. miejsce.

M.

Pływanie  
na medal

n
Aleksandra Urbaniak ze swoim trene-
rem Maciejem Milczyńskim cieszą się 
wspólnie z odniesionego sukcesu

Rywalizacja szkół podstawowych 
w Luboniu prowadzona jest 
w ramach Szkolnego Związku 

Sportowego w następujących dyscy-
plinach: indywidualne i sztafetowe 
biegi przełajowe, sztafety pływackie, 
tenis stołowy, szachy, czwórbój lek-
koatletyczny, piłka siatkowa, piłka 
ręczna, koszykówka i piłka noż-
na. Jako zwycięzcy lubońskich za-
wodów reprezentowaliśmy miasto 
w rywalizacji powiatowej. Nasze 
zespoły wywalczyły czołowe loka-
ty w następujących dyscyplinach: 1. 

miejsce w tenisie stołowym dziew-
cząt, 3. – w tenisie stołowym chłop-
ców, 1. – w szachach, 2. – w sztafe-
cie przełajowej, 2. – w czwórboju 
LA chłopców, 4. – w czwórboju LA 
dziewcząt, 2. – w siatkówce chłopców. 
Indywidualnie 1. miejsce w tenisie 
stołowym zajęła Zuzanna Sułek, a 3. 

– Krzysztof Witkowski. W czwór-
boju LA 2. miejsce indywidualnie 
zajął Krystian Bryński. Te wyniki 
spowodowały, że nasza szkoła zdo-
była 2. miejsce w powiecie (na 65 
biorących udział).

Podsumowanie całorocznej ry-
walizacji odbyło się 11 czerwca 
w Zespole Szkół w Puszczykowie. 
Wyróżnienia, puchary i dyplomy 
wręczali: wicestarosta powiatu Tomasz 
Łubiński, przewodniczący Rady 
Powiatu – Paweł Burdajewicz, prze-
wodniczący Szkolnego Związku 

Sportowego „Wielkopolska” – Zbi-
gniew Urbańczyk. Wśród uczestni-
ków byli radni powiatu, 
władze samorządowe 
Puszczykowa oraz dy-
rektor Zespołu Szkół 
z Puszczykowa – Prze-
mysław Budzyński. Na-

Druga w powiecie
Podsumowanie sezonu sportowego w SP 1

n
Reprezentacja lubońskiej SP 1 na drugim miejscu podium w powiecie    
fot. Z. Jankowski

jesteś? Polak mały. (…) A w co wie-
rzysz? W Polskę wierzę!”. Po patrio-
tycznie zakończonym pokazie arty-
stycznym nastąpiło pożegnanie 
sześciolatków. Absolwenci odebrali 
dyplomy ukończenia przedszkola 
gratulacje i życzenia, a także „szkol-
ne” upominki – piórniki. Reszta 
przedszkolaków także została na-
grodzona za swoją pracę w tym roku. 
Gratulacje otrzymali również rodzi-
ce, którzy w sposób szczególny przy-
czynili się do rozwoju i funkcjono-
wania placówki. Następnie był tort, 
a kto po nim czuł niedosyt, mógł 
skosztować jeszcze grillowanej kieł-

baski ze świeżo ukiszonym ogórkiem 
lub hot-doga. Była okazja powspo-
minać, pogadać ze znajomymi ro-
dzicami przedszkolaków oraz na-
uczycielkami, tym bardziej, że dzieć-
mi zajęli się animatorzy z zespołu 
„Old men”, którzy organizowali róż-
ne konkursy i śpiewali tak, że nogi 
same ruszały do tańca. Nikogo nie 
trzeba było długo namawiać. Tań-
czyły dzieci, wychowawczynie, 
a w końcu nawet niektórzy rodzice. 
W końcu pięć wspólnych lat to ka-
wał czasu.

K. Tomalka-Kałek, B. Stempczynska

Ze Słonecznego Zakątka cd.  
ze str. 
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cd.  
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Powrót do starej nazwy

W środę, 18 czerwca w siedzibie 
dawniejszego Fogo Luboń 
na ul. Rzecznej odbył się 

Nadzwyczajny Kongres Wyborczy. 
Wybrano nowe władze klubu oraz od-
były się głosowania dotyczące uchwał. 
Zdecydowano o powołaniu nowego 
zarządu. Prezesem został Karol Bą-
kowski (dotychczasowy wiceprezes 
Fogo Luboń), a jego zastępcą Stanisław 
Wojski – były prezes Fogo Luboń, 
który pełnił tę funkcję przez 4 lata, 
obecnie jest prezesem honorowym. 
Funkcja skarbnika przypadła Pawłowi 
Kierojczykowi. Członkiem zarządu 
bez funkcji będzie nadal wieloletni 
działacz, były skarbnik Jan Kaczma-
rek – radny Lubonia. Zdecydowa-
no również o zmianie nazwy. Klub 
powrócił do wcześniejszego mia-
na – Luboński KS (Luboński Klub 
Sportowy).

Pierwsze decyzje zarządu
Na inauguracyjnym posiedzeniu 

nowego zarządu LKS-u 7 lipca wy-
brano innego szkoleniowca. Posta-
nowiono, że od najbliższego sezonu 

zespół seniorów w Klasie Okręgowej 
poprowadzi Marek Wilczyński. 
Z kronikarskiego obowiązku przy-
pominamy, że 20 lat temu był on 
doskonałym zawodnikiem III-ligo-
wej drużyny LKS-u. Szerzej sylwet-
kę trenera przedstawimy w następ-
nym numerze. W tym samym dniu 
odbył się też pierwszy w klubie „ca-
sting”, w którym uczestniczyło 13 
zawodników. Następny zaplanowa-
no na 14 lipca.

Pytanie do prezesa
Po ostatnich zawirowaniach 

w klubie na ul. Rzecznej zapytaliśmy 

Karola Bakowskiego – nowego pre-
zesa LKS-u – o dalsze losy i perspek-
tywy dla klubu. Na ustach wszystkich 
jest głównie zespół seniorów. Czy 
w razie zgłoszenia go do rozgrywek 
znajdą się środki na utrzymanie tej 
drużyny?

Karol Bąkowski: Pragnę za-
pewnić, że wbrew plotkom poja-
wiającym się w mieście, zespół 
seniorów Lubońskiego nadal będzie 
istnieć,. Zmieniły się jedynie roz-
grywki, do których przystąpi dru-
żyna. Na 99,9% będziemy wystę-
pować w tej samej klasie rozgryw-
kowej co Stella Luboń, gdyż zgod-
nie z przepisami PZPN zespół, 
który wycofał się z III Ligi zostaje 
zdegradowany o dwie klasy roz-
grywkowe. W naszym przypadku 
to Liga Okręgowa, w której wystę-
puje Stella Luboń.

Jeżeli chodzi o finanse klubu, 
to są one ruchome i zależą od spon-
sorów. W III Lidze koszty organi-
zacji meczów wynosiły powyżej 
2000 – 2500 zł za jeden mecz, wli-
czając w to gaże dla sędziów. W Li-
dze Okręgowej te koszty są o ¾ 

mniejsze. Skoncentrujemy się na 
zawodnikach, którym będzie za-
leżeć na „Lubońskim” i na własnych 
wychowankach, dlatego powinni-
śmy sobie poradzić finansowo.

Trenerem pierwszego zespołu 
został M. Wilczyński. Funkcję do-
radczą będzie pełnić Jarosław 
Araszkiewicz, który był ostatnim 
szkoleniowcem Fogo w III Lidze 
i któremu również zależy na tym, 
by LKS się odrodził. Pierwszy ofi-
cjalny trening odbędzie się 22 
lipca br. o godz. 18 na boisku przy 
ul. Rzecznej.

Władysław Szczepaniak

Z klubu na ul. Rzecznej

n
 Nowy zarząd LKS-u, od prawej: K. Bąkowski (prezes), S. Wojski (wiceprezes), P. 
Kierojczyk (skarbnik), J. Kaczmarek (członek)   fot. Władysław Szczepaniak

Bilans sezonu

W sobotę, 14 czerwca Stel-
la rozegrała na wyjeździe 
spotkanie z bezpośrednim 

przeciwnikiem w tabeli – Piastem 
Kobylnica. Stawką meczu była walka 
o 6. miejsce na zakończenie sezo-
nu. Stellowcy wywieźli cenny remis 
1:1, który wystarczył do utrzymania 
pozycji w tabeli. Bramkę dla Stel-
li zdobył Michał Wojciechowski. 
Ostatecznie lubonianie zakończyli 
rozgrywki w klasie okręgowej na 6. 
miejscu. Pomimo tak dobrego miejsca 
zespół z Lubonia otwierał środko-
wą część tabeli ze stratą do piątego 
zespołu – Wełny Rogoźno – który 
miał sporą różnicę przewagi, bo aż 
15 punktów!

