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Pierwsze konsultacje w  sprawie rad osiedlo-
wych – w  Szkole Podstawowej nr  1 (Żabikowo)    
fot. Hanna Siatka

Sprawa odgórnego podziału 
Lubonia na pięć osiedli i jed-
noczesnego powołania w nich 

Rad Osiedlowych wydaje  się być 
przesądzona. W  Urzędzie Miasta 
w Wydziale Organizacyjnym powo-
łano już nowe stanowisko: do spraw 
wdrożenia i obsługi jednostek pomoc-
niczych oraz przyjęto pracownika 
(czytaj na str. 18). Trwa szeroko roz-
powszechniona akcja informacyjna. 
Rozprowadza się wśród mieszkań-
ców przy różnych okazjach ankiety 
z  pięcioma pytaniami (czytaj np. 
„WL” 05-2015 str. 14). By wypełnić 
obowiązek statutowy, przystąpio-
no też do stosownych konsultacji 
społecznych w  pięciu „okręgach”. 
O pierwszych, jakie miały miejsce 
9 czerwca w  SP  1 i  10.06 w  SP  2 
czytaj na str. 15.

Co mówi prawo lokalne?
W statucie miasta par. 8, pkt 1, 

ust.  1 czytamy m.in.: Inicjatorem 
utworzenia, połączenia, podziału 
lub zniesienia jednostki pomocniczej 
może być 5% mieszkańców (jednak-
że nie mniej niż 200 osób) obszaru, 
który ta jednostka obejmuje lub ma 
obejmować, albo organy Miasta. 
Zapis ten powstał po 1998 r., dopie-
ro, gdy Luboń podzielony został na 
4 duże okręgi wyborcze. Główną 
intencją uchwałodawcy (RML przed 
kilkunastu laty) było, by mieszkań-
cy poszczególnych, spójnych obsza-
rów borykający  się z  problemami 
i potrzebami, których władze mia-
sta nie chcą lub nie potra�ą do-
strzec i skutecznie rozwiązać, mie-
li możliwość większego wpływu na 
burmistrza i decyzje władz.

Przykłady
Dla przykładu, osiedlem kilku 

ulic mającym wspólne problemy 
może być rejon ulic Dożynkowej, 
Chopina, części Armii Poznań (po-
między torami kolejowymi, auto-
stradą i ul. Armii Poznań). Tu były 
takie problemy jak hałas z drogi 430 
– ul. Armii Poznań, torów kolejo-
wych, a później także z autostrady, 
potrzeba zorganizowania placu za-

baw dla dzieci tego osiedla, czy 
utwardzenie dróg. Część tych lokal-
nych problemów w ostatnich kilku-
nastu latach rozwiązano, niektóre 
– nadal nadmierny hałas – pozo-
stały. Innym przykładem wspólnych 
i  specy�cznych dla konkretnego 
obszaru problemów był np. Dolny 
Lasek tzw. osiedle Kocie Doły. Swe-
go czasu tamtejsi mieszkańcy trak-
towani byli jak intruzi, którzy na 
dziko zamieszkali przy swoich 
warsztatach, firmach. Był wielki 
problem z konstrukcją przyjaznego 
dla nich miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, któ-
ry miał zakazywać jakiejkolwiek 
rozbudowy, przebudowy czy nawet 
ocieplania domów. Tu istnieje na-
dal nierozwiązany dla specy�ki 
tego terenu problem np. odprowa-
dzania wód opadowych. Na szczę-
ście zanikającą jest kwestia pod-
truwania niegdyś przez sąsiadują-
ce Zakłady Chemiczne. Pozostają 
sprawy bezpiecznych wyjazdów 
w  ul. Armii Poznań czy systemu 
utwardzania tu ulic. To przykłady 
rzeczywistych osiedli o wspólnych 
problemach specy�czne dla da-
nych, najczęściej małych obszarów 
– potencjalnych samorządów po-
mocniczych. Proponowany nato-
miast przez miasto podział, np. 
osiedle Lasek zajmujące kilkaset 
hektarów jest, moim zdaniem, bez 
sensu. Potrzeby i problemy wspo-
mnianego np. Dolnego Lasku, teraz, 
gdy jest wreszcie kanalizacja, róż-
nią  się już znacznie od potrzeb 
części Górnego Lasku (np. Czajko-
wa), nie mówiąc już o  obszarach 
przy rejonie ul. Buczka i Nowiny. 

Utworzenie samorządu pomoc-
niczego ma sens np. w  Nowym 
Centrum Lubonia. Tu władze nie-
wiele robiły. Kilkanaście lat temu 
przyjęły jedynie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
i bez jakiejkolwiek strategii czasowej 
uzbrajania terenu pozwoliły dewe-
loperom budować i zasiedlać daw-
ne pola. Nie ma się co dziwić, że po 
kilkunastu latach od powstania 
pierwszych bloków cierpliwość wie-

Kraj Rad
O ustroju gminy decyduje samorząd. To on w dużym stopniu 
może kształtować strukturę władzy i tworzyć system 
administracji w gminie. Władza Lubonia przystąpiła do tworzenia 
dodatkowych Rad Osiedlowych – samorządów pomocniczych

lu mieszkańców jest nadwyrężona 
i coraz głośniej domagają się: oświe-
tlenia, dróg, parkingów itd. Dobrym 
impulsem dla powstania samorządu 
pomocniczego mógł być Komitet 
Wyborczy Wyborców Forum Miesz-
kańców Nowego Centrum Lubonia 
(ma 2  radnych: T.  Kołodzieja 
i P. Izydorskiego). Wystarczało ze-
brać 5  % podpisów mieszkańców 
(minimum 200) – dla obszaru obej-
mującego 4 000 mieszkańców, zło-
żyć stosowny wniosek w Urzędzie 
Miasta, a  władze nie robiąc łaski, 
zgodnie ze statutem, muszą wszcząć 
procedurę powołania samorządu 
pomocniczego. Od wyborów samo-
rządowych mija 7 miesięcy, gdyby 
podpisy zebrano w  2014  r., przy 
okazji kampanii wyborczej, samo-
rząd w NCL już by działał.

Przykłady można mnożyć. Wła-
dze Lubonia, kilkanaście lat temu, 
umożliwiły powstawanie samorzą-
dów pomocniczych jako ruchów 
oddolnych. Mieszkańcy z tego nie 
korzystali – widocznie nie było po-
trzeby. Co chcą uzyskać nowe wła-
dze miasta, tworząc odgórnie na 
początku kadencji daleko idące 
zmiany ustrojowe – Rady Osiedlo-
we na obszarze całego Lubonia?

Historyczna ignorancja
Karygodną i  dla mnie nie do 

przyjęcia jest propozycja wprowa-
dzenia nowych granic fałszujących 
historyczny podział terytorialny wsi, 
z których powstało miasto Luboń. 
Takie podejście potwierdza stawia-
ną wielokrotnie tezę o  ignorancji 
historycznej władz miasta, w  tym 
przypadku tradycyjnych i rzeczywi-
stych uwarunkowań przestrzennych. 
Proszę więc, by nie łączyć historycz-
nych nazw ze sztucznie wprowadza-
nym podziałem osiedli. Może war-
to zastanowić się nad dokonaniem 
dwóch zmian. Jedna – wprowadze-
nia dzielnic jako historycznie uwa-
runkowanych ziem: Żabikowo, 
Lasek, a dla odróżnienia od nazwy 
miasta – Stary Luboń.

Rozmycie władzy
Gmina Luboń, zgodnie z obo-

wiązującym w Polsce prawem, po-
siada obecnie 21-osobową repre-
zentację – Radę Miasta Luboń jako 
władzę stanowiącą i kontrolną oraz 
burmistrza (nomenklatura wg usta-
wowej liczby mieszkańców), który 
dobrał sobie 2 zastępców, pełno-

cd.  
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Ostatnio wiele mówi się 
na ten temat. Miasto 
prowadzi specjalną 

kampanię w kierunku od-
górnego utworzenia osie-
dli wg własnego podziału, 
a w nich dziewięcioosobo-
wych rad osiedlowych. Ciekawi by-
liśmy, co o tym myślą mieszkańcy?

Ponad połowa wszystkich py-
tanych (55%) jest przeciwna po-
działowi Lubonia i  tworzeniu rad 
osiedlowych opłacanych z budżetu 
miasta. Najwięcej przeciwników 
odnotowaliśmy w  rejonie sklepu 
Mateo przy ul. Dworcowej (77%). 
Wśród komentarzy zanotowaliśmy: 
„Po co dodatkowe rady?”, „Zbędny 
rozrost administracji i biurokracji”, 
„To radni już nie dają sobie rady?”, 
„Miasto już wydaje za dużo pienię-
dzy”, „To może ma sens w wielkich 
miastach, ale nie w Luboniu”, „Po-
roniony pomysł”, „Niech się wezmą 
do roboty, a nie wymyślają”, „A co 
ma robić 21 radnych?”, „To już prze-
rabialiśmy w PRL”, „Przecież nic to 
nie zmieni”, „Lepiej sukcesywnie 
remontować chodniki”, „Rady tak, 
ale działające społecznie”, „Nie ma 
sensu dzielić Lubonia na osiedla, 
zwłaszcza, jeśli ma  się to wiązać 
z  kosztami”, „W to miejsce niech 
budują porządne drogi”, „To głupi 
pomysł, lepiej już przyłączyć się do 
Poznania”.

22% pytanych jest za pomysłem 
podziału Lubonia i powołania dodat-
kowych rad osiedlowych opłacanych 
z  budżetu. Najwięcej zwolenników 
miały rejony przy SP  3 i  G  1 oraz 
w rejonie ul. Sobieskiego - Kręta (ok. 
35%) Tu padały argumenty: „Przed 
transformacją ustrojową były 
w Luboniu takie rady i było dobrze”, 
„Pod warunkiem, że opłacani z diet 

Sondaż
Czy jesteś za podziałem Lubonia na osiedla i utworzeniem w nich 
rad osiedlowych opłacanych z budżetu miasta?

radnych!”, „Może to usprawnić orga-
nizację”, „Chociaż nie wiem, czy to się 
sprawdzi”, „Jeśli ktoś to zainicjował, 
to widocznie ma to jakiś cel”, „Bo 
mieszkańcy poszczególnych obsza-
rów doskonale znają swoje potrzeby”.

Wśród władzy, wszyscy trzej bur-
mistrzowie są za podziałem Lubonia 
i utworzeniem w nich rad osiedlo-
wych. M. Machalska jednak pozosta-
wia do dyskusji zakres �nansowania; 
M. Tomaszyk uważa, że nie chodzi 
tu o tworzenie następnych stołków. 
Za jest też 4 radnych: J.  Bielawski 
i  P.  Krzyżostaniak (warunkują to 
jednak wolą mieszkańców), P.  Izy-
dorski, T. Kołodziej (obaj z Nowego 
Centrum Lubonia). Większość – 14 
na 21 radnych jest przeciw podzia-
łowi Lubonia i tworzeniu opłacanych 
z budżetu rad osiedlowych. Troje nie 
ma w tej sprawie zdania (A. Dwora-
czyk, P. Goryniak, T. Zygmanowska).

Sondaż uliczny przeprowadzili: 
Krystyna Ruszkowska, Agata Samol, 
Maria Wieczorek, Paweł Wolniewicz 
(także wśród radnych).

oprac. PPR

mocnika i  asystenta. Po wprowa-
dzeniu, wg pomysłu Urzędu Miasta, 
pięciu dziewięcioosobowych Rad 
Osiedlowych, Luboń będzie miał aż 
67-osobową władzę wybieralną. 
Kim będzie 45 dodatkowo wybra-
nych radnych w stosunku do obec-
nych 21? Jakoś trzeba będzie ich 
odróżnić – może po wojskowemu: 
„podradny” (jak podporucznik) 
albo radny kategorii B? Lepiej chy-
ba „starym radnym” dodać „nad” 
po niemiecku: „ober” np. nadradny, 
oberradny  Iksiński (nazewnictwo 
stosowne do wysokości diet i hie-
rarchii władzy). Czy obecni radni 
rzeczywiście potrzebują do pomocy 
średnio 2 lub 3 dodatkowych rad-
nych, osób mających podobne kom-
petencje: decyzyjne i kontrolne? Do 
tego w tych osiedlach ma być trzy-
osobowa władza wykonawcza – 
Zarządy Rady Osiedlowej? Czy 
rzeczywiście ogarnięcie przez obec-
nych radnych (wybranych w okrę-
gach jednomandatowych) proble-
mów i potrzeb danego terenu – kil-
ku ulic – jest tak trudne, a kontakt 
z wyborcami niemożliwy? Patrząc 
na wykaz zadań przygotowany 
w  ankiecie, np.: opiniowanie pro-
jektu budżetu, uczestniczenie w od-
biorze prac remontowych czy inwe-
stycyjnych – powołanie dodatko-
wych Rad Osiedli jest niczym in-
nym jak rozmywaniem i  zrzuca-
niem odpowiedzialności oraz pracy 
w terenie na innych podwładnych 
radnych.

To już było
W socjalizmie – ustroju przed 

1989 rokiem, w o wiele mniej licz-
nym Luboniu było też 60 radnych. 
W 1990 r. gdy powstały samorządy 
jedną z pierwszych decyzji była li-
kwidacja istniejących na terenie 
Lubonia kilkunastu komitetów osie-
dlowych (organów po-
dobnych do tych, jakie 
chce się teraz tworzyć). 
Wielokrotnie wówczas 
ci na samym dole ad-

cd.  
na str. 
15
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ze str. 
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Jaskanis – dyrektor Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, Jerzy 
Nowakowski – historyk sztuki, b. 
dyrektor Muzeum Narodowego 
w  Poznaniu, Witold Przewoźny – 
etnograf, Muzeum Etnogra�czne 
w Poznaniu, Waldemar Rataj – Na-
rodowy Instytut Muzealnictwa 
i  Ochrony Zbiorów, pełnomocnik 

dyrektora ds. programowych, prof. 
dr hab. Jan Święch – dziekan Wy-
działu Historycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Michał Maćkowiak
kustosz – Muzeum Martyrologiczne 

w Żabikowie

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

W poniedziałek, 18 maja 
o  godz. 15 w  Muzeum 
Archeologicznym w Po-

znaniu Marek Woźniak – Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
Jan Maćkowiak – prezes Fundacji 
Muzeów Wielkopolskich, dyrektor 
Muzeum Rolnictwa i  Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w  Szreniawie 

wręczyli nagrody Izabella 2014, bę-
dące wyrazem uznania dla najważ-
niejszych wydarzeń muzealnych roku 
w Wielkopolsce oraz ich twórców.

Muzeum Martyrologiczne w Ża-
bikowie zostało uhonorowane 
pierwszą nagrodą – Statuetką „Iza-
belli” 2014 w kategorii „działalność 
naukowa i  wydawnicza” – za �lm 
„Listy do Lilli” zrealizowany przez 
Michała Maćkowiaka (kustosza mu-
zeum) i  Marcina Krzysztonia. To 
już czwarta produkcja �lmowa zre-
alizowana przez muzeum, uhono-
rowana przez kapitułę. Poprzednie 
produkcje zdobywały już nagrody 
i wyróżnienia, jednakże to ostatnia 
okazała  się tą, która zasłużyła na 
najwyższe wyróżnienie w Wielko-
polsce.

Ponadto Dyrektor Muzeum, dr 
Anna Ziółkowska, odebrała z  rąk 
Marszałka Marka Woźniaka trzecią 
nagrodę w kategorii „konserwacja, 
ochrona dziedzictwa kultury, inwe-
stycje” – Za zachowanie europej-
skiego i  światowego dziedzictwa 
kulturowego. Projekt inwestycyjny 
dotyczący byłego niemieckiego obo-
zu zagłady Kulmhof w  Chełmnie 
nad Nerem, podnoszący jego war-
tość muzealną i turystyczną.

Dobre, bo uhonorowane

Izabella 2014 dla Muzeum
Film „Listy do Lilli” najlepszy w Wielkopolsce

Organizatorem konkursu jest 
Fundacja Muzeów Wielkopolskich 
we współpracy z Urzędem Marszał-

kowskim Województwa Wielkopol-
skiego. Honorowe nagrody przyzna-
je kapituła, powołana przez Mar-
szałka Województwa Wielkopol-
skiego na wniosek Zarządu Funda-
cji Muzeów Wielkopolskich, w skład 
której w  tym roku weszli: Paweł 

n
Lubońskie Muzeum zostało podwójnie 
nagrodzone. Nagroda I i statuetka przypa-
dła za �lm „Listy do Lilli”, III nagrodę przy-
znano za projekt inwestycyjny dotyczący 
niemieckiego obozu zagłady Kulmhof. Od 
lewej: dyrektor Muzeum w Żabikowie 
Anna Ziółkowska, Barbara Skrzek, Michał 
Maćkowiak (ze statuetką Izabella 2014)

n
Tegoroczni laureaci konkursu Izabella 2014 na krużganku Muzeum Archeologiczne-
go – pamiątkowe zdjęcie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Markiem 
Woźniakiem, lubonianie z lewej
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DOBRE, BO... 

Firma „Steelpress” Sp. z o.o – naj-
większy polski producent części 
do przyczep, którego zakład pro-

dukcyjny znajduje się w Luboniu – po 
raz kolejny 
została lau-
reatem pre-
stiżowych 
nagród.

W 
konkursie 
„Poznań-
ski Lider 
Przedsię-
biorczości 
2014”, zor-
ganizowa-
nym z ini-
cjatywy 
Prezyden-
ta Miasta 
Poznania 
oraz Staro-
s t y  Po -

znańskiego, Steelpress zwyciężył 
w  kategorii: Średnie Przedsiębior-
stwo. Organizatorzy docenili dyna-
mizm, innowacyjność i sukcesy na 
rynku oraz rzetelne wywiązywa-
nie się ze swoich zobowiązań i cie-
kawą ofertę. Firma została wyróż-
niona także za przyjazny stosunek 
do ludzi i środowiska. Rozstrzygnię-
ty 21 kwietnia konkurs, zorganizo-
wano już po raz dwunasty, a skie-
rowany był do przedsiębiorców 
z  aglomeracji poznańskiej. Tytuł 
„Poznańskiego Lidera Przedsiębior-
czości” przyznawany jest na okres 
3 lat.

30 marca firma „Steelpress” 
otrzymała nagrodę dziennika 
„Rzeczpospolita” – „Orzeł Ekspor-
tu”. To konkurs odbywający się w ra-
mach cyklicznych debat regional-
nych mających na celu promocję 
polskiego eksportu. W 10 miastach 
Polski, uznanych za najbardziej per-

Dobre, bo prestiżowe

Nagrody dla Steelpressu

polsce za najlepszy produkt ekspor-
towy nagrodzono �rmę „Steelpress”! 
Kapituła konkursu doceniła m.in. 
ilość światowych odbiorców pro-
duktów marki SPP, które obecnie 
eksportowane są do 36 państw.

SP

n
Nagrodę – statuetkę Poznański Lider Przedsiębior-
czości –odbiera Magdalena Domagała – Pełno-
mocnik do Spraw Jakości Steelpressu   fot. „Głos 
Wielkopolski” Waldemar Wylegalski

n
Dyplom nagrody „Orzeł Eks-
portu” dla Steelpressu w kon-
kursie „Rzeczpospolitej” 

spektywiczne dla krajowego ekspor-
tu, redakcja „Rzeczpospolitej” – 
ogólnopolskiej i  opiniotwórczej 
gazety – wyłania „najlepszych z naj-
lepszych”. W Poznaniu i w Wielko-

Znana już Czytelnikom „WL” 
Paulina Mikołajczak w dalszym 
ciągu zachwyca urodą, nie 

tylko w Wielkopolsce, ale w całym 
kraju! 7 czerwca, w hotelu „Radisson” 
w Warszawie odbył się ćwierć�nał 
konkursu Miss Polski 2015. Spośród 
około 250 kandydatek walczących 
o awans do pół�nału, jury wybrało 
48 dziewcząt z  różnych regionów 
Polski. Do kolejnego etapu zakwali�-
kowało się 5 Wielkopolanek, a wśród 

nich lubonianka. Według Pauliny, 
ćwierć�nał wypadł bardzo profesjo-
nalnie pod względem organizacyjnym. 
Można było poczuć także znacznie 
większą rywalizację – pojawiło się 
wiele nowych, interesujących twa-
rzy z całej Polski. Piękna lubonianka 
doskonale radzi sobie z konkurencją 
i zawalczy w kolejnym etapie kon-
kursu – pół�nale Miss Polski – już 
27 czerwca.

AS

Dobre, bo piękne

Lubonianka walczy 
o koronę

Paulina 
Mikołajczak 
wystartuje 
w pół�nale 
Miss Polski

n
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Obywatelskich. Paweł Tomczak jest 
jednym z liderów inicjatywy oby-
watelskiej projektu zmiany ustawy 
o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, która jest przedmio-
tem prac sejmowych. Od kilkuna-
stu lat organizuje Kongresy Gmin 
Wiejskich, w których uczestniczy 
każdorazowo blisko 1000 samorzą-
dowców z całego kraju. W marcu 
koordynował działania związane 
z Kongresem 25-lecia Samorządu 
Terytorialnego, który odbył  się 
w Poznaniu.

Zaangażowany w  projekty 
wspierające zarządzanie i współpra-
cę samorządów terytorialnych po-
przez rozwój Gminnego Systemu 
Analiz Samorządowych, Bazy Do-

brych Praktyk i prowadzenie prac 
badawczych np. Monitoring potrzeb 
inwestycyjnych gmin w perspekty-
wie 2014-2020.

Angażuje się również w działa-
nia związane z rozwijaniem współ-
pracy pomiędzy gminami i przed-
stawicielami samorządów, m.in. 
przez tworzenie grup wymiany 
doświadczeń (w obszarze oświaty 
i ochrony środowiska).

Związek Gmin Wiejskich RP to 
największa ogólnopolska organiza-
cja skupiająca gminy wiejskie i miej-
sko-wiejskie. Związek jest bezpo-
średnim kontynuatorem tradycji 
przedwojennej organizacji o  tej 
samej nazwie, a jego celem jest in-
tegracja samorządów wiejskich 
i rozwiązywanie typowych proble-
mów tego środowiska, rozwój de-
mokracji i samorządności lokalnej 
oraz stworzenie warunków lokalne-
go rozwoju gospodarczego.

ET

DOBRE, BO... 

Z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego, 27 maja, 
Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisław Komorowski 
wręczył odznaczenia państwowe 
podczas uroczystości w  Pałacu 
Prezydenckim. Krzyż Kawaler-

ski Orderu Odrodzenia Polski, 
za wybitne zasługi dla rozwoju 
samorządu terytorialnego w Pol-
sce, za osiągnięcia w  podejmo-
wanej z  pożytkiem dla kraju 
pracy zawodowej i  działalności 
społecznej otrzymał lubonianin 

Paweł Tomczak, Dyrektor Biura 
Związku Gmin Wiejskich RP.

Paweł Tomczak pochodzi z Gnie-
zna, ale w Luboniu mieszka od ponad 
20 lat. Od przeszło dwóch dekad 
działa na rzecz samorządności lokal-
nej i  wsparcia rozwoju gmin wiej-
skich. Jest zaangażowany zawodowo 
i społecznie w pracach wielu instytu-
cji związanych z rozwojem lokalnym, 
wdrażaniem funduszy europejskich, 
rozwojem społeczno-gospodarczym 
m.in.: w Radzie Informatyzacji, w Ko-
mitetach Monitorujących i  Sterują-
cych fundusze europejskie od począt-
ku ich wdrażania, w Krajowej Sieci 
Tematycznej „Edukacja i Szkolnictwo 
Wyższe” i „Dobre Rządzenie”, w pra-
cach zespołu ds. społeczeństwa infor-
macyjnego Komisji Wspólnej Rządu 
i  Samorządu Terytorialnego, a  od 
2015 r. również w Komitetach Moni-
torujących Programy Operacyjne 
Wiedza, Edukacja, Rozwój; Polska 
Cyfrowa; Infrastruktura i Środowisko; 
Inteligentny Rozwój.

Jest członkiem Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego i Rady 
Użytkowników ePUAP  (elektro-
niczna Platforma Usług Admini-
stracji Publicznej) i pracuje w Ko-
mitecie Monitorującym Program 
Operacyjny Funduszu Inicjatyw 

Dobre, bo odznaczone

Krzyż Kawalerski dla lubonianina

n
Paweł Tomczak otrzymał 27 maja Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski od 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
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cd.  
na str. 
33

W weekend 22-23 maja w za-
bytkowym budynku starej 
SP 3 (obecnie siedziba sto-

warzyszenie Cor Ad Cor, odbyła się 
pierwsza edycja Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych (o festiwalu czy-
taj na str. 37). Do �nałowego pokazu 
zakwali�kowało się 21 �lmów z całe-
go kraju. Tematem przewodnim była 
„Moja wizja szczęścia”. Z 3 �lmów, 
które zgłosiło lubońskie Gimnazjum 

nr 2 dwa zdobyły najwyższe miejsca: 
„Pani Parasolka” Amatorskiej Gru-
py Filmowej Zoom (Miłosz Latosi, 
Marcel Osiński i  Michał Drygas) 
oraz „Who I am?” Miłosza Latosi. 
Natomiast �lm pt. „Marzenia  się 
nie spełniają” Jakuba Fąferka i gru-
py AGFZoom zdobył wyróżnienie.