W ostatnim meczu rundy wio-
sennej Stella podejmowała u siebie 
TPS Winogrady, sprawiając kibicom 
przykrą niespodziankę, bo uległa 
przeciwnikom 2:1. Pierwsza połowa 

nie zapowiadała porażki, ponieważ 
po ładnym dośrodkowaniu Piotra 
Palacza piłkę przejął Marcin Ogro-
dowczyk i pięknym uderzeniem 
ulokował ją w bramce gości. Stel-
lowcy udowodnili, że grają słabsze 
drugie połowy. Podobnie było z Po-
lonią Poznań. Przeciwnicy zdobyli 
dwie bramki i 3 punkty pojechały 
do Poznania. W rundzie wiosennej 
Stella odniosła 5 zwycięstw, zdoby-
ła 3 punkty i 3 bramki przyznane 
jako walkower po wycofaniu się 
z rozgrywek Lechity Kłecko. Lubo-
nianie uzyskali 2 remisy i doznali 5 
porażek. Zdobyli 17 bramek i 3 gole 
przyznane jako walkower, tracąc 19. 
Bramki zdobywali: Tomek Mroczyń-
ski (3), Piotr Palacz (3), Marcin 

Ogrodowczyk (3), Grzegorz Sołty-
siak (2), Mateusz Murawski, Michał 
Gawron, Jan Grzegorzewski, Jakub 
Budych, Michał Wojciechowski, 
Marcin Mroczyński (po 1).

W sezonie 2013-2014 Stella ro-
zegrała 25 spotkań, zdobyła 3 punk-
ty przyznane poprzez walkower, 
odniosła 10 zwycięstw, uzyskała 5 
remisów i doznała 10 porażek. W su-
mie dało to 38 punktów (jednego 
nie rozegrano). Stellowcy strzelili 33 
bramki (plus 3 za walkower), co daje 
razem 36, a utracili 38. U siebie wy-
grali 7 spotkań (plus jeden mecz 
nierozegrany z powodu wycofania się 
zespołu z Kłecka), uzyskali 1 remis 
i doznali 4 porażki. Na wyjeździe 
odnieśli 3 zwycięstwa, uzyskali 4 
remisy i doznali 6 porażek. Bramki 
w sezonie 2013-2014 r. zdobywali 
dla Stelli: Piotr Palacz (7) – najlep-
szy strzelec, Mateusz Murawski (5), 
Tomasz Mroczyński (5), Jakub Bu-

dych (3), Marcin Ogrodow-
czyk (3), Jan Grzegorzewski 
(2), Grzegorz Sołtysiak (2), 
Marek Szczęśniak, Dawid 
Ziętkowski, Arkadiusz No-
wicki, Michał Gawron, Mi-
chał Wojciechowski, Marcin 
Mroczyński (po 1) oraz 3 
bramki przyznane za wal-
kower z Lechitą Kłecko, co 
daje razem 36.

Dla Mateusza
W sobotę, 28 czerwca 

Stellą Luboń rozegrała mecz 
charytatywny ze swoimi 
przyjaciółmi dla 17-letniego 
Mateusza Wajerta, który 

choruje na raka kości (czytaj „WL” 
06-2014, str. 60). Chociaż wynik 
spotkania był sprawą drugorzędną, 
z kronikarskiego obowiązku poda-
jemy, że mecz zakończył się remisem 
2:2. Zebrano 3 327,50 zł. Organiza-
torom i darczyńcom należą się duże 
brawa.

Władysław Szczepaniak

Nabór w Stelli
Stella Luboń ogłasza nabór dla 

chłopców i dziewcząt (rocznik 2005 
i młodsi), którzy chcą się uczyć gry 
w piłkę nożną. Zapraszamy na tre-
ning pokazowy w dniach 3 – 5 wrze-
śnia o godz. 17 na boisko Stelli przy 
ul. Szkolnej. Tel. 600 631 873; 
www.stella-lubon.pl

Ze Stelli

Tabela Klasy Okręgowej

1. Pelikan Niechanowo 26 74 102-22
2. Kotwica Kórnik 26 59 69-23
3. Vitcovia Witkowo 26 55 68-22
4. Kłos Zaniemyśl 26 54 61-40
5. Wełna Rogoźno 26 53 65-35
6. Stella Luboń 26 38 36-38
7. Piast Kobylnica 26 36 40-43
8. TPS Winogrady Poznań 26 35 53-51
9. Polonia Poznań 26 31 38-62
10. Suchary Suchy Las 26 29 37-60
11. KS1999Łopuchowo 26 27 39-75
12. Warta Śrem 26 27 43-49
13. Las Puszczykowo 26 10 22-80
14. Lechita Kłecko 26 0 6-79

n
Stella Luboń (w ciemnych koszulkach) w meczu z TPS Winogrady na własnym 
boisku – 21 czerwca   fot. Władysław Szczepaniak

szą szkołę reprezentowali: dyrektor 
Grzegorz Anioła, nauczyciele WF-u 
– Hanna Idzikowska, Lech Bartko-
wiak oraz uczniowie – Zuzanna 
Borowiak, Jadwiga Hawrusik, Jakub 
Łukaszewski, Krystian Bryński. Tra-
dycyjnie uczniowie wyróżniający się 

w sporcie na zakończenie roku szkol-
nego otrzymali pamiątkowe statu-
etki i dyplomy. Najlepszym uczniem 
sportowcem w roku szkolnym 2013-
2014 został Krystian Bryński.

H. Idzikowska, L. Bartkowiak

Druga w powiecie cd.  
ze str. 
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W piątek i sobotę, 
20-21 czerwca 
odbył się po raz 

drugi happening Lubońskie-
go Klubu Biegacza (LKB) 
z okazji nadchodzącego lata. 
Podobnie jak w ubiegłym 
roku powitanie najcieplej-
szej pory roku nastąpiło 
przy okazji 24-godzinnego 
biegu. Bazę imprezy zlo-
kalizowano w dużym na-
miocie na placu Edmunda 
Bojanowskiego w okolicy 
Urzędu Miasta. Punktualnie 
o godz. 17 w towarzystwie 
przyjaciół na trasę ruszyła 
pierwsza grupa zawodni-
ków, z prezesem LKB, Ja-
kubem Mączkowiakiem na 
czele. Bieg odbył się jako 
sztafeta, a zasady były bar-
dzo proste. O każdej pełnej 
godzinie na trasę liczącą 
10 kilometrów (2 pętle 
po około 5 kilometrów) 
ruszał jeden reprezentant 
LKB. Rolę pałeczki peł-
niła �aga naszego miasta 
umieszczona na drzewcu. Do biegu 
mógł dołączyć każdy – w dowolnym 
miejscu i czasie. Na pokonanie 10 ki-
lometrów zawodnicy mieli godzinę. 
Po ukończonej zmianie każdy mógł 
skorzystać ze strefy relaksu znajdują-
cej się w naszym namiocie. Na biega-
czy czekały napoje, owoce, słodycze, 
pyszne wypieki naszych dziewczyn 
oraz pozytywna muzyka. O godz. 20 
rozpoczęło się wspólne grillowanie – 
oczywiście kiełbaskę jedli ci, którzy 
w tym czasie nie biegali. To właśnie 
wieczorne zmiany cieszyły się naj-
większym zainteresowaniem. Krót-
ko przed godz. 3, gdy żar grilla już 
wygasł, w namiocie pozostał jedynie 
dyrektor biegu – Sławek Budziszewski, 
który z zegarmistrzowską precyzją 
startował kolejne zmiany.

Kolejnego dnia o godz. 9 odby-
ło się wspólne klubowe śniadanie, 
w którym wzięli udział również to-
warzyszący porannym zmianom 
biegacze. O godz. 10 do naszego 
namiotu zawitał wybitny polski ma-
ratończyk, przyjaciel Lubońskiego 

Klubu Biegacza – Marcin Fehlau. 
Podczas biegu, jednak w zupełnie 
innym miejscu, para naszych klu-
bowiczów uczestniczyła w odmien-
nej, ważnej uroczystości. O godz. 15 
odbył się ślub Marcina i Agnieszki, 
którzy krótko po ceremonii przyje-
chali dopingować biegaczy. Na ostat-
nią zmianę, o godz. 16.30 ruszyli 
wszyscy obecni w miasteczku bie-
gowym. Co prawda, lato przywitało 
nas lekkimi opadami deszczu, jednak 
nie zmartwiło to nikogo i wszyscy 
przybiegliśmy o godz. 17 na luboń-
ski rynek, aby ostatnią rundą hono-
rową zakończyć 24-godzinne zma-
gania.