„Pani Parasolka” opowiada 
o Marii Pańczak, która w wieku 60 
lat zaczęła biegać. Do tej pory prze-

Dobre, bo twórcze

Sukces filmowców z G 2

n
Miłosz Latosi odbiera nagrodę za I miej-
sce na Konkursie Filmów Krótkometrażo-
wych za dwa �lmy   fot. Ł. Budzyński

biegła 46 maratonów, a ma 76 lat. 
Film zrealizowano podczas Luboń-
skiego Biegu Niepodległości. „Who 
I am?” to autoportret reżysera po-
kazany w  stylu �lmowego Sel�e, 
natomiast „Marzenia  się nie speł-
niają” to dokument, w którym gim-
nazjaliści opowiadają, czym jest dla 
nich szczęście. Film zrealizowano 
podczas zajęć warsztatowych AG-
FZoom oraz Jakuba Fąferka i Mar-
cina Sikory. Wszystkie produkcje są 
dostępne w Internecie. Opiekunem 
młodych twórców był Łukasz Bu-
dzyński.  GII

O Miłoszu czytaj też na str. 33

Podczas majowej sesji radni 
podjęli uchwałę o  nadaniu 
Medalu „Zasłużony dla Mia-

sta Luboń” komendantce Ośrodka 
Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) 
w Luboniu – dh phm Aleksandrze 
Lorenc. Odznaczenie zostało jej 
wręczone przez burmistrz Małgo-
rzatę Machalską i przewodniczącą 

RML Teresę Zygmanowską w parku 
Siewcy przy ul. Armii Poznań w nie-
dzielę, 31 maja, w obecności ponad 
stu harcerzy i sympatyków. W uro-
czystości uczestniczyła też rodzina 
pani Aleksandry. Były mowy oko-
licznościowe, życzenia, gratulacje, 
a przede wszystkim dużo uśmiechu 
i życzliwości. W pewnym momencie 

Dobre, bo przyznane

Medal dla zasłużonej harcerki
Reaktywowała lubońskie harcerstwo i utrzymuje je przez 28 lat

wszyscy uczestnicy, włączając się do 
ogólnopolskiej akcji, zatrzymali się 
na chwilę, położyli prawą dłoń na 
sercu i  przez 60 sekund wybijali 
wspólnie jego rytm – był to „Zryw 
Wolnych Serc”, wolnych od uzależ-
nień, przemocy i  obojętności na 
drugiego człowieka, serc pięknych 
i zdrowych, w trosce o zdrowie �-
zyczne i społeczne, silnych i pomoc-
nych innym, serc pokoleń, wreszcie 
serc ludzi, którzy mogą różnić się od 
siebie, ale potra�ą działać wspól-
nie, by chronić dzieci i  młodzież 
przed uzależnieniami i  przemocą. 
Na koniec jak na harcerzy przysta-
ło wszyscy raczyli  się grochówką 
z wojskowego kotła.

Postać Aleksandry Lorenc 
przedstawialiśmy na łamach „Wie-
ści” wielokrotnie, ostatnio przed 
trzema laty (czytaj: „WL” 03-2012, 
str.  25). Pochodzi z  Prusiec pod 
Rogoźnem, w Luboniu mieszka od 
44 lat. Działalność harcerską w na-

szym mieście rozpo-
częła w  marcu 
1987 r. jako druży-
nowa VII Luboń-
skiej  Drużyny 
Harcerskiej im. 
Karola Chodkiewi-
cza przy SP 3, jesie-
nią tegoż roku została 
komendantką Hufca 
Luboń. Początki 
były trudne, ale, 
jak mówi, zawsze 
najważniejsze dla 
niej były dzieci, 
a  nie sprawy. Jej 
zdaniem, nikt nie ro-
dzi się harcerzem, ale 
zawsze miała szczę-
ście do ludzi, z który-
mi z współpracowała. 
Harcerstwo traktuje 
jako misję do spełnie-
nia, a swoją pracę jako służbę dla 
dzieci i  młodzieży. Realizując 
przedsięwzięcia harcerskie nigdy 
nie liczy czasu poświęcanego dla 
młodych zuchów i druhów (za co 
została odznaczona m.in. czterema 
listkami dębowymi – prestiżowym 
odznaczeniem w  ZHP, Odznaką 
Harcerskiej Służby Wielkopolskiej 
oraz licznymi dyplomami uznania). 
Kieruje  się dewizą, że świat  się 
zmienia, natomiast Prawo Harcer-
skie i przyrzeczenia pozostają nie-
zmienne. Działalność Aleksandry 
Lorenc polega m.in. na pozyskiwa-
niu instruktorów harcerskich i two-
rzeniu odpowiedniego klimatu, aby 
mogli pracować, rozwijać się oraz 
zdobywać stopnie harcerskie i  in-
struktorskie, a także na powoływa-
niu nowych drużyn harcerskich, 
gromad zuchowych, organizowaniu 
obozów harcerskich, zimowisk, bi-

Moment uho-
norowania 
Aleksandry 
Lorenc Meda-
lem przez bur-
mistrz Małgo-
rzatę Machalską 
i przewodniczą-
cą RML – Teresę 
Zygmanowską   
fot. Paweł Wol-
niewicz

n
Awers i rewers Medalu 
„Zasłużony dla Miasta 
Luboń”   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
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Mieszkaniec Lubonia – Ta-
deusz Banaszak – osobi-
ście zadbał o „bezpieczeń-

stwo” miejskiego śmietnika. Kubeł 
znajdujący  się w  pobliżu posesji 
pana Tadeusza został w minionym 
czasie kilkakrotnie zdemolowany 
przez pijaną młodzież. Pan Banaszak 
wykazał się obywatelską inicjatywą 
i  zabezpieczył śmietnik przed lu-
bońskimi wandalami.

snoepje87

Dobre, bo skuteczne
List do redakcji

Obywatelska inicjatywa

Tadeusz Banaszak – społecznie 
zabezpiecza porządek

Po wsunięciu mikrokamery przez 
otwór wlotowy do wnętrza 
gałęzi, można było podziwiać 

dorastanie młodych sikorek oraz 
proces ich karmienia. Na początku 
było 8 młodych piskląt, którymi 
opiekowali się oboje rodzice. Jednak 
niedługo potem jedno z nich znik-
nęło i opieka pozostała na głowie 
drugiej sikory. Przez kilkanaście dni 
karmiła młode od świtu do zmierz-
chu. Wracała do gniazda średnio 
co 2 minuty, pokonując za każdym 
razem trasę 50-100 metrów. Łatwo 
więc policzyć, ile w ciągu dnia po-
konywała kilometrów. Oprócz kar-
mienia, sikora usuwała na bieżąco 
odchody, aby gniazdo było czyste. 
Gdy młode już dorosły, korzystała 

z pobliskiego karmnika i  zanosiła 
im kawałki chleba. Nie wszystkie 
młode przeżyły. Padnięte osobni-
ki wynosiła z gniazda i odlatywała 
gdzieś dalej. Ostatnich nocy przed 
opuszczeniem gniazda już nie spę-
dzała z  młodymi. Pokarm nadal 
przynosiła, ale pozostawała w po-
bliżu otworu wlotowego i zachęca-
ła młode do opuszczania gniazda.

Mazurki, mieszkające po są-
siedzku, miały lepszą opiekę – do 

samego końca zajmowali  się nimi 
oboje rodzice. Ostatecznie pozosta-
ły w gnieździe 4 młode, które rów-
nież były przez rodziców zachęcane 
do opuszczania gniazda. Dorosły 
mazurek z pożywieniem w dziobie 
wychodził z  wnętrza gniazda, 
a młode podążały za nim. Gdy były 

Dobre, bo podpatrzone

Po sąsiedzku cd.
Obserwujemy pisklęta sikory modrej i mazurka, które 
zagnieździły się w gałęzi w ogrodzie przy ul. Migalli („WL” 05-
2015, str. 9)

już przy krawędzi 
wylotu wkładał im 
do dziobów chleb 
i ciągnął, aby w ten 
sposób nakłonić 
pisklę do opuszcze-
nia gniazda.

W porównaniu 
z  sikorkami, ma-
zurki były bardziej 
nieufne i  więcej 
czasu zajęło im 
oswajanie się z ka-
merą wewnątrz 
gniazda. Powstało 
kilka godzin na-
grań z wnętrza i na 

zewnątrz lęgowiska. Powstanie 
z nich �lm.

Spokojne dzwońce
Na podwórko często przylatują 

dzwońce (w przeciwieństwie do 
wróbli i  mazurków – pojedynczo 
lub po kilka osobników). Okazu-

ją się ogromnymi żarłokami. Siedzą 
w  karmniku tak długo, aż  się nie 
najedzą, a na dziobach wciąż mają 
resztki pożywienia. Są mniej pło-
chliwe od wróbli i mazurków.

Pewnego razu młody dzwoniec 
przysnął w pobliżu naczynia z wodą. 
Skoro nam udało się go złapać, to 
tym łatwiej przyszłoby to kotu. Za-
nim został wypuszczony, zrobiliśmy 
mu małą sesję fotogra�czną. Wyko-
nawszy kilka przelotów po pokoju, 
już nie uciekał. Można go było trzy-
mać na ręce, a kiedy był wypuszcza-
ny na dworze, nie wyrywał się. Po-
zostawiony na ziemi przez chwilę 
popatrzył i  odfrunął na pobliskie 
drzewo. Przez kolejne dni wracał na 
podwórko. Kiedy otwierano okna 
wróble i mazurki zrywały się i od-
latywały, a on tylko patrzył i dalej 
popijał wodę.

Rafał Wojtyniak

n
Sikora modra karmi swoje młode – zdję-
cie wykonane minikamerą wprowadzoną 
do wnętrza spróchniałej gałęzi orzecha   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Młode mazurki czekają na papu   fot. Rafał Wojtyniak

n
Dzwoniec i człowiek przyglądają się sobie   fot. Barbara Ryś

Dobre, bo lubońskie

Bociania rodzina

n
Pierwsze pisklę w gnieździe na kominie starej piekarni przy ul. Sobieskie-
go, już się wykluło – zapewne na przełomie maja i czerwca. Jest niewiele 
większe od dwóch jajek, które leżą obok, a w porównaniu z lęgowiskiem 
– maleńkie.  Zdjęcie wykonane z lotu ptaka aparatem umieszczonym na 
dronie  fot. Rafał Wojtyniak

n



6/2015

9

DOBRE, BO... 

Przy ul. Wojska 
Polskiego rośnie 
jedyny mi znany 

w Luboniu Cypryśnik 
błotny (Taxodium di-
stichum) często mylony 
z Metasekwoją chińską 
(Metasequoia glypto-
stroboides), której do-
rodnych egzemplarzy 
jest w naszym mieście 
wiele.

Zbigniew Jurga
Zakład Zadrzewień 

Zieleni i Rekultywacji

Dobre, bo pojedyncze

List do redakcji

Zielony okaz

Prawdopodobnie 
jedyny w Luboniu 
Cypryśnik błotny   
fot. Zbigniew Jurga

n

W czwartek, 21 maja 9 dia-
konów archidiecezji po-
znańskiej – wśród nich 

lubonianin – Bartosz Federowicz 
– przyjęło w katedrze poznańskiej 
święcenia prezbiteratu. To sakrament 
posługi apostolskiej. – Kapłani peł-
nią posługę jednoczenia chrześcijan 
z Bogiem, dlatego powinni mieć czas 
na rozwijanie własnej duchowości – 
przekonywał nowo wyświęconych 
księży Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, abp Stanisław 
Gądecki – celebrans uroczystego na-
bożeństwa, w którym uczestniczyli 

najbliżsi, przyjaciele i znajomi wy-
święconych księży.

Ksiądz Bartosz Federowicz uro-
dził  się przed 27 laty w  Poznaniu 
i od tamtego momentu jest lubonia-
ninem. Uczęszczał do przedszkola 
przy ul. Konarzewskiego, następnie, 
po ukończeniu Szkoły Podstawowej 
nr 3 kontynuował naukę w Techni-
kum Energetycznym na poznań-
skich Ogrodach. Po zdaniu matury 
rozpoczął studia na Politechnice 
Poznańskiej, które przerwał ze 
względu na wstąpienie w 2009 r. do 
Arcybiskupiego Seminarium Du-
chownego w Poznaniu. Od dziecka 

był ministrantem, później 
przez 10 lat należał do Kato-
lickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży (KSM) nr 3 w Luboniu. 
Jest także jednym z założycie-
li istniejącej przy jego rodzi-
mej para�i pw. św. Jana Bosko, 
Grupy Modlitewnej ks. Stani-
sława Streicha. W  ubiegłym 
roku przyjął święcenia diako-
natu, o czym pisaliśmy (czytaj: 
„WL” 07-2014, str. 47). Prak-
tyki diakońskie odbył w para-
�i pw. Matki Boskiej Bolesnej 
w  Poznaniu, gdzie pracował 
również jako katecheta. Od 1 
lipca będzie wikariuszem 
w para�i pw. św. Marcina i św. 
Stanisława Biskupa w  Rako-

niewicach. Będzie tam również na-
uczał religii w miejscowym gimna-
zjum. Zapytany o  hobby, jednym 
tchem wymienia turystykę rowerową 
i górską, muzykę i czytanie książek.

Msza prymicyjna
Trzy dni po święceniach kapłań-

skich, w niedzielę, 24 maja o godz. 12 
neoprezbiter (ksiądz tuż po przyjęciu 
święceń kapłańskich, najczęściej jesz-
cze przed odprawieniem pierwszej 
Eucharystii) – Bartosz Federowicz 
– odprawił uroczystą, swoją pierwszą 
Mszę św. w kościele rodzinnej para-
fii. Krótko przed południem, na 
probostwie ks. Bartosz otrzymał 
błogosławieństwo od swojej matki 
– Haliny – ubrał się w szaty liturgicz-
ne, po czym w  asyście proboszcza 
– ks. dziekana Karola Biniasia, wi-
kariusza Jarosława Żurawskiego, 
innych przybyłych kapłanów, bur-
mistrz Małgorzaty Machalskiej, mi-
nistrantów, młodzieży KSM-u, pa-
ra�alnych pocztów sztandarowych, 
najbliższych, przyjaciół i  orkiestry 
dętej przeszedł w  procesji ulicami: 
Jagiełły, Kościelną i  ks. Stanisława 
Streicha – do świątyni wypełnionej 
wiernymi, którzy dali wyraz wdzięcz-
ności wspólnoty para�alnej za no-
wego kapłana. Po 6  latach studiów 
i duchowego przygotowania ks. Bar-
tosz stanął przy ołtarzu w  asyście: 
duszpasterzy para�i, ojca Dariusza 

Galanta – kapelana Sióstr Służeb-
niczek Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny, który 
wygłosił okolicznościową homilię, 
oraz ks. diakona Piotra Kowalew-
skiego. Przez czas sprawowania li-
turgii, którą uświetnił swoim śpie-
wem chór „Bard”, ks. Bartosz nie 
krył radości, a zarazem wzruszenia 
z  obecności rodziny znajomych 
i  przyjaciół. Po Mszy św. udzielił 
każdemu z  osobna błogosławień-
stwa prymicyjnego, uczestnicy 

cd.  
na str. 
34

n
Ks. Bartosz Federowicz podczas podnie-
sienia, w trakcie sprawowania swojej 
pierwszej liturgii   fot. Paweł Wolniewicz

n
Ks. arcybiskup Metropolita Poznański Stani-
sław Gądecki nakłada ręce na głowę Barto-
sza Federowicza w najważniejszym geście 
podczas święceń kapłańskich. W tle biskupi 
pomocniczy, od lewej księża: Zdzisław For-
tuniak, Damian Bryll i Grzegorz Balcerek   
fot. arch. Archidiecezji Poznańskiej

Będąc z  niepotrzebnym już 
w domu metalem w jednym 
z  punktów skupu złomu na 

terenie naszego miasta, wśród sterty 
aluminiowych części, jeden z miesz-
kańców zauważył jakoś znajome 
kształty. Po sprawdzeniu okazało się, 
że to część skrzydła orła – godła pań-
stwowego. Wyjąwszy go, utwierdził 
się, że jest prawie kompletny (odła-
many ogon) i w zupełnie niezłym 
stanie – więc w ramach rozliczenia 
odkupił go i przyniósł do redakcji 
„Wieści Lubońskich”. Po oczyszcze-
niu i oględzinach okazało się, że ten 
aluminiowy odlew ma doklejoną 
z żywicy koronę, a z tyłu na lewym 
skrzydle widnieje sygnatura: Radom 
1932. Korona mogła zostać doklejona 
po wcześniejszym jej odpiłowaniu 
w okresie PRL, a sygnatura świadczy 
najprawdopodobniej o miejscu oraz 
czasie wykonania odlewu. Pochodzić 
więc może z przedwojennej fabryki 
broni. Gdzie przez lata to godło pań-
stwowe wisiało, nie wiadomo: w ja-
kiej instytucji, fabryce, czy szkole? 

(I)

Dobre bo uratowane

Godło

n
Na odwrocie skrzydła sygnatura: Radom 1932   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Dla zobrazowania proporcji – orzeł 
– godło państwowe oryginalny 
aluminiowy odlew uratowany ze 
złomu   fot. Piotr P. Ruszkowski

Dobre, bo konsekrowane

Nowy ksiądz ze Starego Lubonia
Diakon archidiecezji poznańskiej Bartosz Federowicz z para�i pw. św. Jana Bosko przyjął święcenia 
kapłańskie
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Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Z początkiem maja właściciele funkcjonu-
jącej od 16 lat �rmy „Malibu” otworzyli przy 
pętli autobusowej w Żabikowie pierogarnię. 
Specjalnością lokalu są świeże, własnej produk-
cji pierogi w dzie-
więciu smakach, 
naleśniki, plac-

ki ziemniaczane i  krokiety oraz napoje 
i desery. Malibu jest czynne od pn. do pt. 
w godz. 12 – 18, natomiast w soboty od 11 
do ostatniego klienta.   fot. Paweł Wolniewicz

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.

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

CO NOWEGO

Przy ul. Żabikowskiej 47 (na-
przeciw SP 2) otwarto sklep mo-
nopolowo-cukierniczy, czynny 
od pon. do niedz. w godz. 10-
22. Dostępne są: kawa, herba-
ta, zimne napoje oraz alkohol.   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Żabikowskiej 85 w Komor-
nikach (przedłużenie ul. 11 Listopada 
w  Luboniu) otwarto całoroczny ho-
tel i świetlicę dla psów „Ogród Pegi”. 
Opiekunowie zapewniają m.in. kąpie-
le, szczotkowanie, spacery po okolicy. 
Świetlica jest czynna od pn. do pt. 
w godz. 7-18. (www.ogrodpegi.pl; tel. 
514 683 350).   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Wschodniej 23 (obok redakcji 
„WL”) uruchomiono „Dekorownię” zajmują-
cą się produkcją kokard i wstążek ma zamó-
wienie, głównie dla odbiorców hurtowych 
(www.dekorownia.com)   fot. Agata Samol

Powołano Radę 
Seniorów

Obserwując duże zainte-
resowanie Lubońskim 
Uniwersytetem III  Wie-

ku i zaangażowanie jego słucha-
czy, postanowiono stworzyć do-
datkową płaszczyznę, na której 
starsi mieszkańcy miasta będą 
mogli prezentować swoją wiedzę, 
poglądy i spostrzeżenia. 15 osób 
powyżej 60. roku życia będzie ich 
reprezentowało w Lubońskiej Ra-
dzie Seniorów (LRS). 

Wybór członków
Specjalnie powołana komisja, 

zaopiniowała zgłoszone kandyda-
tury, a radni zatwierdzili jej skład 
na sesji 21 maja br. Pretendentów 
do LRS można było zgłaszać do 30 
kwietnia br. Mogły ich wskazać 
osoby starsze niezrzeszone w orga-
nizacjach osób starszych lub dzia-
łających na rzecz osób starszych, 
organy statutowe organizacji poza-
rządowych zrzeszających lub dzia-
łających na rzecz osób starszych, 

cd.  
na str. 
19

n
Lubońska Rada Seniorów, od lewej siedzą: Czesław Szafczyk, Adam Ga-
bler, Włodzimierz Sroczyński (przewodniczący), Elżbieta Stefaniak; stoją: 
Urszula Koronkiewicz, Wanda Suleja-Kot, Aleksandra Lorenc, Jan Kaczma-
rek, Elżbieta Szajek, Lechosław Kędra, Maria Błaszczak, Zo�a Skok-Łukom-
ska, za nią Rajmund Krusinski. Na zdjęciu brakuje: Marii Nowakowskiej 
i Jerzego Zielińskiego   fot. Jan Błaszczak

Prawie dwa lata temu uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 – Jaś 
i Kuba – postanowili zbudo-

wać szałas na nieużytkach u zbiegu 

ulic Buczka i Poprzecznej. Planowali 
spotykać się w nim z przyjaciółmi. 
Ponieważ zależało im, by otoczenie 
zachowało swoją naturę i dzikość, 

wykluczyli wycięcie 
znajdujących się tam 
drzew i  krzewów, 
natomiast dla ochro-
ny przed intruzami 
chcieli zastawić kilka 
niegroźnych pułapek. 
Na wniosek chłop-
ców sprawą szałasu 
zajął  się ówczesny 
burmistrz Lubonia 
– Dariusz Szmyt – 
a wieść o pomyśle 
młodych lubonian, 
za pomocą mediów, 
szybko obiegła całą 

Szałas Jasia i Kuby
Finał głośnej przed dwoma laty w Polsce lubońskiej inwestycji dla 
dzieci

Polskę. Śledząc rozwój wy-
darzeń związanych ze speł-
nieniem marzeń Jasia i Kuby, 
informowaliśmy o nich na 
łamach „Wieści” kilkakrotnie 
(czytaj: 11-2013, str. 13; 04-
2014, str. 29; 05-2014, str. 4; 
12-2014, str. 22). W kwiet-
niu ub. roku rozstrzygnięto 
„Konkurs na szałasowanie”, 
zorganizowany przy współ-
udziale Stowarzyszenia „Wę-
drowni Architekci”. Wygrał 
projekt Magdaleny i Moniki 
Grobelnych, który należało 
dostosować do krajowych 
norm w zakresie bezpieczeń-
stwa urządzeń zabawowych 
dla dzieci. Centrum Kontro-
li Placu Zabaw w  oparciu 
o dokumentację kosztorysowo-pro-
jektową, wyceniło budowę szałasu 
na kilkadziesiąt tysięcy złotych, co 
znacznie przewyższało oczekiwania 
i  możliwości finansowe budżetu 
(średnio taką kwotę wydaje się na 
wszystkie place zabaw w  naszym 
mieście). W związku z tym luboński 
magistrat złożył ofertę współpracy 
partnerom zewnętrznym, zachęcając 
ich do udziału w realizacji kosztow-
nego projektu. Z czasem okazało się, 
że miasto może liczyć wyłącznie na 
własne fundusze i powstał projekt 

zupełnie odmienny od pierwotnego, 
ale zaakceptowany przez Jasia i Kubę, 
według którego zbudowano szałas 
za 2 500 zł w obrębie placu zabaw 
na Wzgórzu Papieskim i przekaza-
no go dzieciom 30 maja w  czasie 
obchodów Dnia Dziecka.

PAW

Na realizację zadania Urząd 
Miasta potrzebował prawie 2 lata 
i  wydał minimum 7  tys.  zł 
(4,5 tys. zł kosztowały nagrody za 
projekty).

n
 8-letni Jaś (imiennik jednego z inicjatorów) z przyjem-
nością zasiadł w szałasie, przyjmując pozę dumnego 
Indianina. Na jednej ze ścian umieszczono pamiątkową 
tabliczkę z imionami chłopców, którzy przyczynili się do 
jego powstania   fot. Paweł Wolniewicz

n
Ambitny, nagrodzony kwotą 3 tys. zł pro-
jekt szałasu, który w konkursie rozpisanym 
przez miasto zdobył w 2014 r. I miejsce 
(„WL” 05-2014, str. 4)
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W niedzielę, 17 maja ktoś 
podrzucił śmieci nad staw 
Edy na terenie szacht (wy-

lot ul. Niezłomnych). Z niezabez-
pieczonych, plastikowych worków 
wysypywała  się głównie używana 
odzież. W  zaroślach na skarpie, 
w  pobliżu wody porzucono stary 
tapczan. O  tym przejawie braku 

szacunku dla środowiska zaalar-
mowali nas wędkarze, którzy dba-
ją o miejsce połowów, organizując 
cykliczne akcje sprzątania brzegów 
zbiornika. Śmieci wysypano przy 
jednym z  prowizorycznych koszy 
na odpady, które wędkarze zamon-
towali przy stawie.

(Z)

Ekologiczne chamstwo

n
Worki ze śmieciami nad stawem Edy – przyszłej ścieżce rekreacyjnej Lu-
bonia. Obok – „kosz” na odpady ustawiony przez dbających o ten teren 
wędkarzy   fot. Hanna Siatka

Mieszkańcy ul. Krętej skarżą się 
na stan trawników. Zieleń nie 
jest systematycznie koszona, 

przez co ulica wygląda na zaniedbaną. 
Szczególnie „zazieleniło” się w dolej 
części drogi, od marketu „Społem”, 

Zarośnięty rejon

n
Stan trawników przy posesjach   fot Agata Samol

Zaniedbane 
pasy zieleni 
przy wjeździe 
do miasta   fot 
Agata Samol

n

w  kierunku 
przejazdu kole-
jowego. Zdjęcia 
pokazują chasz-
cze z 15 maja. 
Czy miasto 
zapomniało 
o  ul. Krętej 
w Luboniu?

AS

Co rusz donosimy o wycinanych, 
powalonych lub usychających 
w  Luboniu drzewach. Dziś 

kolejne sygnały od zatroskanych 
mieszkańców. To, że drzewa nie rokują 
rozwoju pąków i wypuszczenia liści, 
jest faktem. Z jednej strony, zatroska-
ni o przyrodę zastanawiają się, czy 
ktoś przypadkiem nie pomaga tym 
stary drzewom spuszczającym masy 
liści, które trzeba sprzątać? Z innej, 
obawiają się o swoje bezpieczeństwo. 
Upadając, kilkusetkilogramowe drze-
wo może zagrozić domom, przechod-
niom i samochodom. Dlaczego nie 
wycina  się wyraźnie uschniętych 
okazów? Obserwując zabytkowe aleje 
lipowe w Żabikowie (kiedyś kolonii 
niemieckiej), można zaobserwować 
wiele zainfekowanych przez grzyby 
lub częściowo spróchniałych czy 
usychających drzew.

(I)

Drzewa umierają, stojąc
Ginący starodrzew

n
W Żabikowie na ul. Poniatowskiego, w po-
bliżu ul. Cmentarnej seria trzech uschnię-
tych lip z zabytkowej alei    fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
W szpalerze na ul. Powstańców Wlkp., w rejonie ul. Paderewskiego, podobna 
seria trzech sąsiadujących suchych jesionów    fot. Piotr P. Ruszkowski

Częściowo odarty z kory, 
na wpół suchy okaz przy 
skręcie z ul. Powstańców 
Wlkp. w ul. Paderewskiego   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Na rogu ulic Ogrodowej i 1 Maja 
przed laty dobrze prospero-
wał sklep spożywczy. Później 

w pawilonie mieściła się pizzeria „San 
Marino”. Niestety, obecnie nierucho-
mość popadła w ruinę. Od zewnątrz 

straszą powybijane szyby i  napisy 
na murach, a w środku znajduje się 
wiele śmieci, desek i gruzu. Ze ścian 
odpada tynk i kafelki.

Otrzymaliśmy od mieszkańców 
informacje o wieczornych, hałaśli-

Sklep ruina

n
Zrujnowany, nieogrodzony od zaplecza pawilon po sklepie spożywczym 
i pizzerii na rozwidleniu ulic 1 Maja i Ogrodowej   fot. Sandra Bulczyńska

Od tyłu sklepu można z łatwością 
dostać się do wnętrza, gdzie panu-
je wielki bałagan   fot. Sandra 
Bulczyńska

Pasażerowie autobusu 611, ko-
rzystający z przystanku przy 
cmentarzu w Żabikowie narze-

kają na wiatę, którą tam postawiono. 
To typ urządzenia nadający się do 
zamontowania na obszarze zabu-
dowanym i  tam, gdzie przejazdy 
autobusów są częstsze. Wiata jest 
płytka i  nie chroni oczekujących 
przed deszczem ani wiatrem. Autobus 
kursuje tu raz na godzinę.

HS

Przystanek atrapa

W ramach modernizacji linii 
kolejowej E-59 Poznań-
-Wrocław, prowadzonej 

także w naszym mieście, wzdłuż ul. 
Armii Poznań, na ul. 3 Maja (teren 
PKP) usypano hałdy tłucznia prze-
znaczonego do budowy torowiska. 
Magazynując tłuczeń obsypano nim 
do wysokości kilku metrów słupy 
energetyczne o ażurowej, betonowej 
konstrukcji. Nie trudno sobie wy-
obrazić, jak kolosalny ciężar napiera 
na nie. Stopniowo zatracają pion, 
a w konsekwencji zawieszone na nich 
kable energetyczne napinane są lub 
rozluźniane. Na tym ruchliwym od-
cinku drogi wojewódzkiej 430, o bar-
dzo dużym natężeniu ruchu, tłuczeń 
zalega również na zachodnim pasie 
jezdni, co stwarza niebezpieczeństwo 
zarówno dla pojazdów mechanicz-
nych jak i  przemieszczających  się 
tedy pieszych. Czy doprawdy musi 
dojść do przewrócenia któregoś ze 
słupów i tragedii, zanim prowadzący 
inwestycję zabezpieczą składowany 
materiał?

PAW

Jeszcze stoją!

wych spotkaniach alkoholowych, do 
których ma tam dochodzić. Spraw-
dziliśmy, rzeczywiście jest to moż-
liwe, ponieważ brama wjazdowa 
przez cały czas stoi szeroko otwarta, 
a do budynku można się dostać tyl-
nym wejściem. Teren nie jest w ża-
den sposób zabezpieczony. Co praw-
da, na miejscu nie zastaliśmy śladów 
pijaństwa, a i  spotkane osoby nie 
potwierdziły donosów. Nie zmienia 
to jednak faktu, że budynek stano-
wiący pewną dominantę architekto-
niczną, po prostu oszpeca odnowio-
ną ostatnio okolicę – ulicę 1 Maja.

SaB

n

nNie spełniający swojej roli przysta-
nek na ul. Cmentarnej. Na tym od-
krytym terenie bardziej sprawdziła-
by się wiata pełna – zabudowana 
głęboko z obu stron   fot. Hanna 
Siatka

n
W niektórych miejscach pod tłuczniem zniknę-
ło ogrodzenie mające zabezpieczać jezdnię. 
Rozrzucony tłuczeń widać też na jezdni. Pod 
zgromadzonymi kamieniami znika powoli rów-
nież ostrzegawczy znak drogowy. Słupy tracą 
pion, co powoduje naprężenie lub rozluźnienie 
kabli energetycznych   fot. Paweł Wolniewicz

Asfalt ścieżki pieszo-rowerowej na 
ul. Unijnej, po około 10-letnim 
okresie używania, pęka. Najwięk-
sze szczeliny powstają na niektó-
rych odcinkach obwodnicy od 
strony skarpy, na wysokości ko-
tłowni Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka” i budynków komu-
nalnych położonych przy ul. Źró-
dlanej. Widać też poprzeczne pęk-
nięcia nawierzchni.   fot. Hanna 
Siatka

Zmęczenie 
materiału?

n

W bezpośrednim sąsiedztwie Urzę-
du Miasta, na trawniku przed apteką 
„Arnika” pokutuje wrośnięta w pej-
zaż, zdewastowana, betonowa ław-
ka. Złamana i pozbawiona siedziska 
nie pełni żadnej funkcji i nie nada-
je się do niczego   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Pod 
nosem

n
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Drugą częścią uroczystości 
w gimnazjum był „Wieczór wspo-
mnień”, poprzedzony występem 
chóru „Bard”. Obecni wysłuchali 5 
prelekcji. Prof. Janusz Karwat w cie-
kawej, skondensowanej formie prze-
kazał najważniejsze fakty z 25-let-
niej historii samorządu w  Polsce. 
Prof. Krzysztof Moliński przybliżył 
okoliczności utworzenia Samorzą-
dowego Komitetu Obywatelskiego 
w Luboniu i pierwszej Rady Miasta. 
Zdzisław Szafrański analizował Lu-
boń w aspekcie po-
wstałej w  1998  r. 
„Strategii Rozwoju 
Miasta”, a  Lecho-
sław Kędra przez 
pryzmat własnych 
funkcji we wła-
dzach Lubonia 
przyglądał  się jej 
dokonaniom w sfe-
rze inwestycji . 
Ostatni referat, 
w  całości poświę-
cony biogra�i peł-
niącego funkcję 
burmistrza przez 
16 lat Włodzimie-
rza Kaczmarka, 
wygłosiła Izabela 
Szczepaniak. Jego 

GORĄCE TEMATY

Obchody jubileuszu rozpo-
częto o godz. 16 mszą św. 
w kościele pw. św. Barbary, 

odprawioną w intencji ćwierćwiecza 
samorządu w Luboniu oraz tych, 
którzy go tworzyli i stanowią obecnie. 
Uroczystej koncelebrze przewodni-
czył dziekan dekanatu lubońskiego, 
ks. kan. Karol Biniaś. W  liturgii 
brali udział również przedstawicie-
le władz – jako służba liturgiczna 

burmistrz Mateusz 
Mikołajczak i radny 
Andrzej Okupniak, 
którzy wraz z radną 
Karoliną Wilczyń-
ską-Kąkol intono-
wali też Modlitwę 
Powszechną. Tekst 
czytania wygłosił 
burmistrz Dariusz 
Szmyt, a psalm od-
śpiewał burmistrz 
Mikołaj Tomaszyk. 
Ks. kan. Bernard Ce-
gła rozwinął w swo-
im kazaniu zawartą 

w przypadającej na ten dzień Ewan-
gelii wg. św. Marka – ideę władzy, 
rozumianej jako służba („Jeśli kto 
chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i  sługą 
wszystkich”) oraz przypomniał, że 
początkiem mądrości jest bojaźń 
Boża. W Modlitwie Powszechnej 
modlono  się m.in. imiennie za 
zmarłych samorządowców. Wśród 
obecnych były wdowy po nieżyją-

cych burmistrzach: Włodzimierzu 
Kaczmarku i Ryszardzie Olszewskim.

O godz. 17.30 w  Gimnazjum 
nr  2, gdzie odbyła  się uroczysta 
sesja Rady Miasta, prowadzona 
przez przewodniczącą Rady Miasta 
– Teresę Zygmanowską. Podczas 
sesji radni siedmiu kadencji, pre-
zentowani na scenie, otrzymywali 
kolejno pamiątkowe medale i cer-
ty�katy, wręczane przez przewod-
niczących RML i burmistrzów danej 
kadencji (nieżyjącego Włodzimierza 
Kaczmarka zastępowała Małgorza-
ta Machalska). Uhonorowano rów-
nież niektórych urzędników.

Ćwierć wieku samorządu w Luboniu
W 25. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych – 27 maja – władze miasta zorganizowały uroczystości jubileuszowe, które 
w części o�cjalnej, przygotowanej w Gimnazjum nr 2, zgromadziły ok. 200 osób, w tym radnych, władze wykonawcze i urzędników 
siedmiu kadencji samorządu w Luboniu, pracowników jednostek miejskich i gości spoza naszego miasta

n
Przewodniczenie uroczystej mszy św. z okazji 25. rocznicy samorządu 
w Luboniu było ostatnią taką celebrą sprawowaną przez odchodzącego 
na emeryturę ks. kan. Karola Biniasia (2. z prawej). Towarzyszyli mu księża 
proboszczowie: para�i żabikowskiej – ks. kan. Bernard Cegła i para�i św. 
Jana Pawła II – ks. Paweł Dąbrowski oraz kapelan Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek – o. Dariusz Galant   fot. Hanna Siatka

n
W holu Gimnazjum nr 2 przygotowano miejsca dla ok. 200 gości. Z lewej 
strony zasiedli radni obecnej i wcześniejszych kadencji, w pierwszych 
rzędach – prelegenci oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i gmin 
ościennych. Z prawej krzesła zajęli zaproszeni goście, na przedzie – o�cje-
le Lubonia   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Medal „25 lat Samorządności w Luboniu”, 
który otrzymali lubońscy radni (średnica 
5 cm, wykonany z mosiądzu)   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
Okładka płyty z �l-
mem zrealizowanym 
z okazji jubileuszu 
samorządu 
w Luboniu   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Zaproszeni na uroczystość mieli okazję spróbować dużych rozmiarów tort 
wykonany w Cukierni „Krzyżan”, z herbem miasta i charakterystycznymi 
dla Lubonia motywami   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Radnych usadzono rzędami według kadencji, najmłodszą 
– najdalej od sceny   fot. Piotr P. Ruszkowski

długość, nie uzgodniona z organi-
zatorami, wobec braku prezentacji 
postaci innych samorządowców, 
zaskoczyła i wprawiła w zakłopota-
nie wielu obecnych.

Podczas uroczystości odbyła się 
premiera krótkometrażowego �lmu 
„25 lat samorządności w Luboniu”, 
wyreżyserowanego przez Joannę 
Humerczyk i zrealizowanego przez 
Tomasza Mikurdę. Na zakończenie 
wystąpił pianista Tomasz Nowacki 
(stypendysta Lubonia). W holu gim-
nazjum, w którym zorganizowano 
obchody, zaprezentowano wystawy 
przedstawiające: pracę siedmiu ka-
dencji Rady Miasta oraz lubońskie 
media.

HS
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który przy okazji zaprezentowano. 
Burmistrz M. Machalska poprzedzi-
ła spotkanie deklaracją, że realizacja 
idei powołania rad osiedlowych za-
leży od zainteresowania ze strony 
mieszkańców, a  władze podejmą 
decyzję dopiero po jego analizie. 
Uprzedziła, że rady osiedlowe to 
sposób na wydawanie miejskich pie-
niędzy, który jednak ich nie rozmno-
ży. Pytania i sugestie z sali sprowa-
dzały się w większości do wykazania, 
że Luboń jest zbyt małym, a przy tym 
zwartym miastem, w którym obecny 
kontakt z władzami jest dostateczny 
i nie ma potrzeby tworzenia formal-
nych struktur, których obsługa po-
chłonęłaby dodatkowe koszty. Wyli-
czano inne, bezkosztowe formy po-
rozumiewania się z władzami i Urzę-
dem Miasta (częste spotkania obec-
nej Burmistrz z mieszkańcami, dy-

żury Burmistrza i radnych, kontakt 
internetowy i telefoniczny). Rozwa-
żano też zastosowanie w  Luboniu 
budżetu obywatelskiego. Ważnym 
głosem w dyskusji okazała się wypo-
wiedź jednego z nowych mieszkań-
ców Żabikowa, który przez 8 lat 
pracował w  Radzie Osiedla Wilda 
w Poznaniu (porównywalna z Lubo-
niem liczba mieszkańców dzielnicy 
– ok. 30  tys.). W  oparciu o  te do-
świadczenia podważył sens przeno-
szenia pomysłu sprawdzającego się 
w dużym mieście, ale niepotrzebne-
go w takim, jak nasze. Poza głównym 
tematem poruszono także problemy 
infrastrukturalne w  tym rejonie 
(m.in. nietra�one utwardzenie ul. 
Buczka) i ewentualną integrację Lu-
bonia z Poznaniem), które wybrzmia-
ły na początku spotkania.    (HS)

Nowe Centrum Lubonia
Kolejne konsultacje odbyły  się 

10 czerwca w SP 2 i dotyczyły NCL. 
Spotkanie nie cieszyło zaintereso-
waniem, przyszło zaledwie 9 osób. 
Oprócz gospodarzy byli obecni: 
Magdalena Nyćkowiak-Filusz, rad-
ni NCL – Tomasz Kołodziej i Piotr 
Izydorski, asystent Burmistrza – 
Joanna Humerczyk i  tylko troje 
mieszkańców. Pytano, czy powołanie 
rad osiedli jest potrzebne? Miesz-
kańcy do koncepcji podeszli raczej 
sceptycznie. Padły argumenty, że 
zmiany nie będą celowe, ponieważ 
Luboń jest zbyt małą społecznością 
i radni miejscy w zupełności wystar-
czają. Przedstawiono też koncepcję 
budżetu obywatelskiego – przezna-
czenie określonej kwoty pieniędzy 
na rok, na przedsięwzięcia, które 
wskażą mieszkańcy, w formie plebi-
scytu. W tej sprawie nie padły żad-
ne głosy. Wypowiadali się również 

GORĄCE TEMATY

Kraj Radcd.  
ze str. 
3 ministracji państwowej (taki ustrój) 

wykonywali zadania, realizowali 
potrzeby szarych ludzi, których pań-
stwo nie było w  stanie zaspokoić. 
To wówczas, gdy wszystko było ide-
ologicznie wspólne, nasze komitety 
osiedlowe prowadziły inwestycje 
siłami społecznymi. Biedne państwo 
(czytaj też: Luboń) nie mogło wy-
budować w wielu rejonach: wodo-
ciągów, chodników, sieci telefonicz-
nej czy wchodzącej do Lubonia 
gazy�kacji. Mieszkańcy i właścicie-
le posesji za pośrednictwem komi-
tetów osiedlowych robili oddolne 
spotkania, na których ustalano: 
Obywatele – jak chcemy mieć wodę, 
musimy wodociąg częściowo s�nan-
sować i  sami kopać rów pod jego 
ułożenie. To samo było z telefonami, 
chodnikami itd. Miasto da rury albo 
płytki czy krawężniki, ale robotę 
trzeba zorganizować samemu, za-
płacić i zrobić. Tamte czasy minęły, 
a  uzbrojenie, także to wykonane 
wówczas społecznie, teraz jest ma-
jątkiem różnych spółek, które nadal 
kasują od nas za dostarczane media 
lub odbierane ścieki. Tak więc po-
stęp cywilizacyjny Lubonia w dużej 

mierze zawdzięczamy społecznikom 
działającym wówczas w Komitetach 
Osiedlowych. Starsi mieszkańcy 
wiele mogliby na ten temat powie-
dzieć. Czyżby historia miała  się 
powtarzać? Luboń jest biedny, 
w ostatnim roku, by dopiąć budże-
ty w 2014 r., zadecydowano o wzię-
ciu ok. 17,5 mln kredytu, a na ostat-
niej sesji uchwalono pobranie ko-
lejnych ponad 8,7 mln zł tylko na 
sfinansowanie deficytu i  spłatę 
wcześniejszych pożyczek. Czy cze-
kają nas czasy samorządów typu: 
Jak chcecie chodnik, ulicę, desz-
czówkę itd., to musicie sobie zrobić, 
bo biednego miasta nie stać? Czy 
rady osiedlowe są pierwszym eta-
pem powrotu do komitetów osie-
dlowych i  prac społecznych oraz 
oddolnego �nansowania i uzbraja-
nia miasta, by zaspakajać rosnące 
potrzeby własne mieszkańców?

Krocie rad
W ostatnich latach wystrzeliła 

moda na tworzenie różnych rad. 
Oprócz ustawowej Rady Miasta 
mamy już Młodzieżową Radę Mia-
sta (bez budżetu i diet), powołaną 

przez burmistrza Szmyta Radę Go-
spodarczą, teraz powstała kolejna 
– Rada Seniorów (czytaj na str. 11), 
przed nami 5 Rad Osiedlowych 
i może jeszcze powstaną jakieś Rady: 
stanowe czy branżowe np. nauczy-
cieli, sklepikarzy, kochających ina-
czej itd. Na końcu w  tym naszym 
Kraju Rad (starsi z pewnością znają 
to pojęcie) niezbędna stanie się Rada 
Rad, która koordynować będzie pra-
ce poszczególnych rad, ustawiać 
harmonogramy spotkań – czytaj 
posiedzeń, kompletować dokumen-
tację, czuwać nad jej archiwizacją, 
organizować przepływ informacji 
pomiędzy radami itd.

Nie podejmuję tu ważnej kwestii 
�nansowej związanej z powołaniem 
Rad Osiedlowych, a więc: przepro-
wadzeniem wyborów w poszczegól-
nych osiedlach, organizacją czy 
utrzymaniem siedzib, diet dla do-
datkowych radnych czy członków 
zarządów oraz utrzymania pracow-
nika Urzędu Miasta od Rad Osie-
dlowych. To zadanie dla dystrybu-
torów budżetu – burmistrza i rad-
nych (tych 21).

Tym nieco prowokującym ma-
teriałem chcę pobudzić nie tylko 
czytelników do re�eksji i  zachęcić 

do polemik. Spróbujmy odpowie-
dzieć sobie na pytania. Komu po-
trzebne są te odgórnie powołane 
rady? Czy powołując Rady Osiedli, 
Luboń będzie miał więcej pieniędzy, 
jeśli tak, to skąd? Wreszcie, jeżeli 
istnieje potrzeba działań wspólnych 
dla większych niż jednomandatowe 
okręgi, to wybrani radni – przedsta-
wiciele mieszkańców – mogą two-
rzyć Kluby Radnych (po nowelizacji 
statutu w  2014  r. już od 3 osób – 
a więc tyle, ile obejmują propono-
wane najmniejsze nowe Rady Osie-
dlowe).

PPR

Gospodarzami obu spotkań 
byli: burmistrz Małgorzata 
Machalska i Paweł Antkowiak 

– adiunkt w Zakładzie Badań Władzy 
Lokalnej i Samorządowej Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, odpowiedzialny 
za stworzenie i wdrożenie koncep-
cji powołania rad osiedli w naszym 
mieście. Przedstawiał obecnym na 
spotkaniach zarys projektu mówiący 
o podzieleniu Lubonia na 5 osiedli 
i powołaniu jednostek pomocniczych, 
które miałyby organizować życie lo-
kalne na szczeblu niższym niż Rada 
Miasta i Burmistrz oraz być kana-
łem wymiany informacji pomiędzy 
władzami i mieszkańcami. Projekt 
przygotowany przez P. Antkowiaka 
zakłada społeczne funkcjonowanie 
radnych osiedlowych i przyznanie 
radom środków na działanie (35-
50 tys. na osiedle rocznie). Wybory 

do nowych struktur (z 4-letnią ka-
dencją) miałyby się odbyć jesienią 
br. Rady mogłyby działać w oparciu 
o budżet miasta od 1 stycznia 2016 r.

Żabikowo
Konsultacje społeczne dla tego 

rejonu miasta odbyły się w sali gim-
nastycznej SP 1 we wtorek, 9 czerw-
ca. Oprócz wymienionych wyżej, za 
stołem prezydialnym zasiał również 
zastępca burmistrza – Mateusz Mi-
kołajczak. Na sali, poza kilkoma 
urzędnikami i  4 radnymi, również 
z  innych rejonów miasta (Andrzej 
Okupniak i Piotr Goryniak – Żabi-
kowo, Magdalena Woźniak-Patej – 
Lasek, Piotr Izydorski – Nowe Cen-
trum Lubonia), zasiadło 18 miesz-
kańców, niektórzy przybyli w  celu 
przyjrzenia  się również projektowi 
organizacji ruchu na ul. Buczka, 

Rady Luboniowi niepotrzebne?
Odbyły się pierwsze, zorganizowane przez władze miasta, konsultacje z mieszkańcami w sprawie 
powołania rad osiedlowych. Nie cieszyły się dużą frekwencją i wykazały sceptycyzm

n
Konsultacje z mieszkańcami Żabikowa w sali gimnastycznej SP 1   fot. Hanna Siatka

cd.  
na str. 
48
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Niższe opłaty targowe

Z uwagi na wnioski sprzedaw-
ców, dotyczące konieczności 
wprowadzenia zmiany wiel-

kości opłaty targowej za m2, Rada 
Miasta przyjęła nowe stawki. Są one 
minimalnie mniejsze oraz bardziej 
zróżnicowane. Nowe stawki opłaty 
dziennej za sprzedaż towarów z:
Qn samochodu osobowego – 8,00 zł,
Qn samochodu dostawczego lub cią-

gnika rolniczego z przyczepą 12,00 zł,
Qn własnych stanowisk, stolików, na-

miotów, lad, skrzynek, ręki, pojem-
nika, koszyka itp. – 2,00 zł za 1 m2,
Qn inne – wystawione przed sklepem, 

samochodem, przy cmentarzu, na 
placach – 2,00 zł za 1 m2.

Górna granica opłaty targowej 
została ustalona w  obwieszczeniu 
Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 
2014 r. i wynosi 767,68 zł dziennie.

Wynagrodzenia nauczycieli
Radni przyjęli zmiany regula-

minu wynagradzania nauczycieli 
szkół i  przedszkoli prowadzonych 
przez miasto Luboń a także ustalili 
tygodniowe pensum dla nauczycie-
li realizujących tzw. etat łączony. 
Nastąpiła zmiana tygodniowej obo-
wiązkowej liczby godzin pedagoga, 
psychologa, logopedy z 20 godzin 
na 24 godziny. Określono również 
tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin doradcy zawodowego, na-
uczyciela wspomagającego i nauczy-

ciela terapii pedagogicznej, którzy 
nie byli uwzględnieni w poprzedniej 
uchwale. W związku ze wzrastającą 
liczbą uczniów w szkołach, a także 
w związku liczbą uczniów potrze-
bujących pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, wprowadzenie 
zwiększonego obowiązkowego wy-
miaru godzin dla ww. nauczycieli 
specjalistów służyć będzie przede 
wszystkim dobru uczniów. Zatrud-
nienie kolejnych specjalistów wpły-
nęłoby na wzrost kosztów oświato-
wych. Zmiana regulaminu została 
zaopiniowana przez związki zawo-
dowe zrzeszające nauczycieli.

Nauczycielom realizującym etat 
łączony, tj. prowadzącym zajęcia 
o różnym obowiązkowym wymiarze 
godzin w  ramach jednego etatu, 
ustalono pensum proporcjonalnie 
w  odniesieniu do łącznej liczby 
realizowanych przez nauczyciela 
zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych. Szczegółowy 
sposób wyliczania tygodniowego 
pensum oraz liczby godzin po-
nadwymiarowych został zawarty 
w załączniku do uchwały.

Regulaminy dla parków
Przyjęto regulaminy korzystania 

z  parków i  zieleńców na terenie 
Lubonia. Uchwała wprowadzi ład 
i porządek na terenie parku Papie-
skiego, parku Siewcy oraz zieleńców 
w  Luboniu. W  trosce o  ochronę 

Polemika o 30 000 zł
Plany inwestycyjne Aquanetu, zmiany regulaminu wynagradzania 
nauczycieli szkół i przedszkoli oraz zmiana budżetu i zaciągnięcie 
kredytu długoterminowego – to jedne z najważniejszych tematów 
omawianych 21 maja na VII Sesji Rady Miasta Luboń

i  walory estetyczne, regulaminy 
określają zasady, których muszą 
przestrzegać osoby znajdujące  się 
na tych terenach. Ponadto każde 
miejsce zielone w mieście zostanie 
oznaczone, poprzez umieszczenie 
tablicy informacyjnej zawierającej 
treść odpowiedniego regulaminu.

Zmiana budżetu i kredyt dłu-
goterminowy

Największą dyskusję wśród rad-
nych wywołała jedna z planowanych 
zmian budżetu, a mianowicie zwięk-
szenie wydatków o kwotę 30 000 zł 
z  przeznaczeniem na organizację 
Dni Lubonia i 25-lecia samorządu. 
Radny Marek Samulczyk złożył 
wniosek, aby tę kwotę przeznaczyć 
na chodniki i kanalizację deszczową 
(za tę kwotę można by wybudować 
ok. 120 m chodnika).