Gorąco dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i osobom towarzyszą-
cym, które wzięły udział w imprezie. 
Specjalnie podziękowania kierujemy 
do kibiców oraz kierowców, którzy 
bardzo entuzjastycznie podeszli do 
naszej inicjatywy. Już teraz zapra-
szamy do wzięcia udziału w naszej 
zabawie w przyszłym roku!

LKB

Biegacze przywitali lato
24-godzinna impreza Lubońskiego Klubu Biegacza

n
24-godzinny maraton z flagą Lubonia – dla uczczenia 
60. rocznicy nadania praw miastu i na powitanie lata 
zorganizowany przez Luboński Klub Biegacza

W ostatni weekend czerw-
ca w Piątnicy koło Łom-
ży odbył się �nał krajo-

wy Mini Olimpics Games, uznawany 
za nieo�cjalne mistrzostwa Polski 
w tenisie stołowym dzieci do lat 12. 
W �nale poprzedzonym eliminacja-
mi wojewódzkimi oraz pół�nałami 
krajowymi wzięło udział 64 najlep-
szych dziewcząt i chłopców. Wśród 
nich znaleźli się reprezentanci LKTS: 

Weronika Dombka, Zuzanna Sułek 
oraz bracia Patryk i Damian Pyśko-
wie. Nasi zawodnicy po raz kolejny 
bardzo dobrze spisali się w zawodach 
tak dużej rangi.

Zuzia Sułek zajęła 5. miejsce, 
wygrywając 7 meczów i przegrywa-
jąc tylko jeden. Pokonała m.in. brą-
zową medalistkę Mistrzostw Polski 
Żaków Natalię Wieczorek z KS Le-
gion Skierniewice (3:0) oraz, spra-
wiając wielką niespodziankę, mi-
strzynię Polski LZS Dominikę Gi-
lewską – UKS TS Ósemka Białystok 
(3:1). Patryk zajął 6. miejsce, odno-
sząc podczas turnieju szereg zwycięstw 
i potwierdzając przynależność do 
krajowej czołówki. Damian i Wero-
nika sprawili niespodziankę, awan-
sując do �nału ogólnopolskiego.

Zdobyte doświadczenie sprawi, 
że w przyszłości i oni będą odgrywać 
kluczowe role na poziomie krajowym. 
Należy wspomnieć, że Damian był 
zdecydowanie najmłodszym uczest-
nikiem zawodów i jeszcze przez 4 
lata będzie mógł w nich uczestni-
czyć.

Turniej był kończącym bardzo 
udany sezon 2013-14, podczas któ-
rego nasi zawodnicy zdominowali 
rozgrywki wojewódzkie w kategoriach 
szkół podstawowych. Patryk i Zuzia 
już dzisiaj zaliczani są do czołówki 
krajowej w swoich kategoriach. Było 
to możliwe dzięki wspaniałej pracy 
trenerskiej Mariusza Pyśka wspie-
ranego przez pozostałych trenerów 
z naszego klubu.

Maciej Kędziora
prezes LKTS

Znakomite zakończenie sezonu
Luboński Klub Tenisa Stołowego (LKTS) Lubanta Luvena Luboń

n
LKTS Lubanta Luvena Luboń w Finale Ogól-
nopolskiego Mini Olimpic Games, od lewej: 
Weronika Dombka, Zuzanna Sułek, Mariusz 
Pyśk (trener), Damian Pyśk, Patryk Pyśk

W niedzielę, 15 czerwca, 
w ramach Dni Lubonia 
rozegrano Turniej w bule 

o Puchar Burmistrza zorganizowany 
przez Urząd Miasta i Stowarzyszenie 
„Lubońska Petanka”. Na bieżni wokół 
boiska przy ul. Rzecznej 18 zespołów 
dwu- i trzyosobowych z Lubonia, 
Gostynia, Poznania i Pobiedzisk ro-
zegrało 6 rund systemem szwajcar-
skim z Buchholzem. Zawody prze-
biegły w sympatycznej atmosferze. 
Oko cieszyły pięknie wstawiane kule 
i udane wybicia.

Na najwyższym miejscu podium 
stanął zespół „Tour De France” (Ka-
rolina i Mikołaj Fabisiowie), który 
wygrał 5 meczów. Drugie miejsce 
zajęła drużyna „Yes Or No” (Mate-
usz Lisiak i Zenon Radziejewski) 
– również z pięcioma zwycięstwami. 
Na 3. miejscu uplasował się triplet 
„Ona i Oni” (Izabella i Piotr Cho-
dorowscy, Dariusz Surdyk), który 
miał na koncie 4 zwycięstwa. Dru-
żyny te otrzymały z rąk burmistrza 
Mikołaja Tomaszyka pamiątkowe 
puchary ufundowane przez Urząd 

Miasta oraz upominki od Lubońskiej 
Petanki.

Turniej odbył się pod patrona-
tem Burmistrza Miasta Lubonia, 
a patronat medialny objęły „Wieści 
Lubońskie” i e-lubon.pl.

Szczegółowe wyniki rozgrywek 
oraz galeria zdjęć znajdują się na 
stronie: www.facebook.com/lubon-
skapetanka

Karolina Fabiś
Lubońska Petanka

Bule o puchar Burmistrza

Zastępca burmistrza, 
Mikołaj Tomaszyk, wręcza 
puchary zwycięzcom roz-
grywek bule podczas Dni 
Lubonia (15 czerwca, po 
godz. 15) – od prawej 
Karolina i Mikołaj Fabisio-
wie, w środku Izabella 
i Piotr Chodorowscy oraz 
Dariusz Surdyk, z lewej 
Mateusz Lisiak i Zenon 
Radziejewski   fot. Robert 
Wrzesiński

n
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Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W czerwcu strażnicy miejscy 
podjęli łącznie 480 róż-
nych interwencji.

W ostatnim miesiącu roku 
szkolnego wraz z funkcjonariu-
szami Komisariatu Policji w Lu-
boniu przeprowadziliśmy 4 wspól-
ne patrole szkolne oraz 6 patroli, 
których zasadniczym zadaniem 
była kontrola miejsc publicznych 
na terenie miasta, gdzie najczęściej 
dochodzi do wykroczeń polega-
jących na spożywaniu alkoholu. 
Między innymi na skutek tych 
wzmożonych działań za nieprze-
strzeganie zapisów art. 43 „Usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 
grzywnami mandatowymi ukara-
liśmy 41 osób. Podobną liczbę 
mandatów wystawili również po-
licjanci. Jedną osobę w stanie 
nietrzeźwości zagrażającym jej 
zdrowiu przewieźliśmy do Izby 
Wytrzeźwień.

Wśród naszych działań na uwa-
gę zasługuje fakt ustalenia kolejnej 
osoby, która wyrzuciła nieczystości 
stałe w okolicach ul. Polnej. Spraw-
ca tego wykroczenia został ukarany 
mandatem karnym maksymalnej 
wysokości, tj. kwotą 500 zł.

Mandatem karnym została uka-
rana również osoba, która paliła 
wyroby tytoniowe w wiacie auto-
busowej. Zabrania bowiem tego 
„Ustawa o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych”.

Interwencji związanych z na-
ruszeniem zapisów „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Luboń” zanoto-
waliśmy 108. Przeprowadziliśmy 
także 51 kontroli deklaracji „śmie-
ciowych”, głównie w podmiotach 
gospodarczych działających na 
terenie miasta.

Do Ptasiego Azylu przy Nowym 
Zoo w Poznaniu z terenu naszego 
miasta tra�ł jeden ranny ptak. Do 
przytuliska w Przyborówku prze-
wieziono bezpańskiego kota, a w 3 
przypadkach odnaleźli się właści-
ciele błąkających się po ulicach 
czworonogów. W sumie interwen-
cji, których podmiotem były zwie-
rzęta, odnotowaliśmy 24.

Z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w czerw-
cu przeprowadziliśmy 27 kontroli 
w miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy tej insty-
tucji.

14 i 15 czerwca zapewnialiśmy 
bezpieczeństwo i porządek podczas 
Dni Lubonia. W niedzielę współ-
organizowaliśmy część poświęconą 
bezpieczeństwu. Poza tym ochra-
nialiśmy przemarsz wiernych z ko-
ścioła Sióstr Służebniczek Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny do kościoła pw. św. 
Jana Pawła II w ramach uroczysto-
ści 15-lecia beaty�kacji bł. Edmun-
da Bojanowskiego oraz 2 procesje 
Bożego Ciała. Dokonaliśmy również 
28 konwojów wartości pieniężnych 
oraz dokumentów.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

W czerwcu Ochotnicza Straż 
Pożarna interweniowała 13 
razy – w przypadku 6 po-

żarów oraz 7 miejscowych zagrożeń. 
Zdarzenia miały miejsca w Luboniu, 
Komornikach i Rosnówku.