Burmistrz Miasta wyjaśniła, że 
środki na promocję przesunięto 
z planowanych wydatków MOPS-u, 
które nie zostałyby zrealizowane 
w tym roku. Nie zabrano więc kwo-
ty z puli przeznaczonej na inwesty-
cję. Celem dwóch imprez – zarów-
no Dni Lubonia jak i 25-lecia samo-
rządu jest integracja wspólnot lo-
kalnych. Poruszono przy okazji 
kwestie wzrastających wydatków na 
promocję ogółem. Burmistrz Miasta 
omówiła zasadność wydatkowania 
tych środków. Wniosek radnego 
Samulczyka został poparty przez 2 
radnych, 13 osób było przeciw, na-
tomiast 4 wstrzymały się od głosu. 
Wniosek nie został przyjęty.

Sama uchwała budżetowa zosta-
ła przyjęta 17 głosami „za”.

Zmiana budżetu spowodowała, 
że dochody miasta wynoszą 
82 372 808 zł, natomiast wydatki 
89 625 718 zł. W celu dostosowania 

prognozy do aktualnego budżetu 
Miasta dokonano też zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2015-2025. Radni zdecydowa-
li także o zaciągnięciu kredytu dłu-
goterminowego, co zostało ujęte 
w uchwale budżetowej. Nowy kre-
dyt w wysokości 8 722 344 zł (ok. 
10,6% wszystkich dochodów z kre-
dytem włącznie) będzie przezna-
czony na s�nansowanie planowa-
nego de�cytu budżetowego Lubo-
nia w 2015 r. oraz na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych pożyczek i kre-
dytów.

Sieć Aquanetu
Po przedstawieniu sprawozdań 

z bieżących prac Komisji Rady, in-
formacji Przewodniczącej Rady 
Miasta Luboń o działaniach podej-
mowanych w okresie międzysesyj-
nym, informacji Burmistrz Miasta 
Luboń i jej zastępców, zaprezento-
wano radnym plany inwestycyjne 
Aquanetu. Spółka przedstawiła 
w  swoim programie planowane 
przedsięwzięcia na lata 2015-2024. 
Niewielkie obszary w Luboniu, na 
których aktualnie nie ma kanaliza-
cji sanitarnej czy wodociągowej, są 
możliwe do zrealizowania przez 
Aquanet. Warunkiem ma być jednak 
solidarna partycypacja wszystkich 
mieszkańców i  zwiększone opłaty 
(o ok. 60 gr za m3). Więcej szczegó-
łów zostanie przedstawionych rad-
nym na Komisji Komunalnej.

Inne
Qn W porządku obrad VII Sesji RML 

znalazło się również przyjęcie uchwa-
ły w sprawie powołania Członków 
Lubońskiej Rady Seniorów (szerzej 
o tym w artykule na str. 11).
Qn Powołano delegata na Walne Zgro-

madzenie Stowarzyszenia „Wielko-
polski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych” w Poznaniu” (WO-
KiSS) – została nim Burmistrz Mał-
gorzata Machalska.
Qn Przyznano również dwa Medale 

„Zasłużony dla Miasta Luboń”. Jeden 
pośmiertnie dla Bogdana Jędrzejew-
skiego (wieloletniego nauczyciela wy-
chowania �zycznego oraz przyspo-
sobienia obronnego, radnego Rady 
Miasta Luboń w latach 1990-2010). 
Drugi medal otrzymała Aleksandra 
Lorenc (komendantka Ośrodka ZHP 
Luboń, od 28 lat zaangażowana w dzia-
łalność na rzecz lubońskiego har-
cerstwa, odznaczona już honorową 
odznaką „Harcerska Służba Wiel-
kopolsce”, czterema złotymi liśćmi 
dębu przy krzyżu harcerskim oraz 
licznymi dyplomami).
Qn W związku ze zmianami przebiegu 

tras linii komunikacyjnych na tere-
nie Miasta Luboń radni wprowadzili 
aneks do obowiązującego porozu-
mienia międzygminnego z Miastem 
Poznań. Zakłada on m.in. powie-
rzenie Miastu Poznań całości zada-
nia własnego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego na obszarze 
Miasta Luboń.

Sesja RML zakończyła się o go-
dzinie 20.50.

Magdalena Woźniak-Patej
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SAMORZĄD

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń 
Teresa Zygmanowska

Serdecznie zapraszam mieszkańców Lubonia 
na dyżury, które będę pełnić w poniedziałki, 
w Biurze Rady Miasta w godz. 16.30 – 18
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Magdalena Woźniak-Patej
Radna Rady Miasta Luboń
Serdecznie zapraszam na mój dyżur 6 lipca 2015 r. 
w godz. 16-18, w Ośrodku Kultury przy ul. Sobie-
skiego 97.

Kontakt: tel. 692 118 020
e-mail: magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl
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W 30-tysięcznym mieście, 
jakim jest Luboń, posia-
dającym znaczące zadłu-

żenie oraz widoczne zaległości inwe-
stycyjne, w którym mieszkańcy są 
reprezentowani przez radnych, nie 
są potrzebne Rady Osiedli. Przed-
stawiona przez Urząd Miasta propo-
zycja jest dublowaniem obowiązków 
samorządowców, na którą Lubonia 
po prostu nie stać.

Do 22 czerwca br. trwają kon-
sultacje społeczne mające na celu 
poznanie opinii mieszkańców na 
temat wprowadzenia w  Luboniu 
pięciu Rad Osiedli: Lasek, Lubo-
nianka, Nowe Centrum Lubonia, 
Stary Luboń oraz Żabikowo (szcze-
góły na stronie www.lubon.pl). Po-
nieważ jestem mieszkanką Lubonia, 
a zarazem radną, chciałabym wyra-
zić swoją opinię na ten temat.

Więcej radnych i  więcej na 
diety

Rada Miasta liczy 21 radnych. 
W  Radach Osiedli również mają 
zasiąść radni. Każda ma liczyć 9 
członków plus 3-osobowy Zarząd 
Osiedla. Z uwagi na to, iż planuje się 
utworzyć 5 takich jednostek pomoc-
niczych uzyskamy 40 nowych rad-
nych oraz 15 członków zarządu. 
Dodając do tego jeszcze 21 radnych 
z Rady Miasta oraz Panią Burmistrz 
i  jej dwóch zastępców, wychodzi 
nam liczba 79 reprezentantów!

Działalność w  Radach Osiedli 
miałaby mieć charakter społeczny. 
Istnieje jednak możliwość, aby rad-
ni osiedlowi otrzymywali diety jako 
rekompensatę poniesionych kosz-
tów. Tym samym, poza dietami 
radnych miejskich (średnio ok. 
1 100 zł na miesiąc) doszłyby jeszcze 
koszty radnych osiedlowych. Patrząc 
na diety w  radach osiedlowych 
w Poznaniu – kwoty kształtują się 
od 0 zł (działacze nie pobierają wy-
nagrodzenia) do 900  zł. Kadencja 
każdej rady, zarówno miejskiej jak 
i  osiedlowej, trwa 4 lata, a  więc 
koszty diet należałoby wypłacać dla 
wszystkich reprezentantów przez 48 

miesięcy. Ponadto trzeba utworzyć 
w Urzędzie Miasta dodatkowy etat 
do spraw obsługi i koordynacji prac 
Rad Osiedlowych. Nowe stanowisko 
również generuje niemałe koszty. 
Nie należy również zapominać 
o kosztach organizacji wyborów do 
nowych rad (opłacenie członków 
komisji wyborczych, druk kart do 
głosowania itp.).

Lubonia nie stać na dodatkowe 
wydatki na administrację! Myślę, że 
zwiększenie liczby radnych byłoby 
bardzo niegospodarną decyzją. Pie-
niądze te lepiej przeznaczyć na in-
westycje w  Luboniu. Dziedzina ta 
od lat przysparza władzom miasta 
sporo problemów, a braki w tej sfe-
rze stanowią ponadto dużą uciążli-
wość dla mieszkańców, którzy wie-
lokrotnie upominają się np. o bu-
dowę nowej drogi.

Dublowanie obowiązków
Wybrani radni osiedlowi mieli-

by m.in.:
Qn inicjować, wspierać oraz orga-

nizować działania mające na celu 
zaspokajanie potrzeb mieszkańców 
osiedla;
Qn opiniować projekty budżetu Mia-

sta i składać wnioski w tym zakresie;
Qn podejmować i wspierać działania 

na rzecz ochrony środowiska, przy-
rody i zieleni miejskiej;
Qn współdziałać z organami Miasta, 

Policją, Strażą Miejską i Strażą Po-
żarną w zakresie utrzymania ładu, 
porządku publicznego, bezpieczeń-
stwa oraz przeciwdziałania patolo-
giom społecznym na terenie osiedla;
Qn współdziałać z organizacjami spo-

łecznymi i administratorami nieru-
chomości.

Czytając powyższe zastanawiam 
się, co po powołaniu Rad Osiedli 
będą robić radni miejscy? Przecież 
wszystkie przytoczone przeze mnie 
zadania wchodzą w  kompetencje 
naszych 21 rajców. To dublowanie 
obowiązków, radni osiedlowi robi-
liby dokładnie to samo, co miejscy. 
Nie widzę sensu.

NIE dla Rad Osiedli w Luboniu
Każda osoba może za pośred-

nictwem swojego radnego zgłaszać 
wnioski, problemy, opinie. Dwa razy 
w miesiącu radni pełnią dyżury dla 
mieszkańców. Ponadto jest możli-
wość dyskusji na posiedzeniach 
wszystkich komisji (minimum 
5 razy w miesiącu) i sesji (zwycza-
jowo raz w miesiącu). Ja dodatkowo 
przekazałam wszystkim mieszkań-
com mojego okręgu bezpośrednie 
dane kontaktowe do mnie oraz in-
formuję ich o  ważnych sprawach 
dziejących się na naszym terenie.

W związku z  powyższym nie 
znajduję logiki w powoływaniu dru-
giej rady, która będzie robić to samo, 
co pierwsza.

Nietrafne granice okręgów
Luboń w wyborach samorządo-

wych w 2014 r. został podzielony na 
21 jednomandatowych okręgów wy-
borczych, w  każdym wybrano po 
jednym przedstawicielu mieszkańców 
(tego z  największą liczbą głosów). 
Tym samym, np. Lasek, nie ma 5 re-
prezentantów w Radzie Miasta miesz-
kających przy jednej ulicy, tylko każ-
dy z pięciu wyznaczonych okręgów 
w  dzielnicy posiada swojego repre-
zentanta. Radni byli zatem wybierani 
spośród swoich sąsiadów i bezpośred-
nio ich interesy reprezentują.

Zaproponowane granice okrę-
gów wyborczych do Rad Osiedli 
wracają do dawnych podziałów Lu-
bonia na okręgi – poza Laskiem, 
Żabikowem, Starym Luboniem i Lu-
bonianką doszedł obszar Nowego 
Centrum Lubonia. I  znów posłu-
żę się przykładem Lasku – radni do 
Rady Osiedla będą wybierani z całej 
dzielnicy, a więc może się zdarzyć 
tak, że w rejonie, np. Czajkowa, nie 
będzie żadnego przedstawiciela. 
Brak reprezentanta może oznaczać 
brak inicjatyw na tym obszarze.

Wybory do Rady Miasta zapew-
niły każdemu okręgowi swojego 
radnego – wybory do Rad Osiedli 
tego nie gwarantują. Absolutnie nie 
jestem zwolennikiem większej licz-
by rad w Luboniu. Uważam, że okrę-
gi wyborcze do Rad Osiedli podwa-
żają zasadność jednomandatowych 
okręgów wyborczych i  podziału 
Lubonia na 21 obszarów.

Zbyt mały obszar
Jedna Rada Osiedla w Poznaniu 

obejmuje obszar, który zamieszkuje 
tylu mieszkańców, ile jest w całym 
Luboniu, dla przykładu: Rada Osie-
dla Wilda: 29 205 mieszkańców, Rada 
Osiedla Stare Miasto: 30 433 miesz-
kańców. Podział na 5 Rad Osiedli 
w 30-tysięcznym Luboniu jest zatem 
bezzasadny i dość sztuczny.

Czy znajdą się chętni do pracy?
Obserwując tegoroczne wybory 

do Rad Osiedli w  Poznaniu, nie 
można wyciągnąć optymistycznych 
wniosków. Frekwencja wyniosła 
zaledwie 7,74%! W dwóch okręgach 
wyborczych, na Woli i w Kiekrzu, 

nie było wyborów, gdyż zgłosiło się 
tam tylu kandydatów, ile było miejsc 
w radach. W wielu okręgach z tru-
dem znaleziono chętnych. Nie wia-
domo jak kształtowałyby się wybo-
ry w  naszym mieście. Można  się 
jedynie zastanowić, czy skoro w tak 
dużych okręgach wyborczych w Po-
znaniu były problemy ze znalezie-
niem chętnych do pracy, to czy 
w  Luboniu nie będzie podobnej 
sytuacji? Czy miastu zależy na przy-
padkowych osobach, które na siłę 
będzie się „wciągać” na listy wybor-
cze tylko po to, aby dobrze wyglą-
dało zestawienie?

Ktoś może się zastanawiać, dla-
czego nie stworzyć mieszkańcom 
dodatkowej szansy działania na 
rzecz miasta i  nie powołać Rad 
Osiedli? Wielu działaczy i społecz-
ników z Lubonia, którzy nie dosta-
li  się do Rady Miasta, mogłoby 
z powodzeniem działać na innych 
płaszczyznach. Jak najbardziej, zga-
dzam się z tą tezą – im więcej osób 
zaangażowanych w  działalność 
wspólnoty lokalnej, tym lepiej dla 
miasta i jego mieszkańców. Nieko-
niecznie jednak trzeba w tym celu 
tworzyć Rady Osiedli! W Luboniu 
funkcjonuje m.in. Młodzieżowa 
Rada Miasta, Rada Gospodarcza, 
w maju powołano również Luboń-
ską Radę Seniorów – są to podmio-
ty o  charakterze konsultacyjnym, 
doradczym i inicjatywnym. Na te-
renie naszego miasta działa ponad-
to szereg stowarzyszeń, które ocze-
kują na dodatkowe ręce do pracy. 
Tak więc miejsc i możliwości dzia-
łalności społecznej jest wiele i na-
leży maksymalnie wykorzystać te 
istniejące, a  nie powoływać nowe 
jednostki pomocnicze.

Zamiast rad – budżet obywa-
telski

Funkcjonowanie Rad Osiedli 
miałoby być �nansowane z budżetu 
Lubonia. Każdego roku Rada Miasta, 
przygotowując projekt budżetu, prze-
znaczałaby określoną kwotę pienię-
dzy na rzecz poszczególnych jednos-
tek pomocniczych. Wysokość prze-
kazanych środków byłaby uzależnio-
na od sytuacji budżetowej 
w Luboniu, a także liczby mieszkań-
ców i powierzchni danego osiedla.

Alternatywą wobec utworzenia 
Rad Osiedli jest w  mojej opinii 
stworzenie budżetu obywatelskiego. 
Jego ideą jest zgłaszanie przez 
mieszkańców wniosków z  propo-
zycjami wydatkowania pewnej puli 
środków, określonej przez Radę 
Miasta. Następnie odbywa się gło-
sowanie społeczne i  propozycje 
z największą liczbą poparcia otrzy-
mują pieniądze na realizację. Budżet 
obywatelski nie generowałby takich 
wydatków jak Rady Osiedli, a efekt 
byłby ten sam.

Mając zatem na uwadze złą 
kondycję �nansową Lubonia, a tak-
że uwarunkowania społeczne i go-
spodarcze, negatywnie opiniuję 
propozycję utworzenia w Luboniu 
Rad Osiedli.

Magdalena Woźniak-Patej
radna RML
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kresie zarządza-
nia finansami. 
Od 2013  r. jest 
na Uniwersyte-
cie Ekonomicz-
nym słuchaczką 
studiów 
I I I   s t opn i a 
(doktoranc-
kich), kierunek: 
ekonomia. Po-
siada 5-letni 
staż pracy na 
stanowiskach 
ds. obsługi pro-
jektów do�nan-
sowanych ze 
środków UE 
w �rmie doradczej w Instytucie Che-
mii Bioorganicznej PAN w Pozna-
niu. Według opinii UML, wykaza-
ła  się bardzo dobrą znajomością 
przepisów i  praktyką w  zakresie 
możliwości pozyskiwania do�nan-
sowania oraz m.in. obsługi procesu 
zawierania umów, rozliczeń �nan-
sowych, sprawozdawczości. Bardzo 
dobrze obsługuje urządzenia biuro-
we oraz programy komputerowe 
wymagane na tym stanowisku. Po-
sługuje się językami obcymi (angiel-
ski i francuski) na poziomie średnio-
-zaawansowanym. Rozpoczęła naukę 
języka niemieckiego. W  wyniku 
przeprowadzonego postępowania 
rekrutacyjnego uzyskała największą 
ilość punktów. Jak mówi: „Pracuje 
dla dobra Lubonia i jest gotowa na 
podjęcie nowych wyzwań i  ich re-
alizację”.

Diana Krasowiak ma 28 lat, od 
urodzenia mieszka w Luboniu. Jest 
absolwentką Szkoły Podstawowej 
nr 4 i Gimnazjum nr 1. Interesuje się 
językami obcymi, podróżami, książ-
kami, sportem i teatrem.

PAW, AS

SAMORZĄD

Emilia Bryś
Nowe stanowisko ds. wdroże-

nia i obsługi jednostek pomocni-
czych w Wydziale Organizacyjnym

W Urzędzie 
Miasta jest zatrud-
niona na 7/8 etatu, 
z  czego pół etatu 
przypada na Dział 
Promocji (zastę-
puje Angelikę Ste-
faniak, która jest 
na urlopie macie-
rzyńskim). Pozo-
stała część czasu 
pracy obejmuje 
nowe stanowisko. 
W 2006 r. E. Bryś 
ukończyła studia 
wyższe w  Kole-
gium Języków 
Obcych UAM 
w Poznaniu, kie-

runek �lologia – język niemiecki, 
a następnie w 2008 r. studia magi-
sterskie również na UAM na Wydzia-
le Neo�lologii. W 2007-2008 prze-
bywała na stypendium, na Wydziale 
Tłumaczeń Uniwersytetu Wiedeń-
skiego. Posiada 5-letni staż pracy na 

stanowisku specjalisty ds. kancela-
ryjno-organizacyjnych w  firmie 
oświatowej oraz roczny staż w Urzę-
dzie Miasta na stanowisku sekretar-
ki w Kancelarii Ogólnej i na umowie 
zlecenie. Współprowadziła projekt 
„Mam dziecko – pracuję”. Jest zało-
życielką grupy „Lubońska Pozytyw-
ka – strefa aktywnego rodzica” An-
gażuje  się w rozwój terenów zielo-
nych w  naszym mieście. W  opinii 
UML wykazała  się bardzo dobrą 
znajomością zagadnień w wymaga-
nym zakresie wiedzy zawodowej, 
biegłą znajomością języka niemiec-
kiego oraz angielskiego w  stopniu 
komunikatywnym. Doskonale ob-
sługuje urządzenia biurowe oraz 
programy komputerowe dedykowa-
ne na to stanowisko. W wyniku prze-
prowadzonego postępowania rekru-
tacyjnego uzyskała największą ilość 
punktów. Jak mówi: chciałaby, żeby 
Luboń był miastem pozytywnym 
i przyjaznym dla mieszkańców.

Ma 32 lata, pochodzi z  Ełku, 
obecnie mieszka w Luboniu. Przez 
wiele lat była harcerką, tańczyła 
w poznańskim zespole „Wielkopo-
lanie”. Jest zamężna, ma dwójkę 
dzieci.

PAW, AS

Nowi w Urzędzie
Luboński magistrat zatrudnił w ostatnim czasie 5 nowych 
urzędników – na istniejące i nowo utworzone stanowiska.

n
Emilia Bryś – nowe sta-
nowisko ds. wdrożenia 
i obsługi jednostek 
pomocniczych   fot. 
Paweł Wolniewicz

Diana 
Krasowiak

Podinspektor ds. obsługi i roz-
liczeń funduszy europejskich 
i krajowych w Wydziale Inwestycji 
(stanowisko przejęte po Mariuszu 
Witajewskim, który zrezygnował 
z pracy); zatrudniona 17 maja br.

Jest absolwentką studiów wyż-
szych stacjonarnych I  stopnia (li-
cencjackich) na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w  Poznaniu 
(2009 r.), kierunek: stosunki mię-
dzynarodowe – studia europejskie. 
W 2011 r. ukończyła studia stacjo-
narne II  stopnia (magisterskie), 
kierunek: międzynarodowe stosun-
ki gospodarcze – logistyka między-
narodowa. W  2012  r. zakończyła 
studia podyplomowe w  Wyższej 
Szkole Bankowej w Poznaniu w za-

n
Diana Krasowiak zastąpiła 
Mariusza Witajewskiego   
fot. Paweł Wolniewicz

Joanna 
Nowakowska

Stanowisko ds. obsługi działal-
ności gospodarczej i  egzekucji 
mandatów karnych w  Wydziale 
Podatków i Opłat (zastępstwo za 
Joannę Zych, która jest na urlopie); 
zatrudniona 9 marca br.

Posiada kilkuletni 
staż pracy na stanowi-
skach koordynatora 
zespołu kurierskiego 
i referenta ds. admini-
stracyjnych. Jak ocenia 
UML, wykazała  się 
bardzo dobrą znajo-
mością zagadnień 
w wymaganym zakre-
sie wiedzy, mimo bra-
ku doświadczenia za-
wodowego na podob-
nym stanowisku. Bar-
dzo dobrze obsługuje 
urządzenia biurowe 
oraz programy kom-
puterowe dedykowane 
na to stanowisko.

W 2007 r. ukończyła studia wyż-
sze w Wyższej Szkole Handlu i Usług 
w Poznaniu na kierunku Zarządza-
nie i  Marketing, a  następnie 
w  2010  r. studia magisterskie 
w Wyższej Szkole Logistyki na kie-
runku Zarządzanie, w specjalności 
menedżer logistyki.

Ma 30 lat, od urodzenia miesz-
ka w Luboniu. Interesuje się modą.

PAW, AS

n
Joanna Nowakowska 
na zastępstwie   fot. 
Paweł Wolniewicz

Mateusz 
Olejniczak

Podinspektor ds. zarządu dro-
gami miejskimi w Wydziale Spraw 
Komunalnych (nowe stanowisko); 
zatrudniony 13 kwietnia br.

W 2012 r. ukończył stacjonarne 
studia wyższe I  stopnia na UAM 
w Poznaniu, Wydział Nauk Geogra-
�cznych i Geologicznych, kierunek: 
geogra�a w  specjalności kształto-
wanie środowiska przyrodniczego, 
a następnie w 2013 r. studia II stop-
nia na tej samej uczelni i  tym sa-
mym kierunku. Odbył również 
roczny staż na Uniwersytecie w Za-
grzebiu kierunek: geoekologia oraz 
praktyki i staże zawodowe w Stowa-
rzyszeniu Metropolia Poznań, w Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu, Zakładzie Zago-
spodarowania Odpadów w Pozna-
niu, w Przedsiębiorstwie Budowla-
no Drogowym R. Dyba. Od lipca 
2014 r. zajmował się kontrolą zajęcia 
pasa drogowego w związku z reali-
zowanymi inwestycjami na terenie 
Lubonia. W  opinii UML, wyka-
zał się znajomością przepisów w za-

kresie funk-
cjonowania 
jednostek 
samorządu 
terytorial-
nego, 
jednostek 
organiza-
cyjnych 
miasta 
i wymaganą 
wiedzą do-
tyczącą za-
rządzania 
drogami 
gminnymi. 
Posiada 
umiejętność obsługi programów 
gra�cznych: Auto-CAD, Quantum-
-GIS, CorelDraw jak również biegłą 
znajomość pakietu Microso� O�ce. 
Bardzo dobrze obsługuje urządzenia 
biurowe. Uzyskał największą ilość 
punktów. Ściśle współpracuje 
z Leszkiem Jurgą, na zasadzie part-
nerstwa.

Ma 24 lata, mieszka w Puszczy-
kowie. Interesuje się sportem, geo-
gra�ą, podróżami i muzyką. Jak sam 
mówi: „Służy pomocą, jest otwarty 
i dostępny dla mieszkańców”.

PAW, AS

n
Mateusz Olejniczak – nowe 
stanowisko – podinspektor 
ds. zarządu drogami miejski-
mi   fot. Paweł Wolniewicz

Kamila 
Mazurek

Stanowisko ds. gospodarki 
odpadami w Wydziale Spraw Ko-
munalnych (przejęła stanowisko 
Aleksandry Rajewskiej, która zre-
zygnowała z  pracy); pracuje od 
lutego br.

W 2001 r ukończyła studia wyż-
sze na kierunku: ochrona środowi-
ska w Collegium Polonicum UAM 
w Słubicach, a w 2003 r studia ma-
gisterskie na tym samym kierunku 
z  Poznaniu. Posiada 10-letni staż 
pracy w  jednostkach organizacyj-
nych, związanych z gospodarowa-
niem odpadami komunalnymi – 
ostatnio pełniła funkcję kierownika 
składowiska odpadów w  Rabowi-
cach. Ma praktyczną i teoretyczną 
wiedzę prowadzenia selektywnej 
gospodarki odpadami – odbyła sze-
reg szkoleń w  tym przedmiocie. 

n
Kamila Mazurek zastąpiła Aleksan-
drę Rajewską   fot. Paweł Wolnie-
wicz

Uzyskała świadectwo kwali�kacji 
w zakresie gospodarowania odpa-
dami, wydane przez Wojewodę 
Wielkopolskiego. Jak ocenia UML, 
wykazała  się bardzo dobrą znajo-
mością zagadnień w wymaganym 
zakresie wiedzy zawodowej, w tym 
także obsługi programów kompu-
terowych potrzebnych na tym sta-
nowisku. Podczas rekrutacji na 
stanowisko uzyskała największą 
liczbę punktów.

Kamila Mazurek ma 35 lat i po-
chodzi z Poznania. Mieszka w Ko-
mornikach. Interesuje się muzyką, 
wędrówkami po górach, ochroną 
środowiska, ochroną zagrożonego 
gatunku wilka i  środowiskowych 
ekosystemów bagiennych.

PAW, AS
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Burmistrz Lubonia – spośród 
przedstawicieli instytucji miejskich 
zajmujących się problemami osób 
starszych. 12 maja br. spotkała się 
komisja do spraw zaopiniowania 
kandydatów do LRS, której celem 
– w  pierwszej kolejności – była 
ocena formalna zgłoszonych kan-
dydatur. Członkiem Rady mogła 
zostać osoba, która zgodziła się na 
kandydowanie i uzyskała poparcie 
20 osób w wieku powyżej 60. roku 
życia, zamieszkałych w  Luboniu. 
Złożono 18 wniosków wskazują-
cych kandydatów do LRS. 9 osób 
zostało wskazanych bezpośrednio 
przez mieszkańców, natomiast 10 
zgłosiły organizacje działające 
w Luboniu (Wanda Suleja-Kot zo-
stała zgłoszona dwukrotnie – za-
równo przez mieszkańców jak i or-
ganizację). Byli to: Adam Gabler 
(zgłoszony przez Stowarzyszenie 
„Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej 
Woli”), Maria Nowakowska (Lu-
boński Uniwersytet III  Wieku), 
Czesław Szafczyk (Para�alny Klub 
Seniora przy para�i pw. św. M.M. 
Kolbego), Elżbieta Szajek (Caritas 
przy para�i św. Jana Pawła II), Le-
chosław Kędra (Zdzisław Szafrań-
ski – zgłoszenie mieszkańców), 
Longina Krawczyk (Marek Samul-
czyk – zgłoszenie mieszkańców), 
Jerzy Zieliński (PCK Lubonianka), 
Jan Kaczmarek (Felicja Sulima – 
zgłoszenie mieszkańców), Halina 
Terczewska (Caritas przy para�i św. 

Barbary), Włodzimierz Sroczyński 
(Zbigniew Jankowski – zgłoszenie 
mieszkańców), Rajmund Krusinski 
(Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe „Forum Lubońskie”), Alek-
sandra Lorenc (Ewa Pałka – zgło-
szenie mieszkańców), Elżbieta 
Stefaniak (Zbigniew Jankowski – 
zgłoszenie mieszkańców), Bożena 
Paczkowska-Gajdzińska (Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów Luboń), Zo�a Skok-Łu-
komska (Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i  Inwalidów Luboń), 
Urszula Koronkiewicz (Włodzi-
mierz Holewa – zgłoszenie miesz-
kańców), Maria Błaszczak (PTTK 
Luboń), Wanda Suleja-Kot (Irana 
Podżerek – zgłoszenie mieszkań-
ców oraz przez Zespół Śpiewaczy 
„Szarotki”). Komisja dopatrzyła się 
5 uchybień formalnych. Zdecydo-
wano jednak, że każda osoba będzie 
mogła złożyć uzupełnienie do 
wniosku. Wszystkie błędy zostały 
poprawione w  wyznaczonym ter-
minie. 15 maja komisja spotkała się 
po raz drugi. Zgodnie ze statutem, 
Lubońska Rada Seniorów może 
liczyć maksymalnie 15 członków. 
Po rozpatrzeniu wniosków pod 
względem merytorycznym, prze-
prowadzono głosowanie nad każdą 
kandydaturą. Decyzją komisji, 
z uwagi na najmniejszą liczbę gło-
sów popierających, do LRS nie do-
stały się panie: Longina Krawczyk, 
Halina Terczewska i Bożena Pacz-

kowska-Gajdzińska. Tym samym 
powołano Lubońską Radę Seniorów 
w  następującym składzie: Maria 
Błaszczak, Adam Gabler, Jan Kacz-
marek, Lechosław Kędra, Urszula 
Koronkiewicz, Rajmund Krusinski, 
Aleksandra Lorenc, Maria Nowa-
kowska, Zofia Skok-Łukomska, 
Wanda Suleja-Kot, Czesław Szaf-
czyk, Włodzimierz Sroczyński, 
Elżbieta Stefaniak, Elżbieta Szajek 
i Jerzy Zieliński.

Zadania
W Luboniu systematycznie 

wzrasta liczba osób powyżej 60 roku 
życia, stąd powołanie LRS było za-
sadne. Zadaniami Rady jako pod-
miotu o  charakterze konsultacyj-
nym, doradczym i  inicjatywnym 
będą:
Qn integracja i wspieranie środowi-

ska osób starszych,
Qn reprezentowanie zbiorowych po-

trzeb osób starszych,
Qn lepsze rozeznanie aktualnych, 

istotnych potrzeb seniorów i  ich 
rozwiązywanie,
Qn zwiększenie udziału osób starszych 

w pracach na rzecz środowiska lo-
kalnego oraz w działaniach między-
pokoleniowych,
Qn wykorzystanie potencjału i czasu 

seniorów, ich wiedzy i doświadcze-
nia zawodowego,
Qn włączenie w  procesy decyzyjne 

przy rozstrzyganiu istotnych spraw 
seniorów.

Kadencja Lubońskiej Rady Se-
niorów trwa 3  lata. Jej posiedzenia 
będą się odbywały co najmniej raz 
na kwartał.

Magdalena Woźniak-Patej
sekretarz Komisji ds. zaopiniowania 

kandydatów do LRS

Wybór władz
1 czerwca Lubońska Rada Senio-

rów spotkała się na I uroczystej sesji 
i  zainaugurowała kadencję na lata 
2015-2018. W  Sali sesyjnej Urzędu 
Miasta burmistrz Małgorzata Machal-
ska w imieniu Przewodniczącej RML 
Teresy Zygmanowskiej (nieobecnej 
z powodu dyżuru radnego) powitała 
przybyłych członków Rady i wręczy-
ła im akty powołania do LRS. Bur-
mistrz podziękowała radnym za przy-
jęcie funkcji radnego i  życzyła im 
sukcesów i wytrwałości w pracy na 
rzecz lubońskich seniorów. Wyraziła 
nadzieję, że współpraca Rady i Bur-
mistrza będzie się układała w dobrych 
relacjach dla obopólnej korzyści se-
niorów i miasta. Następnie nastąpiła 
krótka autoprezentacja członków LRS. 
W wyborach tajnych wyłoniono prze-
wodniczącego LRS, jego zastępców 
i sekretarza Rady. Przewodniczącym 
został Włodzimierz Sroczyński, za-
stępcą Elżbieta Stefaniak, a  sekreta-
rzem Adam Gabler. Rzecznikiem 
prasowym wybrano Marię Błaszczak. 
Omówiono także sprawy, którymi 
Rada będzie  się zajmowała w przy-
szłości oraz ustalono terminy spotkań 
LRS.  Maria Błaszczak

Powołano Radę Seniorówcd.  
ze str. 
11

n
1. sesję LRS prowadził wybrany Włodzimierz Sroczyński (za stołem prezy-
dialnym w środku), któremu pomagała asystent Burmistrza – Joanna 
Humerczyk. Z lewej – burmistrz M. Machalska   fot. Jan Błaszczak

Młodzi w Sejmie!

W niedzielę, 31 maja trzech 
przedstawicieli MRM 
– Oliwia Miłek, Oliwia 

Krüger i Michał Jelinski wraz z An-
toniną Kwiatkowską z Gimnazjum 
nr 2 – wyruszyli do Warszawy na 
21. sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Wyjazd trwał 2 dni. Pierwszego 460 
posłów uczestniczyło w warsztatach. 
Mieli możliwość przede wszystkim 
zintegrować się z innymi osobami, 
wymienić się poglądami oraz zdo-
być nową wiedzę i umiejętności. 
Pod koniec dnia młodych „posłów” 
z  województw Wielkopolskiego 
i  Kujawsko-Pomorskiego zakwa-
terowano w  Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Sulejówku, resz-
ta została w hotelu w Warszawie. 

Główną atrakcję pozostawiono na 
dzień drugi. Odbyła się sesja, pod-
czas której obradowano m.in. na 
temat uchwały w sprawie miejsca 
ludzi młodych w przestrzeni pu-
blicznej, głosowano nad popraw-
kami w tejże uchwale, a na koniec 
samą uchwałę. Większością głosów 
uchwała została przyjęta. Było to 
dla nas wspaniałe przeżycie oraz 
okazja do poznania i odkrycia cze-
goś nowego. Może dla niektórych 
z nas był to wstęp przed wejściem 
do świata polityki?

Życzymy sobie sukcesów, a Was 
Droga Młodzieży zachęcamy do 
brania udziału w tego typu akcjach. 
Jest to niezastąpiona i bardzo wspa-
niała przygoda.    Oliwia Miłek

Z Rady Młodzieżowej Gra miejska!
Młodzieżowa Rada Miasta ma 

zaszczyt zaprosić wszystkich miesz-
kańców Lubonia na grę miejską, 
która odbędzie się 21 czerwca pod-
czas Dni Lubonia. Zbierzmy 4-oso-
bową ekipę i wystartujmy w niej!

Turniej siatkówki plażowej
20 czerwca zapraszamy na Tur-

niej Siatkówki Plażowej, który od-
będzie się na lubońskim orliku przy 
Szkole Podstawowej nr 4. Zostanie 
rozegrany w  kategoriach wieko-
wych. Zgłoś 2-osobową drużynę 
i zagraj w pierwszym takim turnie-
ju w Luboniu.

Szczegóły i regulaminy obu im-
prez znajdują  się na stronie inter-
netowej Młodzieżowej Rady Miasta 
Luboń: www.mrmlubon.blog.pl

n
Lubońska reprezentacja w sali 
Sejmu RP 
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We wtorek, 19 maja, w Urzędzie 
Miasta odbyło się wspól-
ne posiedzenie Komisji 

Organizacyjno-Prawnej i Ochrony 
Środowiska dotyczące monitoringu 
hałasu emitowanego przez samo-
loty F-16 stacjonujące na lotnisku 
wojskowym w Krzesinach. Wyko-
nując loty ćwiczebne nad głowami 

mieszkańców Lubonia, naruszają 
prawo mieszkańców do wypoczynku 
po pracy i coraz częściej zakłócają 
ciszę nocną po godz. 22.

W posiedzeniu połączonych ko-
misji oprócz radnych wzięli również 
udział: Joanna Cichoń z  Wydziału 
Planowania, Rozwoju i  Ochrony 
Środowiska UML, zastępca burmi-

Na warunkach wojska
Monitoring hałasu F-16

strza Mikołaj Tomaszyk oraz Piotr 
Kokowski – współwłaściciel poznań-
skiej �rmy „Akustix”, która na zlece-
nie Wojskowego Zarządu Infrastruk-
tury (WZI) w Poznaniu rozpoczęła 
prace nad wdrożeniem systemu mo-
nitoringu hałasu wokół lotniska. 
Ciągłe pomiary będą wykonywane 
przez 12  miesięcy w  sześciu punk-
tach. Punkty te wytypowano według 
torów lotu F-16 i dwa z nich zlokali-
zowano na terenie Lubonia (posesja 
prywatna na ul. Walki Młodych oraz 
Przedszkole „Weseli Sportowcy” 
w SM „Lubonianka”). Pomiary dzien-
ne, dla których norma hałasu wyno-
si do 60 decybeli, będą przeprowa-
dzane w godz. 6-22, natomiast nocne 
(norma do 50 decybeli) w godz. 22-6. 
Comiesięczne raporty z prowadzo-
nych badań będą zawierały 30 war-
tości dziennych i 30 nocnych. Z uwa-
gi na to, że wyniki prezentują warto-
ści uśrednione hałasu, trudniej będzie 
wykazać przekroczenia normy (np. 

jeżeli w ciągu doby przeleci kilkana-
ście samolotów, to wartość emito-
wanego przez nie hałasu będzie 
rozkładana na 24 godziny).

Radni nie po raz pierwszy pod-
kreślali i  domagali  się określenia 
wielkości hałasu emitowanego przez 
pojedyncze loty F-16 oraz uregulo-
wania warunków sąsiedztwa z lot-
niskiem, które polegałoby na zmia-
nie trajektorii lotów hałaśliwych 
statków powietrznych. Jak oświad-
czył Piotr Kokowski, jego firma 
rozpocznie swoje roczne badania 
i  pomiary akustyczne najprawdo-
podobniej we wrześniu tego roku. 
Ich efektem będzie wykonanie mapy 
akustycznej, która pozwoli na we-
ry�kację i porównanie z wyznaczo-
nymi strefami ograniczonego użyt-
kowania. Radna Magdalena Woź-
niak-Patej poprosiła, aby Urząd 
Miasta wystąpił do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Poznaniu o systematyczne udo-
stępnianie wyników pomiarów, 
wykonanych w  następujących po 
sobie miesiącach, przedłożonych 
przez WZI organowi prowadzące-
mu.

PAW

n
Podczas posiedzenia komisji, od lewej: T. Zygmanowska, D. Franek, J. Ci-
choń, P. Kokowski i M. Tomaszyk   fot. Paweł Wolniewicz

Krótko przed drugą turą wy-
borów na prezydenta RP 
w naszym mieście pojawi-

ło się kilka banerów z kandydatem 
Prawa i  Sprawiedliwości – An-
drzejem Dudą. W  nocy z  23 na 
24 maja, przed dniem wyborów, 
twarz kandydata na jednym z nich 
została pocięta. Można uznać to za 

akt wandalizmu, ale uwzględniając, 
iż celem był wizerunek polityka, 
a nie sam baner oraz to, że by po-
ciąć materiał sprawca musiał być 
uzbrojony w ostre narzędzie, takie 
zachowanie można poczytać jako 
akt nienawiści skierowany prze-
ciw kandydatowi PiS-u. Czyn ten 
nie mieści się w pojęciu tolerancji 
i szacunku do drugiej osoby, a jest 
manifestacją personalnej agresji. 
Można  się wstydzić, że miało to 

miejsce w  Luboniu, gdzie kontr-
kandydat Bronisław Komorowski 
ma ponaddwukrotnie wyższe po-
parcie od A. Dudy.

(I)

Oznaka nienawiści?

Tradycyjnie w  formie tabela-
rycznej przedstawiamy wyni-
ki wyborów w drugiej turze, 

która miała miejsce 24 maja 2015 r. 
Dla porównania także łączne wyni-
ki z 1. tury w Luboniu. W Luboniu 
zdecydowanie wygrał dotychczasowy 
prezydent Bronisław Komorowski, 
który otrzymał aż 67,7% poparcia, 
czyli o 20,4% więcej niż w pierwszej 
turze i aż o 35,3% więcej niż kontr-
kandydat. Andrzeja Dudę poparło 
jedynie 32,3% lubonian (o 10,1% 
więcej niż w 1. turze), co w świetle 
krajowego wyniku 51,55% daje spo-
rą, ponad 19,2% różnicę. Frekwencja 
„dogrywki”, była w naszym mieście 
jeszcze lepsza niż w kraju i wyniosła 
61,6% (dokładnie 1% mniej jak przed 
5 laty, lecz 8,1% więcej niż w 1. turze 
– 10 maja). Skrajne wyniki tym razem 
były w jednym gmachu – Bibliotece 
Miejskiej – lecz w różnych Obwodo-
wych Komisjach Wyborczych (OKW). 

n
Przed siedzibą komisji wyborczej w Szkole 
Podstawowej nr 4 trwała budowa ulicy 
1 Maja. Przed dniem wyborów wykonawca 
skończył układanie chodnika metr przed 
wejściem do szkoły. Wyborcy byli więc zmu-
szeni przechodzić pomiędzy łyżką koparki 
a pojazdem   fot. Roman Haremza

Wybory prezydenckie
Szczegółowe wyniki 2. tury wyborów Prezydenta RP – w Luboniu

n
Pocięta twarz A. Dudy na banerze 
przy ul. 3 Maja, tuż przy skrzyżo-
waniu z ul. Rzeczną i Dąbrowskie-
go   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
na str. 
21W OKW nr 4 (obejmuje budownic-

two jednorodzinne w rejonie Nowego 
Centrum Lubonia) – Prezydent RP 
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elekt Andrzej Duda otrzymał najlep-
szy w Luboniu wynik 41,9%, i w tym 
samym gmachu, lecz obok w OKW 5 
(obejmuje część bloków Nowego 
Centrum Lubonia) miał najniższe 
– 24,0% poparcie lubonian. Najlep-
szą frekwencję na poziomie 67,6% 

odnotowaliśmy we wspomnianej już 
OKW 5 (Bibliotece Miejskiej) oraz 
OKW 13 (Szkoła Podstawowa nr 1), 
a najgorszą w OKW 19 (Luvena) – 
jedynie 48,5%.

PPR

cd.  
ze str. 
20

Kontynuując zapoczątkowane przed wyborami (jesień 2014 r.) 
cykl „Mieszkańcy pytają”, zapraszamy Państwa do nadsyłania 
pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) i  stanowią-

cych (radnych), urzędników itp., które publikujemy obok. Można 
je dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać do 
niebieskich skrzynek na terenie Lubonia, przesyłać e-mailem na ad-
res: redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 61 810 43 35, 
609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Pytania do władz
ApelMaria B.: Po tym, jak Luboń 

oddał komunikację autobusową 
w ręce ZTM-u w Poznaniu, pogor-
szył  się komfort jazdy, kursy są 
niepunktualne, wzrosły ceny bile-
tów. Władze miasta praktycznie nie 
mają kontroli nad funkcjonowa-
niem tej ważnej dziedziny życia 
wielu lubonian, którzy dojeżdżają 
do pracy i szkół. Dowodem na to 
jest odsyłanie przez Translub pa-
sażerów ze skargami do ZTM-u. 
W  ostatnich „Wieściach” władze 
same kierują nas tam z problemami 
komunikacyjnymi („WL” 05-2015, 
str. 36). Kiedyś mogliśmy liczyć na 
rozkłady jazdy produkowane przez 
„Wieści Lubońskie”, teraz ZTM 
w takim tempie zmienia kursy au-
tobusów, że informatory „WL” po 
krótkim czasie stają się nieaktualne, 
a my musimy śledzić zmiany bez-
pośrednio na przystankach (nie 
każdy potra� to zrobić w Interne-
cie). Czy władza, która z pewnością 
nie jeździ komunikacją miejską, 
nie odpuściła przypadkiem proble-
mów rzeszy ludzi starszych, 
uczniów, studentów i  innych nie-
zmotoryzowanych mieszkańców? 
Kiedy Burmistrz Lubonia jako peł-
noprawny partner układu aglome-
racyjnego upomni się o nas?

Odp.: Rzeczywiście od 2010  r. 
obowiązki związane z  organizacją 
transportu miejskiego na terenie 
Lubonia zostały przekazane Zarzą-
dowi Transportu Miejskiego w Po-
znaniu. Nieprawdą jest jednak, że 
wiąże  się to z  podniesieniem cen 
biletów oraz pogorszeniem komfor-
tu jazdy autobusami kursującymi 
na terenie Lubonia. Przekazanie na 
rzecz ZTM zadań związanych 
z transportem publicznym nie ozna-
cza, że pozostają one poza kontrolą 
Urzędu Miasta. Dodatkowymi ko-
rzyściami wynikającymi ze współ-
pracy z ZTM jest obniżenie kosztów 
funkcjonowania komunikacji. 

Mniejsze koszty dotyczą budżetu 
miasta, ale przede wszystkim nas, 
mieszkańców. Przecież każdy z nas 
może podróżować do Poznania, 
Komornik, Puszczykowo czy do 
Mosiny nie z dwoma, trzema, lecz 
z  jednym biletem. Od niedawna 
można podróżować jeszcze taniej 
z kartą PEKA. Zależy nam na tym, 
by coraz więcej osób z niej korzy-
stało. Dlatego w  ubiegłym jak 
i  w  bieżącym roku uruchamiamy 
mobilne punkty informacji PEKA. 
Wspomniane przez Panią opóźnie-
nia na wybranych kursach nie są 
zjawiskiem powszechnym i związa-
ne są z  prowadzonymi na terenie 
Poznania pracami, m.in. przy mo-
dernizacji linii E-59 Poznań – Wro-
cław. W  celu zniwelowania opóź-
nień na wniosek Urzędu Miasta 
został zmieniony przebieg linii 614 
oraz 701 co spowodowało znacznie 
zmniejszenie opóźnień na tych li-
niach. Pragnę Panią zapewnić, że 
Miasto, ZTM oraz spółka PT Trans-
lub Sp. z  o.o. dokładają wszelkich 
starań, aby jakość usług transpor-
towych na terenie Lubonia była jak 
najwyższa. Przykładem takich dzia-
łań jest choćby możliwość zgłasza-
nia usterek w  wyposażeniu przy-
stanków czy też zainwestowanie 
w nowe wiaty przystankowe z pod-
stawowym systemem informacji 
pasażerskiej, czy też modernizacja 
kolejnych zatok autobusowych. 
Nadmienię, że jestem klientem na-
szej spółki, z której usług korzystam 
najczęściej na linii 603.   

(oprac. zastępca burmistrza  
Mikołaj Tomaszyk)

Stanisław W.: Kiedy jesteśmy 
poważnie chorzy i wzywamy po-
gotowie ratunkowe, ono zawozi 
nas do szpitala HCP przy ul. 
28  Czerwca  1956 w  Poznaniu. 
Tymczasem wielu z nas wolałoby 
tra�ć do szpitala w Puszczykowie-
-Niwce. Czy Pani Burmistrz – go-

Pytania do władz

spodarz miasta – nie mogłaby 
wpłynąć na zmianę umowy Pogo-
towia Ratunkowego z jedną tylko 
placówką i umożliwić mieszkań-
com Lubonia korzystanie z należ-
nego nam prawa wyboru szpitala, 
w którym chcemy się leczyć?

Odp.: To, do jakiego szpitala do-
wożeni są pacjenci karetką Pogoto-
wia Ratunkowego w Luboniu w sta-
nach zagrożenia życia czy zdrowia, 
nie wynika z  umowy zawieranej 
przez stację pogotowia ratunkowego 
z danym szpitalem, na której treść 
można byłoby wpływać. Zgodnie 
z ustawą o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym pogotowie trans-
portuje osobę w stanie nagłego za-
grożenia zdrowotnego do najbliższe-
go, pod względem czasu dotarcia, 
szpitalnego oddziału ratunkowego 
lub do szpitala wskazanego przez 
dyspozytora medycznego lub lekarza 
koordynatora ratownictwa medycz-
nego. Każdorazowo decyzja podej-
mowana jest w  oparciu o  ustalany 
i  na bieżąco aktualizowany przez 
Wojewodę Wielkopolskiego woje-
wódzki plan działania systemu ra-
townictwa medycznego. Ustala on 
rejon danego szpitala, przy uwzględ-
nieniu minimalnego czasu dojazdu, 
potencjału i  właściwego zabezpie-
czenia diagnostycznego i sprzętowe-
go danego szpitala. Zgodnie z rejo-
nizacją mieszkańcy Lubonia zawo-
żeni są przez pogotowie do Szpitala 
HCP. Ponadto, każdorazowo dyspo-
zytor pogotowia dokonuje wyboru 
danego szpitala, mając aktualną 
wiedzę na temat dostępności perso-
nelu, sprzętu i łóżek. Należy podkre-
ślić, że pacjenci mają prawo wyboru 
szpitala, w  których chcą  się leczyć 
w przypadku planowanych zabiegów 
i operacji.   

(oprac. Romualda Suchowiak)

Marian W.: W ostatnich „Wie-
ściach Lubońskich” przeczytałem, 
że państwo Strączkowscy wydzier-
żawili miastu skwer u zbiegu ulic 
Żabikowska-Migalli-Długa, zwa-
ny „Sąsiedzkie Tulipany”. Jaki 
teren wydzierżawiono miastu, czy 
tylko skwer, czy również drogi 
(proszę podać wielkość)? Dlacze-
go miasto nie wykupiło tego 
gruntu, który jest otoczony uli-
cami i pełni funkcję zieleni miej-
skiej? Ile wynosi dzierżawa, a ile 
kosztowałoby przejęcie gruntu?

Odp.: Miasto Luboń dzierżawi 
od osoby prywatnej skwer przy 
zbiegu ulic Żabikowskiej i Migalli 
o  pow. 627  m2. Całkowity koszt 
najmu na rok wynosi 1500 zł, zaś 
cena wykupu gruntu przeznaczo-
nego na zieleń to ok. 100 zł za m2. 
Tym samym wykup gruntu to koszt 
około 62  700  zł. Koszty obecnej 
dzierżawy są niewspółmiernie ni-
skie do kosztów wykupu gruntu. 
Drogi wokół skweru są własnością 
Miasta Luboń.   

(oprac. Andrzej Mizerka)

Eugenia W.: Kto odpowiada za 
ustawiony zbyt nisko znak drogo-
wy i od kogo żądać odszkodowania 
za uraz głowy spowodowany kon-
taktem z wadliwie zamontowaną 
metalową tablicą?

Odp.: Za wszelkie oznakowanie 
na drogach gminnych odpowie-
dzialny jest ich zarządca, w  więc 
Urząd Miasta. Wszelkie wnioski 
związane z odszkodowaniami pro-
szę kierować do Wydziału Spraw 
Komunalnych z podaniem dokład-
nej lokalizacji przedmiotowego 
znaku.   