2.06 – sorpcja plamy ropopochod-Qn

nej na ul. 11 Listopada;

3.06 – pożar opon i śmieci w opusz-Qn

czonym budynku na ul. Zielonej;
3.06 – wypadek drogowy na ul. Qn

Armii Poznań;
10.06 – wypadek drogowy na Trasie Qn

Poznańskiej w Komornikach;
15.06 – pożar trawy przy ul. Ar-Qn

mii Poznań;

19.06 – pożar samochodu na ul. Qn

Brzozowej;
20.06 – udzielenie pomocy me-Qn

dycznej kobiecie, która przewróci-
ła się w mieszkaniu na ul. Sikorskie-
go. Po dotarciu na miejsce karetki 
pogotowia przekazano ją zespołowi 
ratownictwa medycznego.

20.06 – pożar stogu w Rosnów-Qn

ku;
24.06 – udzielenie pomocy me-Qn

dycznej mężczyźnie, który na ul. Ża-
bikowskiej dostał ataku epilepsji;

25.06 – wypadek samochodowy Qn

na ul. Dębieckiej.
OSP

n
Skutki wypadku na przejeździe kolejowym w Łęczycy przed 5 lipca – pogięty 
drogowskaz oraz pochylony sygnalizator kolejowy   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zderzenie dwóch samochodów w niedzielny wieczór, 8 czerwca na ul. Poniatow-
skiego, na wysokości Centrum Medycznego   fot. Hanna Siatka

W nocy, z soboty na niedzielę 
5-6 lipca br., w piwnicy 
jednego z domów przy ul. 

Topolowej (boczna od ul. Sobieskiego) 
wybuchł pożar. Do gaszenia przystą-
piły trzy jednostki straży pożarnej 
tuż przed północą. Strażacy z OSP 

sprawnie ugasili ogień. Na szczę-
ście nikt poważnie nie ucierpiał, 3 
osoby przewieziono do szpitala na 
obserwację. O zdarzeniu informo-
wała poznańska TV.

KK

Pożar w piwnicy

Dyżury aptek
W nocy, niedziele i święta

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, w porze nocnej (w godz. 22 – 8) oraz 
w niedziele, święta i w inne dni wolne od pracy (w godz. 14 – 18) dostępne 
są następujące apteki w Luboniu:

14.07 – 20.07 – „Arnika”, ul. Streicha 27; tel. 61 828 17 72Qn

21.07 – 27.07 – „Dla Ciebie”, ul. Poniatowskiego 24; tel. 61 810 31 28Qn

28.07 – 03.08 – „NOKI”, ul 11 Listopada 28; tel. 61 810 10 06Qn

04.08 – 10.08 – „Św. Józefa”, ul. Sobieskiego 55a; tel. 61 893 44 99Qn

11.08 – 17.08 – „Niezwykła”, ul. Żeromskiego 1; tel. 61 810 20 69Qn

15.08 – „Dla Ciebie”, ul. Poniatowskiego 24; tel. 61 810 31 28Qn

8.08 – 24.08 – „W Przychodni”, ul. Wschodnia 25; tel. 61 899 12 91Qn

(daty – wg tabeli ze starostwa powiatowego)
W podanych terminach wymienione apteki są dostępne na zgłoszenie 

telefoniczne, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdro-
wia pacjenta.    (red)

W lubońskiej komunikacji autobusowej wprowadzono 1 lipca tzw. 
letni rozkład jazdy, który ma obowiązywać do 31 sierpnia. Zmia-
ny obejmują następujące linie:

602Qn  – skorygowano rozkład jazdy w dni robocze;
603 Qn – nie ma kursu obsługującego szkoły (odjazd z pętli Luboń Lasek 

o godz. 7.05);
614Qn  i 701 –kursy w porannym i popołudniowym szczycie komunika-

cyjnym w dni robocze odbywają się co 50 minut.

W związku z wcześniejszymi doświadczeniami, częstymi zmianami 
godzin kursowania autobusów przez ZTM i pretensjami pasażerów na brak 
aktualności, zostaliśmy zmuszeni do zrezygnowania z publikacji tradycyj-
nych, letnich, kieszonkowych rozkładów jazdy. Aktualne rozkłady jazdy 
powinny znajdować się na przystankach. Można je też oglądać, pobrać, 
wydrukować z o�cjalnej strony internetowej ZTM.

MGR

Autobusy latem
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5.06 – dzielnicowy zatrzymał przy Qn

ul. Powstańców Wlkp. i doprowadził do 
aresztu śledczego mężczyznę poszuki-
wanego przez policję kościańską.

5.06 – przy ul. Kościuszki lubońscy Qn

policjanci zatrzymali mężczyznę posia-
dającego narkotyki.

6.06 – skradziono tablice rejestracyj-Qn

ne od samochodu Alfa Romeo z ul. 
Świerczewskiej.

6.06 – przy ul. Ar-Qn

mii Poznań zatrzyma-
no nietrzeźwego (1,6 
promila) kierowcę 
samochodu osobowe-
go z Częstochowy.

6.06 – mieszkaniec Grodziska Wlkp. Qn

zgłosił lubońskim policjantom, że męż-
czyzna zamieszkujący w Luboniu skradł 
narzędzia budowlane z posesji na os. 
Winiary w Poznaniu (wartość skradzio-
nych narzędzi – 4 500 zł).

7.06 – nieznany sprawca wyrwał Qn

i skradł znaki �rmowe BMW od samo-
chodu tej marki zaparkowanego przy 
ul. Sikorskiego.

8.06 – mieszkanka ul. Kościuszki Qn

zgłosiła lubońskiej policji zaginięcie 16-
letniego syna, który wyszedł z domu i nie 
powrócił. To kolejne oddalenie się nie-
letniego, który stwarza problemy wy-
chowawcze.

8.06 – na ul. Żabikowskiej nieznany Qn

sprawca dokonał kradzieży czterech 
kołpaków od forda.

10.06 – przy ul Osiedlowej grupa Qn

nieznanych sprawców pobiła przecho-
dzącego tamtędy mieszkańca Puszczy-
kowa (wybito mu kila zębów). Sprawcy 
napaści uszkodzili ponadto zaparkowa-
ny w pobliżu samochód BMW. Na miej-
scu zdarzenia zabezpieczono zapis 
monitoringu z pobliskiego sklepu. Po-
licjanci prowadzą czynności zmierzają-
ce do zatrzymania sprawców.

11.06 – w CH FactoryQn  przy ul. Dę-
bieckiej skradziono mieszkańcowi Ro-
kietnicy portfel z dokumentami i pie-
niędzmi oraz aparat fotogra�czny 
umieszczone w kieszeni wózka dziecię-
cego.

11.06 – nieznany sprawca, podając się Qn

za znajomego szefa, wprowadził w błąd 
pracownicę sklepu w CH Factory i wy-
łudził od niej pieniądze z dziennego 
utargu. Po otrzymaniu pieniędzy nie-
uczciwy mężczyzna szybko się oddalił 
(straty – ponad 2 000 zł).

12.06 – nieznany sprawca skradł Qn

damską torebkę z dokumentami i pie-
niędzmi z otwartego mieszkania w blo-
ku przy ul. Wschodniej.

13.06 – lubońscy policjanci zatrzy-Qn

mali przy ul. Osiedlowej dwóch lubonian, 
którzy trzy dni wcześniej pobili miesz-
kańca Puszczykowa oraz uszkodzili 
samochód. Policjanci zmierzają do za-
trzymania pozostałych sprawców prze-
stępstwa.

14.06 – przy ul. Sobieskiego niezna-Qn

ny sprawca skradł z torby zawieszonej 
na kierownicy roweru telefon komór-
kowy.

14.06 – przy ul. Rzecznej lubońscy Qn

policjanci zatrzymali mężczyznę, który 
ich znieważył, używając wulgarnych 
słów.

15.06 – podczas koncertu „Mrozu” Qn

na stadionie przy ul. Rzecznej (Dni Lu-

bonia) mieszkaniec Poznania wtargnął 
na scenę, z której pomimo poleceń stró-
żów prawa nie chciał zejść. Został za-
trzymany.

16.06 – przy ul. Wschodniej policjan-Qn

ci zatrzymali mężczyznę posiadającego 
przy sobie narkotyki.