(oprac. Mateusz Olejniczak)
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Qn Zakończyły się prace przy rozbudo-
wie Szkoły Podstawowej nr 1, polega-
jące na wykonaniu termomodernizacji 
sali gimnastycznej oraz malowaniu 
istniejącego budynku szkoły. Konty-
nuowane są roboty wykończeniowe 
w nowym obiekcie (łączniku).
Qn 15 maja podpisano umowę na wy-

konanie oświetlenia ulicznego w ul. 
Wschodniej i al. Jana Pawła II (na 
odcinku do ul. Wschodniej i Kocha-
nowskiego). Z nadesłanych ofert wy-
łoniono najkorzystniejszą – �rmy 
SEM Zakład Elektrotechniczny Ja-
kub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak 
Spółka Jawna. Wykonawca rozpocz-
nie prace na początku czerwca. Pla-
nowany termin zakończenia robót 
wyznaczono na 30 października br.
Qn Trwają prace przy budowie ul. 

Brzechwy. Wykonano kanał sanitarny 
i deszczowy. Prowadzone są przy-

gotowania do ułożenia nawierzchni 
z kostki betonowej.
Qn W wyniku rozstrzygnięcia 

przetargu na wymianę instalacji 
wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, 
zasilania i instalacji hydrantowej 
w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 wyłoniono najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez Zakład In-
stalacyjny wod-kan-co Andrzej 
Jankowski z Murowanej Gośliny. 
Prace będą prowadzone podczas 
wakacji letnich.
Qn Zakład Robót Drogowych z Roga-

linka wykonał prace związane z uło-
żeniem warstwy wiążącej nawierzchni 
jezdni ul. 1 Maja na odcinku od ul. 
Rydla do Ogrodowej. Tym samym 
rozpoczęły  się roboty drogowe na 
dalszym odcinku w kierunku ul. So-
bieskiego. Z powodu prowadzonych 
prac zamknięto ul. Sobieskiego na 

Inwestycje komunalne
odcinku od ul. 1 Maja 
do ul. Łącznej (czytaj 
na str. 26).
Qn Zakończono pra-

ce związane z budo-
wą wodociągu w ul. 
Nagietkowej, wyko-
nywane przez Zakład 
Usług Komunalnych 
z Dopiewa. Obecnie 
trwają procedury od-
biorowe. Ostateczny 
termin zakończenia 
budowy wyznaczono 
na 15 czerwca br.
Qn 15 maja otwarto 

przetarg na budo-
wę chodnika w  ul. 
Granicznej. Trwa badanie ofert 
złożonych przez zainteresowane 
firmy.

Qn 7 maja Starosta Powiatowy wydał 
pozwolenie na budowę chodnika w ul. 
Przemysłowej.

UML

n
 W maju zbudowano z płytek nowy chodnik na łuku ul. Żabi-
kowskiej i 11 Listopada (przy Netto). Przy przejściu dla pie-
szych przedostatni rząd stanowią żółte płytki z wypustkami 
– oznaczenie dla niewidomych przechodniów   fot. Hanna 
Siatka

Co, gdzie i za ile?

W ubiegłym wydaniu „Wieści 
Lubońskich”, w  artyku-
le „Ruch w komunalce” 

(str. 13) przedstawiliśmy niektóre, 
podjęte przez władze po kilkuna-
stoletnim zastoju w tej dziedzinie, 
działania świadczące o  porządko-
waniu zasobu mieszkań komunal-
nych. Pokazaliśmy też dwa budynki, 
w których wykonano prace porząd-
kowe i remontowe (przy ul. Armii 
Poznań 111 i Łącznej 4). Dziś po-
dajemy pełen zakres robót prze-
prowadzonych ostatnio w domach 
komunalnych, uzupełniając temat 
o informacje, które z opóźnieniem 
uzyskaliśmy z Urzędu Miasta. Ta-
bela obok przedstawia poszczególne 
budynki, wykonane w  nich prace 
oraz ich koszt.

W pytaniach
Oprócz pytania o  rodzaj, czas 

i koszt robót wykonanych w miej-
skich budynkach mieszkalnych, 
skierowaliśmy do Biura Majątku 
Komunalnego (BMK) również proś-
bę o ustosunkowanie  się do kilku 
szczegółowych kwestii. Nasze pyta-
nia wraz z  odpowiedziami BMK 
przedstawiamy poniżej.

„WL”: Uporządkowano i ogro-
dzono teren nieruchomości przy 
ul. Armii Poznań 111 (patrz „WL” 
05-2015, str.  13). Jakie będzie 
przeznaczenie wolnego terenu na 
tej działce? Czy miasto ma zamiar 
go sprzedać?

BMK: Uporządkowanie terenu 
to efekt wizji lokalnej i  kontroli 
stanu wszystkich budynków komu-
nalnych przeprowadzonej przez 
Urząd Miasta. Aktualnie Biuro Ma-
jątku Komunalnego przygotowuje 
propozycje programu gospodaro-
wania zasobem lokali komunalnych. 

Miasto nie wyklucza ewentualnego 
podziału nieruchomości i sprzeda-
ży części nie wykorzystanej dla po-
trzeb mieszkańców tego budynku 
komunalnego. (Od red. – uprząt-
nięty teren jest obecnie ogradzany.)

„WL”: Dlaczego BMK zwróci-
ło do budżetu miasta nadwyżkę 
środków obrotowych w wysokości 
ponad 350  000  zł za ub. rok 
(uchwała Sesji RML z  26 marca 
br.)? Proszę podać źródła tej nad-
wyżki.

BMK: Biuro nie zwróciło kwo-
ty 350 000 zł, jak wskazuje pytanie. 
BMK jako Samorządowy Zakład 
Budżetowy zobowiązany jest do 
wpłaty do budżetu JST (Jednostka 
Samorządu Terytorialnego – przyp. 
red.) nadwyżki środków obroto-
wych na podstawie art.  15 ust.  7 
ustawy o  �nansach publicznych, 
chyba że organ stanowiący JST po-
stanowi inaczej. Rada Miasta Luboń 
postanowiła o przekazaniu do bu-
dżetu Miasta tylko części nadwyżki 
w wysokości 100 000 zł i to zostało 
wykonane. Pozostałą część pozo-
stawiono w budżecie BMK do wy-
korzystania na remonty budynków 
komunalnych. Źródłem nadwyżki 
są określone przez przepisy elemen-
ty równania, za pomocą którego 
ustala się wysokość owej nadwyżki.

„WL”: W ostatnim okresie do-
konano regulacji egzekucji zale-
głości z tytułu czynszu za korzy-
stanie z  lokali komunalnych – 
rozłożono spłaty długów wobec 
miasta na raty, a nawet umorzono 
zaległości. Proszę podać, ilu loka-
torów dotyczy rozłożenie na raty, 
a ilu umorzenie, oraz kwoty. Jakie 
jest zadłużenie mieszkańców bu-
dynków komunalnych ogółem?

Ruch w komunalce cd.
BMK: W związku z zaległościami 

za najem lokalu komunalnego rozło-
żono spłatę zaległości na raty 17. 
gospodarstwom domowym w łącznej 
kwocie 137 474,01 zł. Umorzenie za-
ległości dotyczyło dwóch lokatorów 
budynków komunalnych w  kwocie 
25 377,01 zł (małżeństwo z budynku 
przy ul. Armii Poznań 111, o czym 
pisaliśmy w  ub. miesiącu – przyp. 
red.). Łączne zadłużenie mieszkańców 
budynków komunalnych wynosi 
1 219 596,72 zł. Jest to historycznie 
całe zadłużenie liczone wraz z odset-
kami i  obejmujące także długi nie-
ściągalne (po ustaleniu tego przez 
komorników).

Jeszcze o domu na Łącznej
W ub. miesiącu pokazywaliśmy 

odremontowaną kamienicę miejską 
przy ul. Łącznej 4 (prace rozpoczę-
to w 2013 r. i wykonano w większo-
ści podczas poprzedniej kadencji 
władz). Powracamy do tematu, bo, 
jak się okazuje, do kompleksowego 
zamknięcia inwestycji przez miasto 
brakuje bramy wjazdowej na pose-
sję i furtki. Chcąc zabezpieczyć nie-
ruchomość z odnowionym budyn-
kiem, zapobiegliwi mieszkańcy 
zorganizowali zbiórkę pieniędzy 
i sami w 2014 r. postawili płot. Jak 
twierdzą, otrzymali od Urzędu ust-
ne zapewnienie, że miasto rychło 
uzupełni ogrodzenie, montując fur-
tę, której lokatorzy na własną rękę 
nie mogą postawić. Nieogrodzona 
posesja wprost zachęca nieproszo-
nych gości, którzy przywożą tu swo-

cd.  
obok
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je śmieci, parkują auta i wykorzy-
stują niezabezpieczony wjazd jako 
miejsce do zawracania pojazdów. 
Według nich, każdy dom ma prze-
cież ogrodzenie, gwarantujące bez-
pieczeństwo dzieciom i zgromadzo-
nemu na posesji majątkowi. Inną 

kwestią jest, czy budynek komunal-
ny musi spełniać warunki posesji 
prywatnej (płoty, bramy itd.)? Jeśli 
tak, to w tym przypadku inwestycję 
należy dokończyć.

HS

n
Wjazd na zadbaną posesję budynku komunalnego przy ul. Łącznej 4 – bez 
bramy. Odkąd zamknięto sąsiednią ulicę 1 Maja (roboty drogowe), samo-
chody częściej z niego korzystają, by zawrócić. Świadczą o tym m.in. poła-
mane płytki chodnikowe. Po lewej – fragment nowego płotu, który posta-
wili lokatorzy   fot. Hanna Siatka

cd.  
ze str. 
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Większy

n
Hotel „Max” poszerzył powierzchnię parkingową o przyległą działkę położoną 
od strony ul. Kościuszki   fot. Agata Samol

Bez junkersów

Spółdzielnia Mieszkaniowa kon-
tynuuje doprowadzanie ciepłej 
wody użytkowej do kolejnych 

bloków. W ub. roku do węzła umiesz-
czonego w budynku przy ul. Osiedlo-
wej 24 podłączono domy z adresem: 
Żabikowska 62 G i H, a teraz system 
doprowadzono do bloków „I” i „J”. 
Trwa montaż instalacji pionowych 
w budynkach. Przy okazji tej inwesty-
cji są też kompleksowo montowane 
nowe rury centralnego ogrzewania. 

W przyszłym roku system obejmie 
również blok „K”. W ten sposób za-
sięg nowej, bezpieczniejszej instala-
cji (likwidacja junkersów gazowych 
na rzecz wody podgrzewanej przez 
osiedlową kotłownię) systematycz-
nie się powiększa. W starym systemie 
pozostaje budynek 1-9 przy ul. Osie-
dlowej oraz rząd najstarszych bloków 
od A do F przy ul. Żabikowskiej (tu 
potrzebny jest nowy węzeł). Nowsza 
część osiedla, położona od Żabinki 
na zachód, a także wybudowany po 
roku 2000 kompleks 20-22-24 przy ul. 
Osiedlowej, od początku korzystają 
z wody z cieplika. W podłączanych 
budynkach nie wszyscy mieszkańcy 
akceptują wymianę instalacji (w blo-
ku „I” – 66%, a w „J” – 68%). Jak 
twierdzi prezes spółdzielni – Piotr 
Konik, zaufanie do przedsięwzięcia 
wzrasta i  wiele osób zgłasza chęć 
przyłączenia się do systemu już po 
wykonaniu instalacji w budynkach, 
co jest możliwe.

Sięgacz do ROD
W trybie tzw. specustawy ma 

powstać dojazd z ul. Sikorskiego do 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
(ROD) „Bratek”. Droga publiczna 
(jako rozbudowa ul. Sikorskiego) 
będzie przebiegać przez działkę na-
leżącą do spółdzielni oraz grunt 
będący własnością wspólnoty miesz-
kaniowej przy ul. Sikorskiego 30 B, 
którą Lubonianka zarządza. Spół-
dzielnia zgłosiła techniczne uwagi 
do projektu budowy tej drogi. Zo-
stały przesłane do Urzędu Miasta 
oraz do starostwa, do którego nale-
ży decyzja w sprawie realizacji się-
gacza. Dotyczą odwodnienia, które 

Inwestycje w Luboniance
powinno być wykonane w taki spo-
sób, by woda z drogi nie wypływała 
na plac zabaw wspólnoty. Spółdziel-
nia zwraca też uwagę na potrzebę 
przełączenia latarni ulicznych sto-
jących wzdłuż dojścia do ROD, za-
silanych obecnie z budynku wspól-
noty, do układu zasilania miejskiego. 
Ponadto chce, by mur oporowy, 
który powstanie, korespondował 
architektonicznie i  kolorystycznie 
z istniejącym od strony bloku 30 B. 
Na czas robót drogowych i zajęcia 
działek Lubonianki gmina ma wy-
gospodarować 4 miejsca parkingo-
we. Władze spółdzielni sygnalizują 
też, by w wycenie działek pod drogę 
uwzględnić fakt, że grunty te zosta-
ły zakupione niegdyś przez Lubo-
niankę od miasta jako budowlane 
(pod blok 30 B).

Nowe chodniki
Trwa wymiana nawierzchni 

zniszczonych chodników w starszej 
części osiedla. Prace prowadzi Za-

n
Kolejne dwa bloki Lubonianki pod-
łączono do instalacji doprowadza-
jącej ciepłą wodę użytkową do 
mieszkań. Na zdjęciu – teren, przez 
który poprowadzono inwestycję, 
z odtworzoną infrastrukturą   fot. 
Hanna Siatka

n
Gruntowy dojazd (dojście) do ROD „Bratek” 
przebiegający przez teren Lubonianki 
i wspólnoty mieszkaniowej. Z prawej – bu-
dynek przy ul. Sikorskiego 30 B, z lewej – te-
ren tzw. zielonych bloków, w głębi – brama 
ogrodów   fot. Hanna Siatka

n
Wymiana chodnika pomiędzy blokiem przy ul. Żabikowskiej 56 i Biblioteką Miejską   
fot. Hanna Siatka

kład Zadrzewień Zieleni i Rekulty-
wacji Zbigniew Jurga. Nowe trotu-
ary powstały już m.in. pomiędzy 

blokami z adresem: Żabikowska 56 
i 58 oraz przy budynkach 52 i 54.

HS



6/2015

24

LUDZKIE SPRAWY

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (MOPS) oferuje wszyst-
kim mieszkańcom Lubonia 

możliwość skorzystania z bezpłatnej 
pomocy psychologicznej, zarówno 
w  siedzibie ośrodka, jak i  w  domu 
klienta (w szczególnych przypadkach).

Do psychologa mogą zgła-
szać się osoby, które:
Qn znalazły  się w  trudnej sytuacji 

życiowej i nie potra�ą jej rozwiązać;
Qn mają problemy opiekuńczo-wy-

chowawcze i potrzebują wsparcia;
Qn są zagrożone utratą praw do opie-

ki nad dziećmi z  powodu niskich 
kompetencji, przy równoczesnej sil-
nej więzi emocjonalnej w rodzinie;
Qn doświadczają odrzucenia spo-

łecznego ze względu na chorobę 
psychiczną;
Qn są uzależnione lub współuzależ-

nione od alkoholu (narkotyków);
Qn doznają przemocy psychicznej, 

�zycznej lub ekonomicznej;

Qn mają trudności w  relacjach ro-
dzinnych i nie potra�ą odnaleźć się 
w społeczeństwie;
Qn pozostają w kon�ikcie z osobami 

bliskimi i chcą ten kon�ikt rozwiązać.
Chęć skorzystania z pomocy 

psychologa nie wymaga skiero-
wania.

Psycholog Agata Kiec-Grzesik 
przyjmuje w  następujących go-
dzinach: poniedziałki 8 – 16, 
wtorki, czwartki i piątki 7 – 15, 
środy 10 – 18.

Uzupełnieniem oferty jest do-
datkowa pomoc świadczona przez 
psychologa wolontariusza, który 
przyjmuje w poniedziałki od godz. 
15 do 18 oraz w piątki od 8 do 15, 
po uprzednim kontakcie telefonicz-
nym z koordynatorem wolontariatu 
psycholog A. Kiec-Grzesik, 
tel.61 810 50 85, 695 555 156.

MOPS

Bezpłatna pomoc 
psychologiczna

Rusza kolejna akcja Stowarzy-
szenia „Solidarni w  Praw-
dzie i Miłosierdziu” pomocy 

w wyposażeniu lubońskich dzieci na 
nowy rok szkolny. Osoby w trudnej 
sytuacji materialnej mogą się zgłaszać 

do siedziby stowarzyszenia celem 
zapisania się na wyprawkę – ul. Le-
śmiana 7, w poniedziałki godz. 16 
– 18 oraz w czwartki godz. 11 – 13.

Zapraszamy.
Zarząd

Wyprawka szkolna!

Siedziba wyznawców 
Jehowy

n
 Przy ul. Brzozowej 16 mieści się Sala Królestwa – jedyne w Luboniu miej-
sce spotkań Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy. Otwarte dla 
zainteresowanych zebrania odbywają się w czwartki o godzinie 18.30 
i w niedziele o 10.30 (wejście od ul. Reja) fot. Agata Samol

 Wystające kostki brukowe w chod-
niku na ul. Szkolnej (okolica mostku 
nad Żabinką) są niebezpieczne nie 
tylko w nocy i to nawet dla spraw-
nych użytkowników   fot. Hanna 
Siatka

Lubońskie 
chodniki

n

W środę, 3 czerwca w zabyt-
kowym budynku szkolnym 
przy ul. Armii Poznań 27, 

należącym obecnie do Stowarzy-
szenia „Cor Ad Cor”, odbyło  się 
spotkanie pełnomocnika Prawa 
i  Sprawiedliwości (PiS) na powiat 

poznański – Bartłomieja Wróblew-
skiego z członkami i sympatykami 
tej partii (o B. Wróblewskim pisali-
śmy szerzej w ub. wydaniu „WL” na 
str. 40). Gość podziękował obecnym 
za wkład i pomoc w prowadzeniu 
prezydenckiej kampanii wyborczej 

i nie ukrywał zadowolenia, 
że polskie społeczeństwo 
wybrało Andrzeja Dudę. Po-
informował, że jest otwarty 
na wszelkie uwagi i sugestie 
lubonian oraz że w Luboniu 
istnieje potrzeba nadania 
większej dynamiki działa-
niom Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Jego zdaniem, w 30-ty-
siecznym Luboniu konieczne 
jest stworzenie Koła PiS 
z prawdziwego zdarzenia. 
Chętni do zaangażowania się 
w pracę w lubońskim Kole 
PiS mogą dzwonić pod nr 
telefonu: 602 236 194.

PAW

Więcej dynamiki

n
Po spotkaniu Bartłomiej Wróblewski (w środku) zainteresował się „remontowa-
nym” wiaduktem kolejowym w ul. Powstańców Wielkopolskich. Mieszkańcy Stare-
go Lubonia – redaktor naczelny „Wieści Lubońskich” (z  lewej) i prof. Krzysztof 
Moliński – przedstawili gościowi problem osobnego przejścia dla pieszych pod 
tunelem, o które zabiegają mieszkańcy tego rejonu miasta. B. Wróblewski jest 
gotów złożyć stosowną interpelację w tej sprawie w Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, w którym jest radnym   fot. Paweł Wolniewicz

Laureatkami konkurs dla najmłodszych czytelników, ogłoszonego w maju 
na str. 67 są: Jagoda Balcerek z ul. Puławskiego i Magda Wielgat z kl. 
V b (niestety, nie podała adresu). Zwyciężczyniom gratulujemy i za-

praszamy po odbiór nagród do siedziby �rmy „Poczta Balonowa” przy ul. 
Armii Poznań 38 (biuro produkcji sprężyn), po uprzednim umówieniu się 
telefonicznie (506 181 120).

PAW

Poczta balonowa
Rozwiązanie konkursu z okazji Dnia Dziecka

Mieszkańcy Lubonia, którzy złożyli deklaracje odpadowe, 
mogą bezpłatnie dostarczać odpady pochodzące z gospo-
darstw domowych (odpady komunalne) do Punktu Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w siedzibie Kom-
-Lub-u przy ul. Niepodległości 11, od wtorku do piątku, w godz. 14 
– 18, w soboty: 8 – 14.

Więcej informacji na stronie: www.kom-lub.com.pl/PSZOK.php 
oraz pod numerem tel.: 61 8 130 551

Agata Samol

Z odpadami do PSZOK-u
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W środę, 20 maja, w murach 
szkoły Podstawowej nr 3 
przy ul.  Dąbrowskiego 

odbyło się kolejne w tym roku spo-
tkanie burmistrz Małgorzaty Ma-
chalskiej z mieszkańcami (przybyło 
ich ponad trzydziestu), tym razem 
ze Starego Lubonia. W spotkaniu 
tradycyjnie uczestniczyli zastępcy: 
Mikołaj Tomaszyk i  Mateusz Mi-
kołajczak oraz asystentka – Joanna 
Humerczyk, a poza tym kierownik 
Biura Rozwoju Majątku poznańskiej 
Spółki Aquanet – Anna Graczyk, 
dyrektor SP 3 – Grażyna Leciej oraz 
komendant Straży Miejskiej – Paweł 

Dybczyński z dwiema strażniczka-
mi – Judytą Górniak i Magdaleną 
Pławińską. Ponadto przybyli rów-
nież przewodnicząca Rady Miasta 
– Teresa Zygmanowska i  radni: 
Katarzyna Ekwińska, Magdalena 
Woźniak-Patej, Andrzej Okupniak, 
Marek Samulczyk, Jakub Bielawski 
Paweł Krzyżostaniak, Michał Szwac-
ki i Paweł Wolniewicz. Burmistrz 
M. Machalska powitała przybyłych. 
Rozdano formularze, na których 
mieszkańcy mogli zgłaszać swoje 
problemy, uwagi i propozycje oraz 
stawiać pytania.

Promocja Aquanet-u
Przedstawicielka �rmy powołu-

jąc się na realizację Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych, w  części dotyczącej 
osiągnięcia stopnia podłączenia 
ścieków do systemu zbiorczego do 
końca bieżącego roku, przedstawiła 
mieszkańcom i  władzom miasta 
specjalnie przygotowaną promocyj-
ną ofertę podłączenia nieruchomo-
ści zabudowanych i zamieszkałych 
do istniejącej sieci kanalizacji sani-
tarnej. Promocyjna cena na realiza-
cję podłączenia ma wynieść ok. 
1 800 zł i obejmuje: uzyskanie wa-
runków przyłącza, projekt, uzyska-
nie wymaganych decyzji i  uzgod-
nień, budowę (z odtworzeniem 
nawierzchni w  pasie drogowym 
i niezbędnym zagęszczeniem terenu 

nieruchomości), odbiór techniczny 
oraz inwentaryzację geodezyjną. 
Ostateczne rozliczenie ma nastąpić 
na podstawie faktury po wykonaniu 
robót. W  związku z  tym nie będą 
pobierane jakiekolwiek zaliczki. Na-
leży pamiętać, że podłączenie do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej to 
obowiązek ustawowy. Anna Graczek 
zachęciła zainteresowanych propo-
zycją Aquanet-u do udziału w na-
stępnych spotkaniach konsultacyj-
nych organizowanych w  naszym 
mieście oraz do kontaktu z nią (tel. 
61 835 93 00 lub 693 437 747). Kil-
ku mieszkańców, korzystając z obec-

ności przedstawi-
ciela �rmy uzyska-
ło już odpowiedzi 
na pytania dotyczą-
ce tej kwestii.

Luboń dzielnicą 
Poznania?

Podobnie jak 
podczas poprzed-
n i c h  s p o t k a ń 
z  mieszkańcami 
(Żabikowa i Lasku) 
Burmistrz odnio-
sła  się do kwestii 
pomysłu Prezyden-
ta Poznania – Jacka 
Jaśkowiaka, w myśl 
którego nasze mia-
sto ma być włączo-
ne jako dzielnica 

do stolicy Wielkopolski. Wspomi-
nając kwietniowe spotkanie z Pre-
zydentem, podkreśliła, że złożona 
propozycja jest przez nią analizo-
wana i  rozważana, jednak trudno 
podjąć jakiekolwiek decyzje w  tej 
kwestii, wobec braku konkretów 
i stosownych gwarancji. Burmistrz 
zapewniła, że podejmując jakiekol-
wiek decyzje zawsze ma na wzglę-
dzie dobro miasta i  mieszkańców. 
Póki co, zachowując swoją tożsa-
mość funkcjonujemy w  ramach 
metropolii poznańskiej jako członek 
Stowarzyszenia i partner w dążeniu 
do jak największej integracji z Po-
znaniem i gminami ościennymi (np. 
wspólna komunikacja publiczna, 
wspólne odprowadzanie ścieków).

Czas pracy
Stały bywalec spotkań z miesz-

kańcami – Robert Korcz – poruszył 
kwestię czasu pracy prezesów spół-
ek miejskich. Zwrócił uwagę na 
trudny do określenia czas ich prze-
bywania w  biurze i  szeroko rozu-
miane: wydajność i zaangażowanie 
w pracę. W odpowiedzi Burmistrz 
odpowiedziała, że prezesów obo-
wiązuje zadaniowy czas pracy 
i w związku z tym nie muszą urzę-
dować w biurze od godz. 8 do 16, 
ponieważ pracują również w terenie. 
Obiecała, że porozmawia z nimi na 
ten temat. Następnie ten sam miesz-
kaniec zapytał dlaczego Straż Miej-

Bliżej ludzi
Trzecie spotkanie burmistrz Małgorzaty Machalskiej 
z mieszkańcami dotyczyło Starego Lubonia

ska w Luboniu nie pracuje w nie-
dziele. Na to pytanie odpowiedział 
komendant Paweł Dybczyński in-
formując, że strażnicy pracują od 
poniedziałku do czwartku w godz. 
6 – 21, w soboty 6 – 14 i w niedzie-
lę 22 – 6. Ponadto od czerwca do 
września pełnią dodatkowo dyżury 
wspólnie z  policjantami w  piątki 
i soboty w godz. od 17 do 1. Mając 
do dyspozycji 10 osób i przestrze-
gając Kodeks Pracy, nie ma możli-
wości skierować do pracy strażni-
ków również w niedziele.