16.06 – przy ul. Niezłomnych skra-Qn

dziono samochód marki Volkswagen.
18.06 – przy ul. Qn

Rydla lubońscy po-
licjanci odnaleźli 
wcześniej skradzio-
nego w Poznaniu 
i poszukiwanego 
opla. Przeprowa-

dzono oględziny z udziałem technika 
kryminalistyki i zabezpieczono ślady 
linii papilarnych.

19.06 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-Qn

mano mężczyznę, który kierował po-
jazdem pomimo zakazu orzeczonego 
przez sąd.

19.06 – przy ul Dworcowej zatrzy-Qn

mano nietrzeźwego (0,6 promila) kie-
rowcę samochodu osobowego.

24.06 – skradziono seata zaparkowa-Qn

nego przy ul. Jodłowej.
25.06 – przy ul. Dębieckiej zatrzy-Qn

mano nietrzeźwego (1,7 promila) kie-
rowcę samochodu osobowego.

29.06 – w CH FactoryQn  nieznany spraw-
ca skradł mieszkance Puszczykowa te-
lefon komórkowy (straty 1 800 zł).

30.06 – z otwartego pomieszczenia Qn

socjalnego w sklepie „Skrzat” przy ul. 
Żabikowskiej nieznany sprawca skradł 
portfel z dokumentami i pieniędzmi.

30.06 – z klatki schodowej bloku przy Qn

ul. Źródlanej nieznany sprawca skradł 
niezabezpieczony rower górski (straty 
2 000 zł).

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

POLICJA - STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI 

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

Z serca

Życz z komórki!
Istnieje dodatkowa forma zgłaszania do redakcji życzeń do rubryk: 

Z serca i Kolacja we dwoje. Można uczynić to tradycyjnie, wpisując na bez-
płatnym kuponie treść życzeń lub pod numer 71068 wysłać SMS o treści:  
TC.WLZSERCA.(treść życzeń). Usługa ta kosztuje 1 zł netto (1,23 zł z VAT).

Przesłane w ten sposób życzenia (maksymalnie 160 znaków) będą pu-
blikowane w najbliższych numerach „Wieści Lubońskich”.

Kolacja we dwoje
W Komendzie Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu, dla mieszkań-
ców Wielkopolski funkcjonuje bez-
płatny „Policyjny telefon zaufania 
i 10 minut”: 800 130 334. Info-
linia jest czynna przez całą dobę. 
Dyżurujący policjanci przyjmują 
sprawy dotyczące szczególnie: braku 
reakcji lub przewlekłego oczekiwa-
nia na policję w sprawie zgłoszenia 
przestępstwa lub wykroczenia, na 
informacje o ich sprawcach, gdy 
zgłaszający nie chce osobiście za-
wiadomić o przestępstwie i chce 
zachować anonimowość; o ukry-
wających się osobach podejrzanych, 
a także działaniach lub powiązaniach 
przestępczych policjantów.

Znakowanie rowerów
Komisariat Policji w Luboniu 

zaprasza do wzięcia udziału w Po-
wiatowym Policyjnym Programie 
Znakowania Rowerów „Poznań-
ski Rower – Bezpieczny Rower”. 
Zainteresowani mogą skorzystać 
z usługi przy lubońskim Komisa-
riacie Policji na ul. Powstańców 
Wlkp. 42 w środę, 20 sierpnia 
w godz. 15-18.

Poszukujesz swojego zaginionego pupila lub chcesz 
zaadoptować psiaka, zajrzyj do zakładki „Zagi-
nione zwierzęta” na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Luboń. Są tam informacje nt. schroniska w Przy-
borówku k. Szamotuł, gdzie tra�ają bezdomne zwierzęta 
z Lubonia. Przed wizytą w schronisku trzeba się skon-
taktować z Wandą Jerzyk tel. 501 770 118, 886 368 528; 
e-mail:weronika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przyborówka, przez 24 go-
dziny przebywa w „Kom-Lubie” (tel. 61 813 05 51). 
Apelujemy o powiadamianie właścicieli o ich wałęsa-
jących się psach lub poinformowanie „Kom-Lubu”. 
Można też pomóc zwierzętom w schronisku w Przy-
borówku i przynieść dary do: OSP, Gimnazjów nr 1 
i 2, Szkół Podstawowych nr 1, 3 i 4, Urzędu Miasta lub 
„Kom-Lubu” (koordynująca akcję – Magdalena 
Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

Z okazji imienin – Qn Krzysztofowi 
Molińskiemu, prezesowi Stowarzy-
szenia „Forum Lubońskie” – życzymy 
dużo zdrowia, szczęścia rodzinnego 
i dalszych sukcesów zawodowych.

Z okazji imienin Qn Natalii Pniew-
skiej – dużo zdrowia, szczęścia, po-
myślności oraz pociechy z wnucząt 
życzy przyjaciółka z rodziną.

Naszej Koleżance redakcyjnej – Qn

Hannie Siatce – zastępcy redakto-
ra naczelnego „Wieści Lubońskich” 
życzymy z okazji imienin zdrowia, 
radości i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym.

Z okazji imienin – Cioci Qn Henryce 
Ratajczak – dużo zdrowia oraz stu 
lat życzy M.N. z rodziną.

Z okazji 65. urodzin wszystkiego Qn

najlepszego Piotrowi Nickel życzy 
ukochana i przyjaciele.

Wszystkiego najlepszego z oka-Qn

zji imienin – kochanemu Mężowi 
Pawełkowi Włodarczakowi – po-
ciechy z naszych bliźniąt życzy żona 
Monika.

Hannie Ruszkowskiej z Qn okazji 
imienin życzymy siły w codziennym 
trwaniu, zdrowia i wielu powodów 
do radości.

Andrzejowi i Teresie Szczepań-Qn

skim – w 47. rocznicę ślubu – zdro-
wia i realizacji planów życzą córki, 
wnuki i prawnuczka. Kochamy Was.   
(sms)

Kochanym Rodzicom – Qn Krystynie 
i Jerzemu Pilarczykom – z okazji 52. 
rocznicy ślubu – dużo zdrowia i mi-
łości oraz wielu łask Bożych życzy 
córka z rodziną.   (sms)

Na „Kolację we dwoje” do re-
stauracji „Miodziojadło” przy pl. 
Edmunda Bojanowskiego 1 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo 
Andrzej i Teresa Szczepańscy. 
Życzymy przyjemności. Prosimy 
o kontakt z redakcją.

n
Znaleziony w Luboniu, przyja-
zny, o pięknej maści Mikrus 
czeka na swojego nowego 
pana   fot. www.lubon.pl
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BAW SIĘ Z NAMI 

Nasza krzyżówka

Poziomo:
 1.  faktor, mediator
 4.  poszarpane strome wy-

brzeże morskie
 5.  płaz
 6.  statek Noego
 7.  wulkan na Sycylii
 9.  pas, który wzmac-

nia kręgosłup
 14.  najwyższy szczyt Filipin
 15.  hultaj, łotr, nicpoń
 16.  rurka szklana z podział-

ką, służąca do analizy
 17.  zapraszasz ich na wesele
 20.  blaga
 23.  powierzchnia w me-

trach kwadratowych
 26.  targowisko, kiermasz, rynek
 29.  kanton w Szwajcarii
 30.  waleń
 31.  wolne miejsce
 32.  dopływ Odry
 33.  gat. nietoperza z rodz. 

mroczków
 34.  statek rybacki

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca lipca, na kartce pocztowej, 
dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: mapka str. 2) 

lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na te-
renie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy 
nagrodę ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. Rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: „Dni Lu-
bonia stadion ul. Rzeczna”. Nagrodę wylosowała: Krystyna Pytka z ul. 
Pogodnej. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Pionowo:
 1.  memuar, sztambuch
 2.  ganek kolumnowy we-

wnątrz dziedzińca
 3.  okrągła budowla mu-

rowana z basztami
 8.  smaczliwka
 10.  gra w karty
 11.  mikrus, mały chłopiec
 12.  Belzebub, czart
 13.  atak, gwałtowne natarcie
 14.  agent, akwizytor, kon�dent
 17.  wódz rzymski, ojciec Kaliguli
 18.  poranek, brzask
 19.  sieć sklepów metalowych
 21.  miejscowość wczasowa w Belgii
 22.  przepływa przez Bory Tucholskie
 24.  konkurent
 25.  rozrabiaka
 26.  obozowisko pod gołym niebem
 27.  muzułmański poda-

tek zw. jałmużną
 28.  wirująca część maszyny

oprac. Bernard Stachowiak

Biblioteka Miejska w Luboniu informuje, że w okresie wakacyjnym 
(lipiec, sierpień) ulegają zmianie godziny otwarcia placówki w piątki: 
9 – 15 oraz w soboty: nieczynna. W pozostałe dni – bez zmian.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.biblub.com
BM

Biblioteka latem

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowa-
na fotogra�a i gdzie obiekt się znaj-
duje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), do-
starczać do Redakcji (ul. Wschodnia 

23 a lok. 62) albo wrzucać do niebie-
skich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” muszą być podpisane 
imieniem i nazwiskiem uczestnika 
konkursu. Wśród tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o nadsyłanie 

swoich propozycji 
(fotogra�i).