Drogi i chodniki
Kilku mieszkańców podniosło 

kwestie nieutwardzonych ulic Sta-
rego Lubonia (Lemańskiego, Tuwi-
ma, Cicha, Słoneczna, krótki odci-
nek ul. Armii Poznań, łączący ulice 
Dożynkową i Chopina) oraz fatal-
nego stanu chodników (nawet przy 
SP3). Władze miasta odpowiedzia-
ły, że obecnie trwają prace zmierza-
jące do uaktualnienia dokumentu 
hierarchizacji ulic i chodników, tak 
żeby stał się funkcjonalny i jasny dla 
wszystkich mieszkańców.

Inne
Ponadto w  trakcie spotkania 

mieszkańcy poruszali tematy zwią-
zane z: przebudową ul. Armii Po-
znań, starą przystanią kajakową 
nad Wartą i  dojazdem do niej, 

utrzymaniem zieleni miejskiej 
(podsypywane środkami chemicz-
nymi drzewa na terenie stadionu 
przy ul Rzecznej, suche drzewa 
przy ul. Powstańców Wlkp. na wy-
sokości �rmy „Steelpress”), odwod-
nieniem np. ulic Fabrycznej i Ko-
narzewskiego, z tramwajem wod-
nym z Poznania do Lubonia, ekra-
nami akustycznymi wzdłuż auto-
strady, korkami na węźle autostra-
dowym przy ul. Armii Poznań oraz 
głównych ulicach miasta, wiaduk-
cie kolejowym w ul. Powstańców 
Wlkp., z kwestią nieszczęsnej rury 
przy mostku na Strumieniu Juni-
kowskim, na wysokości ul. Stru-
mykowej (czytaj więcej na str. 26), 
z  tumanami pyłu unoszącymi  się 
nad utwardzoną grysem ul. Waw-
rzyniaka. Wsłuchując się w głosy 
mieszkańców, burmistrz M. Ma-
chalska i  jej zastępcy podkreślali, 
że zgłaszane problemy są im 
w większości doskonale znane i za-
pewniali, że dołożą wszelkich sta-
rań, żeby w  miarę możliwości je 
rozwiązać. Zarówno mieszkańcy 
jak i  władza nie kryli, że bezpo-
średnie spotkania i  wymiana po-
glądów na temat naszego miasta są 
bardzo potrzebne i  pożyteczne. 
Dobrze byłoby, gdyby stały się tra-
dycją i odbywały przynajmniej raz 
w roku.

PAW

W środę, 27 maja w sali gim-
nastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 odbyło się 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Członków Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Luboniu. Otworzyła je prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej, która 
po powitaniu przybyłych członków 
Spółdzielni rozpoczęła realizację po-
rządku obrad. Wybrano przewodni-
czącego Zgromadzenia – Bogdana 
Robakowskiego (Mosina). Jego za-
stępcą została Czesława Walkowiak 
(Luboń), a sekretarzem Aleksandra 
Szymanowska (Czempiń). Spra-
wozdanie z działalności Zarządu za 
2014 r. przedstawił prezes Zarządu 

SM Piotr Konik, sprawozdanie Rady 
Nadzorczej – przewodnicząca RN 
Elżbieta Brzozowska, a  sprawoz-
danie Komisji Rewizyjnej RN – jej 
członek Stefania Zagajewska. Po 
dyskusji podjęto uchwały zatwier-
dzające przedstawione sprawozdania 
oraz udzielono absolutorium człon-
kom Zarządu – Piotrowi Konikowi 
i Gabrieli Szyler. Komisja Uchwał 
i Wniosków w składzie: Marek Ra-
dwański (Luboń), Jerzy Piotrowicz 
(Czempiń) i Krystyna Wiśniewska 
(Luboń) przedstawiła zgłoszone 
wnioski i postulaty do przegłoso-
wania przez Walne Zgromadzenie.

Maria Błaszczak

Walne w Luboniance

n
Podczas spotkania, w scenogra�i szkolnej „Dnia Pupila” – burmistrz Małgo-
rzata Machalska i jej zastępcy odpowiadali na pytania mieszkańców   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Zgłaszane przez mieszkańców postulaty i problemy notowa-
ła siedząca po prawej stronie asystent Burmistrza – Joanna 
Humerczyk   fot. Paweł Wolniewicz
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Niedawno zakończono pra-
ce polegające na regulacji 
i  remoncie Strumienia Ju-

nikowskiego, także na wysokości 
ul. Strumykowej. Okoliczni miesz-
kańcy niedługo jednak cieszyli się 
z estetycznie wyglądających skarp 
wzdłuż strumienia przy mostku 
prowadzącym z ul. Strumykowej do 
ul. Hibnera, wzmocnionych ażuro-
wymi, betonowymi płytami. Otóż 
w  tym miejscu nad ciekiem prze-
biega kabel telefoniczny, położony 
w metalowej rurze ochronnej. Rura 
ta, po każdej intensywnej ulewie sta-
je się tamą dla gałęzi, traw i innych 
zanieczyszczeń niesionych przez 
nurt spiętrzonej wody w  korycie 
strumienia, co sygnalizowali Urze-
dowi Miasta mieszkańcy.

Nie inaczej stało się po ostatnich 
intensywnych opadach deszczu –ażu-
rowe płyty, którymi obudowano skar-
pę, w  miejscu gdzie zamontowano 
nieszczęsną rurę, pod naporem spię-
trzonej wody osunęły się, zagrażając 
podtopieniem okolicznych posesji. 
Interweniująca wielokrotnie od dłuż-
szego czasu w  tej sprawie Joanna 
Cichoń z Wydziału Planowania, Roz-
woju i Ochrony Środowiska luboń-
skiego magistratu otrzymała zapew-
nienie od pracownika Działu Ewi-
dencji i Zarządzania Danymi o Infra-
strukturze Orange Polska, że na 
przełomie czerwca i lipca rura zosta-
nie usunięta, a kabel, który się w niej 
znajduje, będzie przeniesiony do 
istniejącej kanalizacji teletechnicznej.

PAW

LUDZKIE SPRAWY

„Sęk” tkwi w rurze

n
Po ostatniej ulewie ażurowe płyty osunęły się po skarpie. Przy okazji prac 
remontowych nad strumieniem zamontowano nowy mostek. Aż się prosi, 
by po obu jego stronach położyć zaledwie kilka metrów kostki pozbruko-
wej – krawężniki już są. Po interwenci Joanny Cichoń z UML osunięte płyty 
ponownie zamontowano na skarpie  fot. Paweł Wolniewicz

We wtorek, 12 maja w Sali 
Sesyjnej Starostwa Powia-
towego w Poznaniu od-

była się 7. edycja Gali Wolontariatu 
Powiatu Poznańskiego. Uhonoro-
wano osoby, które bezinteresownie 
angażują się w działania na rzecz 

mieszkańców powiatu. Wyróżniono 
w sumie 47 wolontariuszy, w tym 
dwoje lubonian – Jolantę Korcz i Ed-
munda Kostrzewskiego, członków 
Stowarzyszenia „Solidarni w Praw-
dzie i Miłosierdziu”.

AS

Wyróżnieni wolontariusze

n
Podczas 7. Gali Wolontariatu. Przy staroście J. Grabkowskim (z lewej) 
– lubonianie Robert Korcz i Edmund Kostrzewski z różami i statuetkami    
fot. Starostwo Powiatowe

W związku z budową kanalizacji 
sanitarnej na skrzyżowaniu 
ulic 1 Maja i Sobieskiego od 

8 do 22 czerwca zamknięto odcinek 
ul. Sobieskiego i wyznaczono objazd 
dla samochodów oraz autobusów. 
Auta mogą się poruszać ulicami: Walki 
Młodych, Dworcową oraz Fabryczną. 
Alternatywą jest również obwodnica 
miasta – ciąg ulic: Polna-Poznańska 
oraz włączenie się w ul. Sobieskiego 
przez ul. Targową.

Zmianie uległy również trasy linii 
autobusowych 701, 601 i  614 oraz 
nocnej – 243. Autobusy 701, 614 i 243 
poprowadzono ciągiem ulic Polna-
-Poznańska. Autobus 601 zaczyna 
i kończy bieg na pętli przy ul. Krętej.

Qn Trasa linii 701: GÓRCZYN - … 
– Luboń: Żabikowska – Sobieskie-
go – Targowa – Poznańska – Polna 
– Kwiatowa – Sobieskiego – Kręta – 
Wiry, Laskowska – … - KOMORNI-
KI/JEZIORNA
Qn Linia nr 601: DĘBIEC – … – Lu-

boń, Walki Młodych – Sobieskiego 
– LUBOŃ/KRĘTA
Qn Linia nr 614: GÓRCZYN – … – 

Luboń, Żabikowska – Sobieskiego – 
Targowa – Poznańska – Polna – Kwia-
towa – Sobieskiego – LUBOŃ/KRĘTA
Qn Linia nr 243: RONDO KAPONIE-

RA – … – Luboń, Traugutta – Wojska 
Polskiego – Sobieskiego – Targowa – 
Poznańska – Polna – Kwiatowa – So-
bieskiego – LUBOŃ/KRĘTA

By zniwelować uciążliwości wpro-
wadzonych zmian, na prośbę Miasta 
Luboń, ZTM uwzględnił dwa „przej-
ścia dla pieszych” łączące ul. Polną 
z  Sobieskiego: pierwsze – przez ul. 
Jana Panka, drugie – na wysokości 
tymczasowego przystanku Luboń Po-
lna I n.ż.

Na trasie objazdu zlokalizowano 
następujące przystanki tymczasowe:
Qn Luboń/Orlen – na ul. Targowej przy 

skrzyżowaniu z Sobieskiego,
Qn Luboń/Panka n/ż – na ul. Poznań-

skiej przy skrzyżowaniu z Panka,
Qn Luboń/Polna I n/ż – na ul. Polnej.

Na czas prowadzonych prac 
z użytkowania wyłączono przystanki: 
Luboń/Świerkowa – na ul. 11 Listopa-
da, Luboń/Kołłątaja – na ul. Poprzecz-
nej oraz Kołłątaja, Luboń/Poprzeczna 
– na ul. Poprzecznej, Luboń/Buczka 
– na ul. Buczka, Luboń/Orlen – na ul. 
Sobieskiego, Luboń/Parkowa – na ul. 
Sobieskiego.

Pasażerów korzystających z przy-
stanków na ul. Kwiatowej prosimy 
o  zwrócenie szczególnej uwagi na 
odwrócenie kierunków przejazdu 
autobusów linii 614 (przystanki 
w  stronę Poznania znajdują  się po 
przeciwnej stronie ulicy niż w przy-
padku stałej trasy).

Za powstałe utrudnienia uprzej-
mie przepraszamy. O przebiegu prac 
oraz zmianach w  organizacji ruchu 
drogowego i  komunikacji miejskiej 
będziemy informować na bieżąco 
i z odpowiednim wyprzedzeniem.

Mateusz Olejniczak

Roboty na ul. Sobieskiego
Zmiana organizacji ruchu

Na terenie Województwa 
Wielkopolskiego dochodzi 
do licznych oszustw doko-

nywanych na osobach starszych. 
Tego typu zdarzenia miały miej-
sce również na terenie Lubonia. 
Przestępstwa te, popełniane tzw. 
metodami „na wnuczka” lub „na 
policjanta”, są coraz bardziej zu-
chwałe i bazują na dobroduszności, 
samotności lub niewiedzy ludzi 
starszych. Działania oszustów mają 
zwykle na celu zdobycie, w sposób 
nielegalny, pieniędzy od ofiary. 
Oszuści wykorzystują społeczne 
zaufanie do policji, podając się za 
funkcjonariuszy lub próbują pod-
szyć się pod wnuczka, bądź inną 
osobę bliską. Dzwoniąc przez te-
lefon wypytują o różne dane, bądź 
sami wykorzystują sugerowane 
w rozmowie odpowiedzi.

Komisariat Policji w  Luboniu 
radzi, aby nie udzielać informacji 
osobom nieznanym, zwrócić uwagę 
na fakt, że policjanci nie przychodzą 
do domu po pieniądze, by wpłacić 
im kaucję lub inne wierzytelności. 
Nieumundurowani funkcjonariusze 
wszystkich służb powinni posiadać 

przy sobie legitymacje służbowe 
oraz okazać je przed podjęciem 
czynności służbowych. Są też zobo-
wiązani przedstawić  się z  imienia 
i nazwiska. W razie wątpliwości, co 
do ich wiarygodności doradzamy 
zadzwonić na policję, by sprawdzić, 
czy funkcjonariusze, którzy nas od-
wiedzili, faktycznie nimi są.

Pamiętajmy, że sposobów na 
dokonanie oszustwa lub podszy-
cia się pod pracowników różnych 
instytucji może być bardzo wiele. 
Prosimy alarmować o  wszelkich 
przejawach tego typu zdarzeń, 
a  w  razie stwierdzenia oszustwa, 
nie odstraszać potencjalnych na-
ciągaczy, ale niezwłocznie skontak-
tować  się z  policją, by umożliwić 
zatrzymanie przestępców na gorą-
cym uczynku. Takie działanie 
uchroni innych przed oszustami 
i pomoże ująć sprawców już doko-
nanych przestępstw. Prosimy infor-
mować swoich najbliższych o wy-
stępującym problemie, aby niewie-
dza nie była przyczyną nieprawi-
dłowego, szkodliwego dla nas 
działania.

Krzysztof Niewiada

Apel policji
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W ramach prowadzonej in-
westycji wzdłuż ul. Dolna 
Wilda, po zachodniej jej 

stronie, na odcinku od stacji benzy-
nowej Shell na Klinie Dębieckim do 
ul. Czechosłowackiej, wybudowano 
ścieżkę asfaltową o  bardzo dobrej 
i gładkiej nawierzchni. Mieszkańcy 
dębieckich bloków oraz przejeżdża-
jący tędy tranzytem (mieszkańcy 
Lubonia, Łęczycy i  Puszczykowa) 

bardzo ją sobie chwalili. Ten nowy 
trakt stał  się szybko popularnym 
i chętnie uczęszczanym przez spacero-
wiczów, rowerzystów oraz amatorów 
jazdy na rolkach czy deskorolkach. 
Jak duże było ich zdziwienie, gdy 
wkrótce na asfaltowym ciągu poja-
wiły się znaki zakazu ruchu, także 
pieszego, z wyłączeniem pojazdów 
�rmy Aquanet. Nie tylko nasi sąsie-
dzi z Dębca zastanawiają się, dlacze-

go nie mogą korzystać 
z  nowopowstałej, jak 
sądzili, ścieżki pieszo-
-rowerowej.

PAW

Dla kogo ta ścieżka?

Ku zdziwieniu mieszkańców południowej 
części aglomeracji poznańskiej przy nowo 
wybudowanej ścieżce asfaltowej ustawio-
no znaki zakazu, stanowiące nie lada za-
gadkę   fot Paweł Wolniewicz

n

W nawiązaniu do rozmów przeprowadzonych podczas spotkania 
z mieszkańcami Żabikowa – 18 marca 2015 r. – oraz z Komisją 
Komunalną RML w obecności wiceburmistrza Mikołaja Toma-

szyka, wyrażamy stanowczy protest na stan techniczny przedmiotowej 
drogi – szczególnie jej warstwy wierzchniej. Zwłaszcza po ostatnim, nie-
fortunnym wzruszeniu i równaniu suchej nawierzchni znacznie pogor-
szył się stan �nalnej używalności drogi, zamieniając ją, po przejechaniu 
pojazdów mechanicznych i przez wiejący wiatr, w dymiącą ulicę.

Poprawa stanu przedmiotowej drogi, według nas, winna nastąpić 
z obopólną korzyścią, zarówno dla kierowców jak i mieszkańców. O ile 
komfort przejazdu w stosunku do stanu przed utwardzeniem (dziury) 
jest lepszy, o tyle dla mieszkańców powstające tumany kurzu chemicz-
nego są nie do zniesienia. Jak wiosną, latem czy jesienią otworzyć okna 
czy posiedzieć na własnym podwórku? Kwiaty mają jednakowy, szary 
kolor.

Prosimy Urząd Miasta Luboń o podanie składu chemicznego warstwy 
wierzchniej nawierzchni użytej w  budowie drogi (samo uziarnienie 
granitogresem nie spowodowało jej spojenia) oraz o zbadanie składu 
chemicznego powstającego „kurzu” na okoliczność jego wdychania 
przez mieszkańców.

W związku z  powyższym, stanowczy protest mieszkańców prosimy 
traktować jako zobowiązanie władz Urzędu Miasta Luboń do naprawy 
powstałego bubla drogowego i oczekujemy jego naprawy.

W imieniu protestujących mieszkańców
Witold Tomaszewski

Pismo w tej sprawie złożono w Urzędzie Miasta z 103 podpisami.

List do redakcji

Dymiąca ulica
Protest mieszkańców ul. M. Buczka i przyległych (Kujawska 
i Pomorska) skierowany do Burmistrz Miasta Luboń w sprawie 
źle dobranej technologii oraz wadliwego wykonania warstwy 
wierzchniej nieutwardzonej części ulicy M. Buczka

W nocy z piątku na sobotę 
(22-23 maja) około godz. 
1.30 na ul. 3 Maja 14 runął 

fragment domu. Na szczęście, od ja-
kiegoś czasu budynek nie był zamiesz-
kały. O niebezpiecznym uszkodzeniu 
konstrukcji zewnętrznej ściany nośnej 
i zagrożeniu dla przechodniów pisa-
liśmy już przed rokiem, w kwietniu 
2014 r., na str. 15 w liście do redakcji 
pt. „Niebezpieczeństwo!”. Zapowia-
dane wówczas zapadnięcie się muru 
nośnego nad oknem stało się faktem. 
Dobrze, że stało  się to nocą, gdy 
nie było ruchu pieszego ani samo-
chodowego. Dachówki ze stromego 

dachu, zgodnie z przewidywaniami, 
znalazły się też na chodniku i ulicy 
i jeszcze w nocy zostały uprzątnięte 
przez zamieszkałego w przybudówce 
domu współwłaściciela.

Jak się dowiedzieliśmy od rodzi-
ny – Zdzisława Hartunga – dom był 
oddany do użytku w 1959 r. Bezpo-
średnim powodem jego zawalenia 
było wymontowanie (wykradzenie) 
z niezamieszkałego pomieszczenia 
metalowego kształtownika – nad-
proża okiennego przenoszącego 
także ciężar stropu. Zastąpiono go 
belką drewnianą, która w  końcu 
zgniła. 

W sobotę 23 maja od 
południa na miejscu zjawi-
ły się służby miejskie oraz 
inspektor nadzoru budow-
lanego. Najpierw strażacy 
z  OSP bosakami z  kosza 
strącali dachówki z fronto-
wej części. Następnie kilka-
krotnie, różnymi sposobami 
próbowano sprowokować 
zawalenie się tej części bu-
dynku, która nadal stano-
wiła duże zagrożenie. Do-
piero rada sąsiadów, rodzi-
ny – obserwatorów zdarze-
nia spowodowała skutecz-
ność akcji.

Prawni właściciele bu-
dynku nie żyją, dlatego in-
spektor nadzoru nie zezwo-

Dom Hartungów

lił rodzinie na rozbiórkę 
do czasu przeprowadzenia 
procesu spadkowego. Jed-
nocześnie odpowiedzial-
ność za ewentualne wy-
padki związane z  zagra-
żającym obiektem spoczy-
wa bezpośrednio na 
spadkobiercach. Absur-
dalny pat prawny nie po-
zwala na proste zakończe-
nie sprawy. Rodzina pra-
gnie pomóc spadkobier-
com i  rozebrać prawą 
część nienadającą  się do 
użytku oraz cały dach. 
Lewą stronę budynku 
chcą zadaszyć płaskim 
dachem na poziomie par-
teru.

PPR

n
W środku nocy, przez zapadnięcie się nadproża 
okiennego, które pociągnęło za sobą część 
konstrukcji, zawalił się fragment domu przy ul. 
3 Maja 14    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Strażacy z OSP podczas jednej z prób sprowokowania zawalenia się pra-
wostronnej konstrukcji domu. Bezskutecznie w ósemkę ciągną za linę. 
Akcją kieruje także inspektor nadzoru budowlanego   fot. Władysław 
Szczepaniak

n
Dom nadal stoi. Pat prawny nie pozwala rodzinie 
na rozebranie niebezpiecznej części, pozostawia 
na nich jednak odpowiedzialność za ewentualne 
skutki. Zabezpieczeniem dla poszukiwaczy metalu 
– tragarzy stropowych ma być napis „ZAKAZ 
WSTĘPU!”   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W kwietniowym numerze 
„Wieści Lubońskich” prze-
czytałam artykuł „Drugi 

citi bus Translubu” i zastanawiałam 
się, kto to napisał?

Czy autor artykułu korzysta 
z  usług Translubu? Jechał busem 
w godzinie szczytu w ciepły dzień 
(mam na myśli jeden z nielicznych 
kursów z  Dębca o  godz. 16.10)? 
Zadowoleni pasażerowie to chyba 
nieliczna grupa ludzi, która nie jeź-
dzi do pracy i w godzinach szczytu.

W pewien ciepły, kwietniowy 
dzień wracałam właśnie tym auto-
busem. Przyjechał na Dębiec jak 
zwykle z  dużym opóźnieniem. 
Wsiadło kilka zmęczonych po dniu 
pracy osób, zrobiło  się ciasno 
i duszno. Jedna z pasażerek popro-
siła kierowcę, żeby otworzył okien-
ko w  dachu. Równie zmęczony 
i  spocony kierowca odpowiedział: 
Nie działa. Pasażerka pyta dalej: A 
klimatyzacja? Odpowiedź kierowcy 
była taka sama. Jechaliśmy więc 
zmęczeni w zaduchu. Było nas wie-
lu i  deptaliśmy sobie po nogach, 
przesuwając się w kierunku drzwi 
w  tym „wygodnym” i  „przestron-
nym” busie.

Zastanawiam się, czy autor ar-
tykułu jechał tym busem wtedy, gdy 
jechała nim również matka z dziec-
kiem i wózkiem? – W tym „wygod-
nym” busie nie można się ruszyć.

Dlaczego redakcja „Wieści Lu-
bońskich” nie interesuje się tym, jak 
kursują autobusy Translubu? Ja 
sama w styczniu wydałam na tak-
sówki około 60  zł na dojazd do 
pracy, bo autobus nie kursował. 
Napisałam do Translubu, przekaza-
łam wszystkie uwagi, a oni przesła-
li mój list do ZTM i dalej czekam 
na odpowiedź.

Na przełomie lutego i  marca 
kilka razy dzwoniłam do dyspozy-
tora Translubu z pytaniem, dlacze-
go nasz „wygodny” autobus nie 
jeździ? Otrzymywałam odpowiedzi: 
Autobus się popsuł czy: Popsuło się 
urządzenie do obsługi biletów.

Artykuł mnie bardzo zbulwer-
sował, po prostu piszecie nieprawdę. 
Dlaczego nikt z  redaktorów nie 
zainteresuje się tym, jak niepunk-
tualnie jeżdżą autobusy? Jak doje-
chać do Dębca? Autobus linii 614 
nie dojeżdża do pętli, a  linia 602 
jeździ zaledwie kilka razy dziennie. 
Mieszkam w Lasku i dojazd do Dęb-
ca zajmuje mi niekiedy około 1,5 
godziny. Muszę dojeżdżać do wia-
duktu na ul. Hetmańskiej, a wraca-
jąc do domu próbować wsiąść do 
wypchanego po brzegi autobusu 
603. Jazda do pracy w  ostatnim 
okresie stała  się wielką wyprawą, 
a zmęczeni pasażerowie tylko w au-
tobusach narzekają, bo nie mają już 
siły walczyć z przewoźnikiem.

List do redakcji

Niewygodne, 
niepunktualne i drogie

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. 
poz.  199 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Luboń nr 
XLII/273/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., zmienionej uchwałą nr 
IV/26/2015 z 29 stycznia 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego zago-
spodarowania przestrzennego „Żabikowo Północ – I etap” wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko.

w dniach od 17.06.2015 r. do 08.07.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, pl. Bojanowskiego 2, pok. 

002 w godz. pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 

rozwiązaniami odbędzie się 06.07.2015 r. (poniedziałek) w Urzę-
dzie Miasta Luboń, pl. Bojanowskiego 2, sala nr 208, II piętro, 
o godz. 16.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lu-
bonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2015 r.

BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
planu miejscowego Miasta Luboń – „Żabikowo Północ  
– I etap”

Pielgrzymka do Częstochowy

W sobotę, 30 maja odbyła się 
18. Pielgrzymka Klubów 
Honorowych Dawców Krwi 

(HDK) oraz osób związanych z daw-
stwem krwi i szpiku kostnego z całego 
kraju – do Częstochowy. Klub HDK 
Polskiego Czerwonego Krzyża „Lu-
bonianka” im. bł. E. Bojanowskiego 
również był tam obecny. Z klubowym 
sztandarem do Sanktuarium Maryj-
nego na Jasnej Górze udała się delega-
cja w składzie: prezes Jerzy Zieliński, 
wiceprezes Zbyszko Wojciechowski, 
Hanna Pawlicka i Adam Szydłowski. 
Organizatorem pielgrzymki pod prze-
wodnictwem krajowego duszpaste-
rza honorowych dawców krwi – ks. 
płk Zenona Surmy – był Ordynariat 
Polowy Krajowego Duszpasterstwa 
HDK. Uroczystą Mszę św. na czę-
stochowskich błoniach odprawiono 
o godz. 11. W Boże Ciało, 4 czerwca, 
poczet sztandarowy uczestniczył na-
tomiast w procesji w para�i pw. św. 
Barbary w Luboniu.