Opublikowa-
ne w ubiegłym 
miesiącu zdjęcie 
przedstawiało 
budynek gospo-
darstwa rolnego 
z 1907 r. przy ul. 
Sobieskiego 86 
(na wysokości ul. 
Kurowskiego). 
Spośród popraw-
nych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, 
którą nadesłała 
Magdalena No-
wakowska z ul. 

Zgadnij, co to?

n
Ponad stuletnia stodoła przy ul. Sobieskiego 86   fot. Rafał Wojtyniak

Wschodniej. Po odbiór niespodzian-
ki zapraszamy do redakcji (ul. 

Wschodnia 23 a/62) w godzinach 
dyżurów.

(red)

n
Zgadnij, gdzie znajduje się budynek z sygnaturą: „Spójnia S.S. z.o.o. w Lubo-
niu” (pisownia oryginalna), którego fragment przedstawiamy?   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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15 lipca – 5 sierpniaQn  – wyłożenie do 
publicznego wglądu miejscowego planu 
zagospodarowania „Tereny po WPPZ” – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2

20 lipca, godz. 13, 15, 17Qn  – bajka dla 
dzieci „Falko show” – Centrum Han-
dlowe „Auchan” Komorniki, ul. Gło-
gowska 432

21 lipca, godz. 16-18Qn  – dyżur radne-
go Andrzeja Okupniaka – Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2

21 lipca, godz. 16-18Qn  – dyżur radnej 
Ewy Rogowicz – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowski 42

21 lipca, godz. 16-18Qn  – dyżur radnej 
Małgorzaty Matysiak – Gimnazjum nr 1, 
ul. Armii Poznań 27

21 lipca, godz. 16-18Qn  – dyżur radnego 
Dariusza Walczaka – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97

22 lipca, godz. 18Qn  – pierwszy trening 
LKS-u w Lidze Okręgowej – stadion, 
ul. Rzeczna

26 lipca, godz. 10Qn  – „Pogoń za wil-
kiem” – impreza biegowa Lubońskiego 
Klubu Biegacza (szczegóły na str. 64) – 
Wielkopolski Park Narodowy

28 lipca, godz. 14Qn  – dyskusja pu-
bliczna nad projektem planu zagospo-
darowania „Tereny po WPPZ” (patrz 
str. 33) – sala sesyjna, Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2

lipiec, sierpień, wrzesieńQn  – wystawa 
czasowa pt.>„Raj” niemieckiej wspólnoty 
narodowej< – Muzeum Martyrologicz-
ne, ul. Niezłomnych 2

3 sierpnia, godz. 13, 15, 17Qn  – bajka 
dla dzieci „Czarne i białe” – Centrum 
Handlowe „Auchan” Komorniki, ul. 
Głogowska 432

3 sierpnia, godz. 21Qn  – Kino Letnie 
– „Wieczni chłopcy” (patrz str. 9) – pl. 
Edmunda Bojanowskiego

3 sierpnia, godz 17 Qn – Verba Sacra – 
teksty bł. E. Bojanowskiego czyta aktor 

Dariusz Kowalski – Sanktuarium bł. E. 
Bojanowskiego

4 sierpnia, godz. 17Qn  – otwarte po-
siedzenie Komisji Ochrony Środowiska 
RML – stan prac związanych z regula-
cją i przebudową Strumienia Junikow-
skiego oraz Żabinki; sprawy bieżące – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
pok. 201

7 – 9 sierpniaQn  – obchody 200-lecia 
urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego 
(czytaj na str. 16) - plac E. Bojanow-
skiego

9 sierpnia, godz. 12 – odsłonięcie Qn

Ławeczki bł. Edmunda – plac E. Bo-
janowskiego

17 sierpnia, godz. 13, 15, 17Qn  –  bajka 
dla dzieci „Pinokio” – Centrum Han-
dlowe „Auchan” Komorniki, ul. Gło-
gowska 432

17 sierpnia, godz. 21Qn  – Kino Letnie 
– „Chce się żyć” (patrz str. 9) – plac Ed-
munda Bojanowskiego

19 sierpnia, godz. 16.30Qn  – otwarte 
posiedzenie Komisji Komunalnej RML 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
pok. 201

19 sierpnia, godz. 19Qn  – otwarte posie-
dzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej 
RML – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2, pok. 201

20 sierpnia, godz. 15-18Qn  – znako-
wanie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42

20 sierpnia, godz. 17Qn  – otwarte po-
siedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
pok. 201

21 sierpnia, godz. 16.30Qn  – sesja Rady 
Miasta Luboń – sala sesyjna, Urząd Mia-
sta, pl. E. Bojanowskiego 2

24 sierpniaQn  – akcja krwiodawcza 
HDK PCK „Lubonianka” – SP 1, ul. 
Poniatowskiego 10

HS

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, zebrań, posiedzeń władz miasta, 
akcji, turniejów itp., zebrany w jednym miejscu. Niektóre sygna-
ły posiadają rozwinięcie, zamieszczone na innej stronie gazety, 

o czym informujemy.
Apelujemy do organizacji i czytelników o przekazywanie nam za-

powiedzi.

Co, gdzie, kiedy
Dzieci, które w wakacje pozo-

stają w mieście, mogą sko-
rzystać z coniedzielnych, 

bezpłatnych przedstawień teatral-
nych z cyklu „Wakacje z bajkami” 
w Centrum Handlowym „Auchan” 

Komorniki przy ul. Głogowskiej 432. 
20 lipca będzie można obejrzeć „Falko 
Show”, 3 sierpnia – „Czarne i białe”, 
a 17 sierpnia – „Pinokio”. Przedsta-
wienia będą odgrywane trzykrotnie 
– o godz. 13, 15 oraz 17.  (S)

Bajki na wakacje

Tegoroczna kanikuła upłynie 
z historią najnowszą w tle. Po-
znański Oddział Instytutu Pa-

mięci Narodowej wraz z instytucjami 
partnerskimi przygotował specjalną 
ofertę wakacyjną dla spędzających 
lato w mieście: rajd rowerowy, piknik 
rodzinny na Starym Rynku i warsztaty 
�lmowe. Mnóstwo atrakcji, nagród 
i jeszcze więcej dobrej zabawy.

II Rajd Rowerowy „Ścieżkami 
Historii” poświęcony pamięci Jana 
Karskiego – kuriera i emisariusza 
Polskiego Państwa Podziemnego 
odbędzie się w sobotę, 19 lipca. Rajd 
ma charakter edukacyjny, popula-
ryzujący miejsca pamięci związane 
z historią regionu i Polski. Start 
w Muzeum Martyrologicznym w Ża-
bikowie, wykład i pokaz �lmu „Sta-
dion”. Trasa rajdu powiedzie malow-
niczym Nadwarciańskim Szlakiem 
Rowerowym, po drodze zatrzyma-
my się w miejscach dawnych obozów 
pracy przymusowej dla ludności 
żydowskiej, na Starym Rynku w Od-
wachu obejrzymy �lm i zwiedzimy 
wystawę o życiu Jana Karskiego, rajd 
zakończymy na Malcie przy pomni-
ku Harcerzy poległych w walkach 
niepodległościowych w latach 1918-
20. Wszystkich chętnych prosimy 
o przesyłanie zgłoszeń do 17 lipca 
na adres daniel.rubis@ipn.gov.pl 
Warunki uczestnictwa w rajdzie do-
stępne na stronie www.ipn.gov.pl: 

http://poznan.ipn.gov.pl/aktual-
nosci/2014/poznan/ii-rajd-rower-
owy-sciezkami-historii-pamieci-
jana-karskiego-19-lipca-2014 

W 2014 roku mija sto lat od 
urodzin Jana Karskiego. Celem upa-
miętnienia heroizmu Karskiego 
uchwałą Sejmu RP rok 2014 został 
ogłoszony Rokiem Jana Karskiego 
w Polsce. Zapraszamy w sobotę, 26 
lipca od godz. 11 do Odwachu na 
piknik rodzinny z warsztatami 
drukarskimi, kiermaszem książek, 
grą interaktywną i innymi atrakcja-
mi. Szczegółowy program: http://
poznan.ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/
poznan/dni-karskiego-w-poznaniu-
poznan,-11-czerwca-31-lipca-2014 

W sierpniu, wraz z Fundacją 
Sztuki i Edukacji Filmowej „Sztuka 
Poznania” zapraszamy kreatywną 
młodzież w wieku ponadgimnazjal-
nym do uczestnictwa w bezpłatnych, 
interaktywnych warsztatach �lmo-
wych pt. „Opowiem Twoją historię”, 
http://poznan.ipn.gov.pl/aktualno-
sci/2014/poznan/wakacje-z-ipn-w-
arsztaty-�lmowe-opowiem-twoja-
historie-poznan,-sierpien-2014. 
Podczas warsztatów konstruować 
będziemy, za pomocą technik mul-
timedialnych, niezwykłą opowieść, 
której bazą będą życiorysy wybitnych 
opozycjonistów z podziemia soli-
darnościowego. Sensacyjne opowie-
ści konspiratorów, kontakt z histo-
rykiem specjalizującym się w bada-
niach nad tajnymi aktami MSW oraz 
możliwość zrobienia pierwszego 
�lmu pod okiem profesjonalistów 
– szansa na taką przygodę może się 
już nie powtórzyć. Zgłoszenia pro-
simy przesyłać do dnia 25 lipca na 
adres: daniel.rubis@ipn.gov.pl

IPN

W filmie i na rowerze
Wakacyjne propozycje IPN

Zeszłoroczna impreza biegowa 
o nazwie „Pogoń za wilkiem” 
przyciągnęła rzesze entuzjastów 

aktywnego wypoczynku na łonie na-
tury. Pokonanie 10 km leśnymi duk-
tami terenu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego sprawiło mnóstwo frajdy 
biegaczom i towarzyszącym im rodzi-
nom. Również w tym roku członkowie 
Stowarzyszenia Lubońskiego Klubu 
Biegacza (LKB) przy wsparciu �rmy 
„Luvena” postanowili zorganizować 
ten wyjątkowy bieg. 26 lipca – w ostat-
nią sobotę lipca – odbędzie się druga 
edycja imprezy. W okolicy parkin-
gu siedziby Wielkopolskiego Parku 
Narodowego powstanie Biuro Zawo-
dów, a jego zaplecze przeznaczymy 
głównie dla osób towarzyszących. 
Oprócz zaplanowanych biegów dzieci 
w 3 różnych kategoriach wiekowych 
władze WPN zapraszają na bezpłatne 

zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego 
wraz z warsztatami oraz projekcje �l-
mów przyrodniczych. Podczas pikniku 
na świeżym powietrzu najmłodsi będą 
mieli okazję wziąć udział w zabawach 
zorganizowanych przez profesjonalną 
bawialnię, a także spróbować swoich 
sił w różnych dyscyplinach na terenie 
Miasteczka Młodego Sportowca.

Impreza ma za zadanie populary-
zować zdrowy, ekologiczny tryb życia. 
Możliwość obcowania z przyrodą, po-
dziwiania jej piękna, jak i wzbudzanie 
poczucia obowiązku ochrony tego typu 
oaz to, oprócz biegania, główne war-
tości działania LKB.

Start imprezy godzina 10. Go-
rąco zapraszamy.

Więcej na: www.pogonzawilkiem.
lubonskikb.pl i www.facebook.com/
PogonZaWilkiem

LKB

Gonimy wilka po raz drugi!

Jeśli masz konia, uprawiasz jazdę 
konną i chciałbyś wziąć udział 
w Europejskim Pony Expressie 

jako zaprzysiężony rajder (kurier 
poczty konnej) albo przyłączyć się 
do orszaku asystującego przejazd, do-
łącz do nas. Czeka Cię niesamowita 
przygoda, której towarzyszą wyzwa-
nie i niezapomniane emocje.

Zgłoś się osobiście do Kowboj-
skiego Miasteczka przy ul. Kwiato-
wej 30

lub skontaktuj się telefonicznie: 
604 379 755.

Zbigniew Henciel

Zostań rajderem!

n
Amerykański znaczek za 4 centy przedsta-
wiający pocztę konną (Pony Express) wy-
emitowany na stulecie w 1960 r.
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3.06.2014 r.
Leokadia Wągrowska ur. 1930 r.Qn

12.06.2014 r.
Maciej Rogalka ur. 1973 r.Qn

14.06.2014 r.

Zgony Grażyna Teresa Trocha  Qn

 ur. 1953 r.
29.06.2014 r.

Andrzej Marian Szafczyk  Qn

 ur. 1957 r.
29.06.2014 r.

Anna Sabina Ślepko ur. 1937 r.Qn

Wiesława Voelkel
kierownik USC

Śluby
31.05.2014 r.

Krzysztof Józef Klimas  Qn

 i Magdalena Liszyńska
6.06.2014 r.

Karol Maćkowiak  Qn

 i Marta Ruszczyńska
Marcin Jerzy Waśko  Qn

 i Iwona Anna Rybak
7.06.2014 r.

Marcin Telesfor Michalski  Qn

 i Joanna Ratajak
Marcin Bartosz Bryll  Qn

 i Lidia Maria Weychan
Marcin Jan Duszyński  Qn

 i Katarzyna Hofman
Robert Wólczyński  Qn

 i Daria Katarzyna Matusiak
13.06.2014 r.

Łukasz Kowalkiewicz  Qn

 i Katarzyna Maria Piłeczka
Łukasz Piotr Brodziński  Qn

 i Agnieszka Kasprzak

14.06.2014 r.
Tytus Paweł Smelkowski  Qn

 i Marta Szafran
Andrzej Rybiński  Qn

 i Daria Krystyna Grabowska
21.06.2014 r.

Marcin Piotr Tichanów  Qn

 i Marta Anna Witkowska
Marcin Kaczor  Qn

 i Monika Nowak
27.06.2014 r.

Piotr Drozd  Qn

 i Agnieszka Kostrzewa
Przemysław Wałęsiak  Qn

 i Patrycja Bąkowska
28.06.2014 r.

Filip Piotr Rybarczyk  Qn

 i Anna Maria Chojnacka
Daniel Piotr Mankiewicz  Qn

 i Natalia Karolina Jendrysiak

W czerwcu zawarto 24 związki 
małżeńskie. 7 par nie wyraziło zgo-
dy na publikację danych.

„Kochany człowiek nigdy nie umiera, żyje w myślach, słowach, 
wspomnieniach...”

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 27 czerwca 2014 r.  
zmarł nagle nasz tegoroczny Absolwent,  

nasz Przyjaciel, Kolega, Uczeń

śp. Maciej Wiśniewski

Pogrążeni w smutku składamy najszczersze wyrazy współczucia  
Rodzinie i Najbliższym

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami”.

Składamy wyrazy serdecznego współczucia  
i głębokiego żalu

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

Macieja Wiśniewskiego,

który od września miał być uczniem naszej szkoły.

dyrekcja, grono pedagogiczne  
i społeczność uczniowska Gimnazjum nr 1 

z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu

Serdeczne podziękowania

Księdzu Proboszczowi Kanonikowi z para�i św. Jana Bosko  
za sprawowanie mszy św. i ceremonii pogrzebowej,  
Siostrom Służebniczkom z Żabikowa za modlitwę,  

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Szefostwu  
oraz Koleżankom i Kolegom z hurtowni „Lena”,  

Dyrekcji Szkoły nr 3, Uczniom i Rodzicom kl. VI b i IV a  
z Wychowawcami, Sąsiadom z ul. ks. Streicha, Matejki i Hibnera  

za o�arowane modlitwy, komunie św., intencje mszalne,  
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w ostatniej drodze  

na miejsce wiecznego spoczynku  
naszego kochanego męża, tatusia, syna i brata

śp. Macieja Rogalki

składa żona z dziećmi, matka i brat z rodziną.

Osobne podziękowania dla zakładu „Memento Mori” 
za zorganizowanie uroczystości pogrzebowych.

Mieszkający w Wirach, tegoroczny absolwent Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Luboniu, zmarł nagle podczas zabawy na boisku. Jak 
mówi jego nauczyciel, Maciej Wiśniewski miał 12 lat, od dłuż-

szego czasu chorował na serce, ale po operacji i rehabilitacji wydawało 

się, że wrócił do zdrowia. W piątek, 27 czerwca po uroczystości za-
kończenia roku szkolnego i odebraniu świadectwa poszedł z kolegami 
pograć w piłkę. Wtedy nagle zasłabł i przewrócił się. Gdy przybiegła 
jego mama, okazało się, że chłopiec już nie żyje. Przekazujący tę in-
formację Andrzej Chyliński, nauczyciel WF w SP 2, był wstrząśnięty 
tą wiadomością, uczył Macieja, dobrze go znał i lubił.     KK

Tragiczne zdarzenie
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ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJIQn

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWEQn

ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.
– tel. 61 864 88 94, 
wypadki, nagłe zachorowania  
– tel. 112 lub 999

STRAŻ POŻARNAQn

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKAQn

ul. Dworcowa 1,
pn.-pt. 6.30 – 22, sob. 7 – 15
z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91

POGOTOWIE WOD.-KAN.Qn

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNYQn

ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02 (zgłoszenia 
usterek 6.30 – 8 i 13.30 – 14.30), tel. 24h 991 
oraz infolinia 800 66 00 06 (informacje o pla-
nowanych przerwach w dostawach prądu); 
www.operatorenea.pl

POGOTOWIE OŚWIETLENIA  Qn

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA  Qn

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄTQn

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUBQn

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt – Związek Międzygminny
www.selekt.czempin.pl, ul. 24 Stycznia 25, 
64-020 Czempiń  
tel. 61 282 63 03 lub 61 282 33 58; 
czo.selekt@czempin.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)
www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE

  TRANSLUBQn

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU  Qn

MIEJSKIEGO
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; tel. 61 834 61 26 
lub 61 633 53 19; ztm@ztm.poznan.pl
Rozkład jazdy: http://www.ztm.poznan.pl/
rozklad/

STACJA PKPQn

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTYQn

– ul. Wschodnia 22 C,  
tel. 61 899 11 40 lub 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 3, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 02 64,  pn. – pt. 8 – 18

LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTUQn

Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego
- ul. Poniatowskiego 20,  

tel. 61 810 48 31
- ul. dr. Romana Maya 1 A,  

tel. 61 890 04 85
- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
Po godz. 18 i w niedziele oraz święta pomoc 
doraźna – patrz Pogotowie Ratunkowe
Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM”
ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 813 12 11

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO Qn

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ Qn

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-Qn

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19Qn

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, 
tel. 61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 19

– „św. Józefa”, ul. Sobieskie-
go 55 a, tel. 61 893 44 99, pon.- 
pt. 8.30 – 20.30, sob. 9 – 15

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1, tel. 
61 810 31 85, pon. –  
pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 
8 – 20, sob. 8 – 14

– „Arnika”, pl. E. Bojanowskiego 3,  
 tel. 61 813 02 82,  
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06,  
pon. – pt. 8.30 – 20, sob. 8.30 – 14

KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, Qn

kom. 0-503 092 500

BANKOMATY 24hQn

- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE

URZĄD MIEJSKI w LUBONIUQn

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIAQn

Dariusz Szmyt, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO-Qn

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁYQn

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- bł. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13

MUZEUM MARTYROLOGICZNEQn

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKAQn

http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)
Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.30 – 17 

Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

OŚRODEK KULTURYQn

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-Qn

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLAQn

- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  
ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego, tel. 61 813 01 22, w. 61

- Niepubliczne – Calineczka, 
ul. Poniatowskiego 42 A, 
tel. 61 813 95 55
- Niepubliczne – Chatka Skrzatka,  

ul. Szkolna 68, tel. 608-396-840
- Niepubliczne – Czarodziejski Ogród, 

ul. Kopernika 10a,  
tel. 61 639 58 08

- Niepubliczne – Kubuś Puchatek,  
ul. Konopnickiej 14; tel. 607 689 866

- Niepubliczne – Słoneczny Zakątek, 
ul. 11 Listopada 158, tel. 501 306 214

- Niepubliczne – Tajemnicza Wyspa, 
 ul. Kopernika 4; tel. 608-368-489
SZKOŁY PODSTAWOWEQn

Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92
Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92
Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2 A,  
tel. 61 813 04 42
Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81

GIMNAZJAQn

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16

GRUPY AA Qn

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. mie-
siąca mityng otwarty) Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul.  Źródlana 1
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKA-Qn

NIOWA „LUBONIANKA” 
ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR LUBOŃSKI

Ogłoszenia drobne

Uwaga!  Przypominamy, że bezpłatne ogłoszenia na kuponach „PRACA” przyjmu-
jemy wtedy, gdy dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, po-
szukujemy magazyniera) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje pracy (etatu), np. tokarz 
z prawem jazdy kat. B szuka stałego zatrudnienia. Często zdarza się, że bezpłatne 
kupony wykorzystywane są jako oferowanie usług.   (red)

cd.  
obok

Korepetycje
Studentka Politechniki Poznańskiej Qn

zaprasza na intensywne przygotowania 
do poprawy matury z matematyki; tel. 
605 091 724   (301)

Fizyka, matematyka – nauczyciele, do-Qn

jazd; tel. 692 563 017   (h-186 VII-XII)
Cierpliwy student Politechniki, nauczy Qn

gimnazjalistów i licealistów matematyki; 
tel. 509 387 981   (kf)

Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 351 347   (097)

Praca
Zaopiekuję się dzieckiem, osobą starszą Qn

u siebie w domu; tel. 696 79 11 66   (300)
Przyjmę pracownika do lakierni od Qn

zaraz; tel. 605 535 585   (m-VII)

Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra-Qn

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Sprzątanie, mycie okien; tel. 793 486 047   Qn

(ig)
Pracownik – montaż placów zabaw, Qn

wymagane prawo jazdy, dyspozycyjność; 
tel. 602 459 339   (r)

Emeryt szuka pracy w zawodzie Qn

ślusarz-spawacz lub kierowca kat. B. 
Wieloletnia praktyka zawodowa; tel. 
517 791 080

Traktorzysta potrzebny od zaraz – kat. Qn

B/T lub C+E; tel. 602 555 016    (r)
Przyjmę od zaraz ogrodnika terenów Qn

zieleni (może być kobieta), kat. B, wiek 
powyżej 40 lat; tel. 602 555 016   (r)

Steelpress sp. z o.o. w Luboniu po-Qn

szukuje pracowników na stanowiska: 
nastawiacz pras, operator maszyn, mon-

ter, spawacz, operator  robota spawal-
niczego. Szczegóły patrz: str. 80

Szukam pracownika do sprzątania Qn

salonu Škody w Komornikach; tel. 
601 081 554   (m-VII)

Signal f SB w Luboniu zatrudni pra-Qn

cownika na 1/2 etatu do prac gospodar-

czych wokół terenu �rmy, wiek 30-55 
lat. Zainteresowani proszeni kontakt 
z Robertem Koszutą, tel. 660 510 072

Usługi
Usługi ogólnobudowlane; tel. Qn

516 199 639   (r-bs)
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OGŁOSZENIA
Projektowanie, zakładanie i konser-Qn

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Karcher – czyszczenie: dywanów, Qn

wykładzin, tapicerek meblowych i sa-
mochodowych. Czyszczenie, konser-
wacja skór – auto – dom. Polerowa-
nie, zabezpieczenie lakieru. Wystawiam 
faktury VAT. Tel. 600 217 065   (m-191 
VII-VIII)

Remonty; tel. 696 896 204   (295)Qn

Cyklinowanie parkietów, lakierowa-Qn

nie; tel. 618 133 945   (299)

Nieruchomości
Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-Qn

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(r-190 VII-IX)

Mieszkanie do wynajęcia – ul. Sikorskie-Qn

go; tel. 61 8 130 921   (m-192-VII)

cd.  
ze str. 
19

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu infor-
muje, że na podstawie wyni-

ków laboratoryjnych próbek wody 
z 30 czerwca br., do kąpieli nadaje się 
woda w jeziorach: Malta, Rusałka, 
Strzeszynek, Kierskim (Krzyżowniki), 
Niepruszewskim oraz w Owińskach 
– w akwenie Tropicana.

Dobra jakość wody jest w wy-
znaczonych miejscach do kąpieli nad 
jeziorami: Kierskim – Ośrodek Ka-

skada w Poznaniu, Kórnickim – 
w Kórniku, Niepruszewskim – w Zbo-
rowie, Kamińskim – w Kamińsku, 
Bezruchowskim – w Pobiedziskach, 
Lusowskim – w Lusowie i Stęszew-
sko-Kołatkowskim – w Stęszewku.

Komunikaty o przydatności wody 
do kąpieli są zamieszczane na stro-
nie: www.psse-poznan.pl

Cyryla Staszewska
rzecznik prasowy Państwowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Gdzie się kąpać?

Sprzedam pawilon handlowy, ul. Stre-Qn

icha; tel. 61 8 130 921   (m-192-VII)
Sprzedam dom w Żabikowie o po-Qn

wierzchnia 160 m2 na działce 485 m2, 
stan bardzo dobry, cena wywoławcza 590 
tys. zł; tel. 603 894 429   (r-221-VII)

Inne
Sprzedam używane, 1-osobowe łóż-Qn

ko drewniane z szu�adą na pościel; tel. 
793 486 047   (ig)

Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-Qn

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-187 VII-IX)
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