W bratnich klubach
18 kwietnia i  29 maja prezes 

klubu „Lubonianka” Jerzy Zieliń-
ski i  poczet sztandarowy uczest-
niczyli w  obchodach jubileuszo-
wych dwóch klubów HDK PCK 
z  Konina: 45-lecia Międzyzakła-
dowego Górniczego Klubu im. św. 
Barbary przy PAK KWB oraz 
15-lecia Klubu przy SM „Związ-
kowiec”. Uroczystości rozpoczy-
nały się mszą św., następnie wszy-
scy uczestnicy udali się na akade-
mię z  udziałem przedstawicieli 
władz samorządowych Konina. 
Krwiodawcy i działacze lokalnego 
klubu odebrali odznaczenia i upo-
minki. Po oficjalnych uroczysto-

ściach gospodarze zaprosili gości 
na poczęstunek i zabawę. W nie-
dzielę, po śniadaniu, przedstawi-
ciele zarządów wymieniali  się 
uwagami i radami, jak rozwiązy-
wać problemy związane z działal-
nością klubową.

Zbyszko Wojciechowski

Spartakiada przedszkolaków
Przedstawiciele Klubu „Lubo-

nianka”: prezes – Jerzy Zieliński, 
członek zarządu – Zbigniew Cybul-
ski oraz członek klubu – Bronisław 
Tomkowiak gościli na VIII Sparta-
kiadzie Sportowej dla Dzieci Przed-
szkolnych, która odbyła się 28 maja 
w  Przedszkolu nr  5 „Weseli Spor-
towcy” przy ul. Osiedlowej. Obec-
nych powitała dyrektor placówki 
– Violetta Tomczak. Nastąpiła pre-
zentacja poszczególnych grup. Dzie-
ci przy muzyce wzięli udział w roz-
grzewce. Następnie uczestniczyli 
w czterech konkurencjach: sztafecie, 
rzucie do celu, grze w dwa ognie, 

slalomie. Ponadto trenerzy: Żaneta 
Pawlik i Roman Janicki z Piłkarskiej 
Akademii Reksia przy ul. Źródlanej 
w Poznaniu przeprowadzili turniej 
piłkarski. Klub „Lubonianka” był 
fundatorem pucharów dla poszcze-
gólnych drużyn. Wręczał je prezes 
J. Zieliński. Zwyciężyła reprezenta-
cja gospodarzy – „Weseli Sportow-
cy”, 2. miejsce zajęły dwie grupy 
sześciolatków z  SP  3, 3. – Przed-
szkole nr 1 „Pogodne Przedszkole”, 
4. – przedszkolaki z  „Tip-Topka 
Odkrywcy”, 5. – „Czarodziejski 
Ogród”. Dzięki Urzędowi Miasta 
dzieci otrzymały kredki. Były dla 
nich także inne upominki.   

Robert Wrzesiński

Z HDK

n
Poczet Klubu HDK „Lubonianka” w Częstochowie, J. Zieliński dekoruje 
sztandar

Pozostaje jeszcze do poruszania 
temat kierowców. Zdecydowana 
większość z nich to bardzo sympa-
tyczni i pomocni ludzie, ale nieste-
ty zdarzają się nieliczni, który z sa-
tysfakcją zamykają drzwi biegnące-
mu pasażerowi lub pan, który 
kontroluje bilety i krzyczy na dzie-
ci, żeby powiedziały, ile mają lat, bo 

z  góry zakłada, że osoba dorosła, 
która jedzie z dzieckiem, oszukuje.

Translubem dojeżdżam od 19 
lat i  z  przykrością stwierdzam, że 
przewoźnik jest drogi, niepunktu-
alny i nie dba o dobro pasażerów.

Dane personalne  
do wiadomości redakcji
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W �rmie „Winkel” przy ul. Fa-
brycznej 3a powstają ory-
ginalne, drewniane meble, 

dzieła wyobraźni Mariusza Polaka 
– założyciela przedsiębiorstwa, któ-
ry własnoręcznie pracuje nad ich 
kształtem i  montażem. Surowiec 
służący do produkcji sprzętów po-
chodzi z drzewa sosnowego, dębo-
wego, olchy i  jesionu z  ekologicz-
nie zarządzanych lasów. W  pracy 

wykorzystywane są gałęzie i konary. 
Najczęściej niszczy się je, a w �rmie 
pana Mariusza, to właśnie one na-
dają meblom naturalne i wyjątkowe 
kształty. Wszystkie gałęzie są ręcznie 
korowane, szlifowane, a  elementy 
indywidualnie dopasowywane. Na 
koniec meble pokrywane są wysokiej 
jakości impregnatami, a każdy z nich 
posiada wypalony znak �rmowy. 
Sprzęty wytwarzane są przy użyciu 
szli�erek ręcznych, korownika do 
drewna, pił ręcznych, wyrzynarek.

– Wszystko zaczyna się w tarta-
ku lub w lesie, gdzie muszę wybrać 
belki, gałęzie i deski, które będą pa-
sować do moich mebli (muszą być 
mocno pogięte). Przywiezione drew-
no trzeba okorować. Następnie po-
szczególne części są docinane, szlifo-
wane ręcznymi szli�erkami i składa-
ne pod konkretne zamówienia – 
mówi autor.

Zrealizowanie niektórych sprzę-
tów zajmuje dzień, tych które wy-
magają zaprojektowania – nawet 
miesiąc. Jednym z  bardziej skom-
plikowanych i czasochłonnych pro-
jektów, jakie wspomina wytwórca, 
był stół wiejski z dostawką dla alko-
holi i kieliszków. Panu Mariuszowi 
trudno jest jednak określić zreali-
zowaną do tej pory liczbę zamó-
wień. Jednym z największych było 
z pewnością zlecenie na meble dę-
bowe, złożone przez klienta, który 
wkrótce postanowił dopasować do 
sprzętów całą architekturę wokół 
swojego domu. Zakupił wówczas 

Meble z pasją schody z  gałęzi, wiatę z  bali oraz 
altanę. Pierwszymi dziełami lubo-
nianina były meble ogrodowe – 
stoły i ławy. W tym roku dodatkowo 
wprowadzono do sprzedaży donicz-
ki. Póki co, pomysłów do zrealizo-
wania nie brakuje. Firma produku-
je nie tylko meble ogrodowe, ale 
również płoty z  gałęzi, huśtawki 
ogrodowe, place zabaw, altany, scho-
dy, wyposażenie restauracji, np. 
wiejskie stoły wykorzystywane pod-
czas imprez okolicznościowych. 
Ceny są dostosowane do budżetu 
klienta. Wiadomo jednak, że meble 
dębowe są droższe od sosnowych. 
Najtańsze zestawy ogrodowe, 6-oso-
bowe (stół z dwiema ławami), kosz-
tują 700 zł.

Meble z �rmy „Winkel” są w sty-
lu rustykalnym, propagują zwrot 
w  stronę natury, wprowadzają sie-
lankowy nastrój i prostotę. Rodzin-
na �rma funkcjonuje na rynku od 
4  lat. W  prowadzeniu całorocznej 
działalności pomaga panu Mariu-
szowi 74-letni ojciec, Stanisław Po-
lak, niegdyś spawacz, były luboński 
piłkarz, a  później zawodnik Lecha 
Poznań, przez 7 lat grający w obro-
nie. Marketingiem zajmuje się starszy 
brat pana Mariusza – Paweł z wy-
kształcenia ekonomista. Wszyscy 
trzej panowie od urodzenia miesz-
kają w  Luboniu. W  codziennych 
trudnościach pana Mariusza wspie-
ra żona Anna. Zajmuje się ona sprze-
dażą mebli, często przyjmuje klien-
tów i  jeździ na giełdę. Małżeństwo 
wychowuje dwie córki 15-letnią 
Julię i 9-letnią Sonię. Właściciel �r-
my 33-letni automatyk z zawodu jest 
samoukiem, zafascynowanym stylem 
rustykalnym. Kiedyś stworzył pierw-

szy komplet takich mebli dla siebie, 
spodobały się rodzinie i znajomym. 
Pan Mariusz zdecydował wtedy, że 
spróbuje swoich sił w tej dziedzinie. 
Obecnie stara  się posiąść jak naj-
większą wiedzę na temat drewna 
i  jest dumny z każdego wytworzo-
nego przedmiotu. Więcej informacji 
na www.winkel–meble.pl.

Paulina Sawicka

n
Stół wiejski, na którym stoją ręcznie wyko-
nane doniczki   fot. Paulina Sawicka

n
Pan Stanisław pomagający synowi przy 
wytwarzaniu mebli   fot. Paulina Sawicka

Już od dawna chciałem napisać list 
dotyczący bezpieczeństwa drogo-
wego w okolicy stacji kolejowej 

Luboń, na odcinku ul. Dworcowej 
między dworcem a  ul. Fabryczną. 
Teraz skłoniły mnie do tego opi-
sy tragicznych zdarzeń z udziałem 
motocyklistów. W  niechrześcijań-
skich krajach azjatyckich na dro-
gach uprzywilejowane są „święte 
krowy”, niezdolne do nagłych zry-
wów i wolnobieżne. U nas specjalne 
przywileje nadają sobie niektórzy 
właściciele pojazdów z  silnikami 
o  bardzo dużej mocy lub bonzo-
wie. Podobne zdarzenia mogą mieć 
miejsce na wspomnianym odcinku 
ul. Dworcowej, na który trudno jest 
bezpiecznie wjechać z Okrzei i Ko-
narzewskiego. O tym, że są to ulice 
podporządkowane, dowiadują  się 
tylko jadący nimi (znak ostrzegaw-
czy A-7). Nie są natomiast informo-
wani w żaden sposób nadjeżdżający 
od strony kościoła św. Jana Bosko. 
Umieszczony przy wylocie ul. Ma-
tejki znak B-33, zmniejszający do-
puszczalną prędkość do 40  km/h, 
przestaje obowiązywać od wylotu 
ul. Cieszkowskiego, ale umieszczony 

tam znak „straszący fotoradarem” 
raczej nie zachęca do przyspieszania. 
Niewtajemniczeni nie domyślają się, 
że jadą ulicą główną i nie potrzebują 
udzielać pierwszeństwa przejazdu 
pojazdom nadjeżdżającym z  pra-
wej, czyli ulic Okrzei i Konarzew-
skiego. Jadąc wolniej często bywają 
niebezpiecznie wyprzedzani przez 
niecierpliwych kierowców. Więk-
sze zagrożenie stwarzają jednak ci, 
którzy poruszając się pustą jezdnią, 
rozwijają „brawurowo” nadmierną 
prędkość. Istniejący przed wylotem 
ul. Okrzei budynek dawnej kolejowej 
przychodni lekarskiej bardzo pogarsza 
widoczność na tym skrzyżowaniu. 
Samozwańczy „mistrz kierownicy” 
wyjeżdżający z drogi podporządko-
wanej z pewnością „potrąci” pojazd 
jadący ul. Dworcową.

Polepszenie bezpieczeństwa dro-
gowego w  obrębie ul. Dworcowej 
– Okrzei można by uzyskać, usta-
wiając w  odpowiednim miejscu 
lustro. Był kiedyś taki słup, ale przy 
wykonywaniu jakichś robót został 
usunięty. Przywrócenie lustra mo-
głoby być s�nansowane z funduszy 
uzyskanych dzięki fotoradarowi!

List do redakcji

Bezpieczeństwo na ul. Dworcowej
Pożądane byłoby też ustawienie 

obok słupa informującego o  foto-
radarze (naprzeciw budynku dwor-
cowego) znaku B-33 podającego, 
jaka właściwie jest i na jakiej odle-
głości dopuszczalna prędkość.

Tadeusz Pawlęty

Komentarz
Zestawienie ul. Dworcowej 

z Okrzei lub Konarzewskiego to nic 
nadzwyczajnego. Wiele skrzyżowań 
w Luboniu i Poznaniu jest oznako-
wanych analogicznie – wyłącznie 
znaki B-20 (stop) lub A-7 (ustąp 
pierwszeństwa) na drogach podpo-
rządkowanych, a na drodze z pierw-
szeństwem – brak znaków D-1. Nie 
jest to w zgodzie z przepisami, jed-
nak ogranicza liczbę znaków na 
drodze, a  przy okazji wydatki za-
rządcy drogi.

W załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia „W sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków 
i  sygnałów drogowych oraz urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i warunków ich umieszczania 
na drogach” czytamy: (2.2.8.) Zna-
ki A-7 i  B-20 umieszczone przed 

skrzyżowaniem nie mogą występo-
wać samodzielnie, lecz tylko z odpo-
wiednimi znakami (A-6 lub D-1) na 
drodze z pierwszeństwem przejazdu. 
(5.2.1.) Jako zasadę należy przyjąć 
powtarzanie przed każdym skrzyżo-
waniem wzdłuż trasy z pierwszeń-
stwem znaków D-1 o zmniejszonych 
wymiarach. Można ich nie powta-
rzać, jeżeli odległość między skrzy-
żowaniami jest nie większa od 50 m.

Bezpieczeństwo na drodze zo-
staje zachowane, jeśli każdy kierow-
ca, który ma ustąpić pierwszeństwa 
przejazdu, zostaje o tym fakcie po-
informowany odpowiednimi zna-
kami. Natomiast kierowca znajdu-
jący się na drodze z pierwszeństwem 
przejazdu nie musi być utwierdzany 
w przekonaniu o swoim pierwszeń-
stwie. Porusza się bez przeszkód tak 
długo, dopóki nie zobaczy znaku 
A-7, B-20, A-5 (skrzyżowanie dróg 
równorzędnych), D-48 (zmiana 
pierwszeństwa).

Co innego, jeśli porusza  się 
w stre�e zamieszkania (D-40) (np. 
ul. Bukowa – Limbowa) lub stre�e 
ograniczonej prędkości (B-43) (np. 
ul. Osiedlowa – Sikorskiego). W ta-
kich strefach pierwszeństwo nie 
powinno być określone znakami 
(3.2.44. oraz 5.2.46. w  załączniku 
nr 1 do rozporządzenia). Kierowca 
musi zdawać sobie sprawę, że skrzy-

cd.  
na str. 
32
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Poznańska Fundacja na Rzecz 
Osób Niewidomych „Labrador 
Pies Przewodnik” jest jedyną 

w Polsce organizacją pozarządową 
(pożytku publicznego), szkolącą 
psich przewodników. Przez ponad 
10  lat działalności jej członkowie 
wyszkolili 33 psy, które następnie 
nieodpłatnie przekazano osobom 
niewidomym w całej Polsce.

W sobotnie popołudnie, 30 
maja, na terenie pensjonatu „Po 
Drodze” przy ul. 11 Listopada za-
rząd fundacji zorganizował spotka-
nie dla klientów, pracujących z psa-
mi przewodników, sponsorów, 
wolontariuszy i  przyjaciół. W  ra-

mach corocznych warsztatów 
uczestnicy mogli m.in. wziąć udział 
w  wykładach związanych z  pracą 
psów przewodników, skorzystać 
z porad lekarzy weterynarii, uzy-
skać pomoc w  zakresie orientacji 
przestrzennej, a  także wzajem-
nie się integrować. Podczas spotka-
nia uczestnicy trenowali z  psami 
na ulicach naszego miasta, odby-
ły się zajęcia z instruktorami szko-
lenia psów oraz warsztaty z ty�o-
pedagogiem – specjalistą od edu-
kacji i  rehabilitacji niewidomych 
i słabo widzących – dla dorosłych 
i dzieci, zarówno tych, którzy pro-
blemy wzrokowe mają od urodze-

nia lub wczesnego dzieciństwa, jak 
i  dla tych, których możliwości 
wzrokowe pogarszają się stopniowo 
lub zanikają całkowicie.

W fundacji, szkolenie psów 
odbywa  się w  kilku etapach. 
Szczenięta labradorów są wybie-
rane ze sprawdzonych hodowli, 
wyselekcjonowane pieski umiesz-
cza się w rodzinach wolontariuszy 
z  Poznania na 12 – 14 miesięcy. 
Z inicjatywy fundacji powstał zu-
pełnie nowy rodzaj wolontariatu. 
Mianowicie, w procesie szkolenia 
i wychowywania psów-przewod-
ników ogromną rolę odgrywają 
rodziny zastępcze. Psy przebywa-

ją w nich przez rok lub 
nieco dłużej, a  w  tym 
czasie  przechodzą 
okres tak zwanej socja-
lizacji. Następnie osoby 
niewidome i psy dobie-
rane są w pary (dopa-
sowuje  się je pod 
względem wzrostu, 
temperamentu, charak-
teru). Potem instruktor 
jedzie ze zwierzakiem 
w  miejsce zamieszka-
nia osoby niewidomej. 
Tam labrador uczy się 
tras, po których zwykle 
porusza się niewidomy. 
Pies do końca życia jest 

własnością fundacji, która ponosi 
wszystkie koszty związane z jego 
utrzymaniem i opieką weteryna-
ryjną. Dzięki tej pożytecznej or-
ganizacji, ułożone przez nią psy 
stały się oczami dla kilkudziesię-
ciu osób w całej Polsce.

Bliższych informacji na temat 
fundacji można zasięgnąć na stro-
nach: www.fundacja.labrador.pl

PAW

Warsztaty Labradora w Luboniu

n
W lubońskich warsztatach przy ul. 11 Listopada uczestniczyło kilkadziesiąt osób oraz 
kilkanaście psów

n
Niewidomy mężczyzna był jedną 
z kilkunastu osób, które z psami 
przewodnikami poruszały się po 
ulicach naszego miasta

W zebraniu, które odbyło się 
28 maja w ROD im. Jana 
Mazurka w  Poznaniu, 

uczestniczyli prezesi i  delegaci 
z Kolegium Prezesów z Lubonia, 
Mosiny, Pobiedzisk-Łubowa, Su-
chego Lasu i Swarzędza-Kostrzyna. 
Prowadził je prezes ROD ze Śre-
mu, a  zarazem członek Zarządu 

Okręgu PZD w Poznaniu – Robert 
Klimaszewski. Omówił zmiany, 
jakie wynikają z  nowej ustawy 
o  ROD i  zadania, które czekają 
nowo wybrane władze ogrodów. 

Podziękował ustępującym preze-
som i powitał wybranych na kaden-
cję 2015 – 2019. Przewodniczący 
Kolegium Prezesów lubońskich 
ROD – Józef Hamrol – otrzymał 
dyplom i  nagrodę książkową za 
nietypową 5-cioletnią kadencję 
na tym stanowisku. Następnie pan 
Robert omówił przygotowania do 
Zjazdu Okręgowego PZD Okręgu 
Poznańskiego, który odbędzie się 
13 czerwca w Poznaniu. Na Zjazd 
Wojewódzki pojedzie 320 delega-
tów. Tam zostanie wybranych 39 
osób do Okręgu Wielkopolskie-
go, 11 przedstawicieli do Komi-
sji Rewizyjnej i  19 delegatów na 
Zjazd Krajowy. Podczas spotkania 
dokonano również wyboru Kole-
gium Prezesów na nową kadencję. 
W Luboniu przewodniczącym Kole-
gium został ponownie Józef Hamrol 
(ROD „Pokój”), jego zastępcą Ed-
mund Przybylski (ROD „Bratek”), 
sekretarzem Jan Błaszczak (ROD 
„Chemik”), a członkiem Ryszard 
Modzelewski (ROD „Nad Wartą”). 
W spotkaniu uczestniczył Walde-
mar Witkowski – radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego.

Jan Błaszczak

Zebranie prezesów
Spotkanie prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) 
i delegatów na Zjazd Okręgu Poznańskiego Polskiego Związku 
Działkowców

n
Prezesi lubońskich ROD podczas spotkania. 
Od lewej: Jan Błaszczak, Józef Hamrol, 
Ryszard Modzelewski  i Edmund Przybylski    
fot. Jan Błaszczak

Impreza zaprezentowała zwyczaje 
z  terenu Wielkopolski, Śląska 
i Łowicza związane z pracami 

wiosennymi trwającymi od Wiel-
kanocy do Bożego Ciała. Odby-
ły się miniinscenizacje prezentujące 
oprowadzanie umajonych wołów, 
strzyżenie owiec i korowód smolarzy, 
związane bezpośrednio z Zielonymi 
Świątkami jako świętem rolników 
i pasterzy. Wystąpił też Zespół Pieśni 
i Tańca „Chludowianie”. Na specjalne 
przygotowanym stanowisku można 

było wyplatać wianki pod opieką 
pracowników kwiaciarni „Kwiaty 
i  Miut”. Muzeum przygotowało 
wiele atrakcji zarówno dla dzieci 
jak i  dla dorosłych. Była prezen-
tacja ziół i obrzędów związanych 
z  wiosną i  nocą sobótkową, były 
stoiska gastronomiczne i handlo-
we. Na festynie można było spo-
tkać wielu mieszkańców Lubonia 
z całymi rodzinami.

Jan Błaszczak

Festyn w Szreniawie
W niedzielę, 24 maja w Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbył się Festyn 
Zielonoświątkowy

Festyn Zielono-
świątkowy 
w Szreniawie 
– występ zespo-
łu „Chludowia-
nie”   fot. Maria 
Błaszczak

n



6/2015

31

�rmie „Activ Show 
& Music”.

Organizatorki 
dziękują za współ-
pracę: przedstawi-
cielce �rmy „Du-
oLife” – Monice 
Rezler (za nagrodę 
główną), wszystkim partnerom, mło-
dzieży z Gimnazjum nr 2, radnym 
Młodzieżowej Rady Miasta Lubonia 
i  oczywiście uczestnikom za obec-
ność.

Charytatywny maraton Zumby 
w Luboniu był pierwszą akcją wspie-
rającą Marka i jego potrzeby. Druga 

LUDZKIE SPRAWY / LUDZIE

„A ja wolę moją mamę…” – tak 
w maju śpiewały dzieci. Teraz przy-
szedł czas na tatę. 23 czerwca blisko, 
więc zadałam dzieciom z  Niepu-
blicznego Przedszkola „Calineczka” 
kilka pytań o tatę i jego rolę w ro-
dzinie. Odpowiedzi udzieliły trzy 
grupy: „Żabki” (3-latki), „Jaskółki” 
(4-latki) i „Kreciki” (5,6-latki).

Pytanie pierwsze było zasadni-
cze: Kim jest tata? Trzyletni Wojtuś 
stwierdził, że to ktoś dorosły. Dzie-
ci z najstarszej grupy orzekły: Ani-
ta – to ktoś, kogo się kocha; Andrzej 
– tata należy do rodziny; Julka – tata 
to chłopak, a Nadia odkryła, że tata 
to ktoś, kto może urodzić dziecko. 
Gdy już sprawy oczywiste zostały 
powiedziane, przyszedł czas na 
szczere wypowiedzi na temat obo-
wiązków taty. Obraz jawi  się dość 
tendencyjnie, a mianowicie najwię-
cej dzieci stwierdziło, że tata po 
przyjściu z  pracy do domu, siada 
przed komputerem. Tomek z  „Ja-
skółek” (J) dodał, że jego tata zaj-
muje  się „dzieciami”, tata Anity 
z „Krecików” (K) czyta coś w table-
cie, tata Bartka (J) robi jakieś doku-
menty, natomiast Julka (K) wyzna-

ła, że jej tata pracuje nad jakimiś 
listami. Są też panowie, którzy po-
magają w prowadzeniu domu. Na-
leży do nich np. tata Oli (J), a tata 
Oliwii (K) podobno sprząta miotłą 
i myje naczynia. Obowiązkiem taty 
Franka (K) jest natomiast chodzenie 
z synem do fryzjera. Młodsze dzie-
ci z grupy „Żabek” (Ż) też przyzna-
ły, że ich tatusiowie mają obowiąz-
ki inne niż siedzenie przed kompu-
terem. I tak np. Iza powiedziała, że 
jej tata sprząta butelki, Wojtek – że 
jego tata sprząta kurze z  dywanu, 
tata Juliana zajmuje się kurzami na 
meblach, a  tato Aliny sprząta tak 
ogólnie. Obowiązkiem taty Martyn-
ki jest natomiast oglądanie wiado-
mości.

Jak tatusiowie spędzają czas ze 
swoimi pociechami? Często przed 
komputerem lub telewizorem. Ali-
na (Ż) przyznała, że tata włącza jej 
bajkę, kiedy ona tylko chce, podob-
nie tata Mai (Ż). Tato Juliana (Ż) 
ogląda z nim bajki o ostrozębach. 
Tatuś Nel (Ż) też ogląda z nią bajki 
i  czasem zapyta „co tam?”. Nato-
miast tata Wojtka (Ż) chodzi na 
spacery, bawi  się i  ogląda z  nim 
książki a tato Martynki (Ż) z nią śpi. 

Tata oczami dziecka

Ze starszymi dziećmi tatusiowie 
często grają w  piłkę, tak jak tata 
Mateusza (K), Andrzeja (K) czy 
Dominika (J). Tacie Stasia (J) frajdę 
sprawia budowanie pojazdów 
z klocków Lego, czy też jak w przy-
padku taty Jasia (J) – wspólne mon-
towanie wiatraka na promienie 
słoneczne u babci w ogródku. Ta-
tusiowie dziewczynek mają nieco 
inne wyzwania, np. Julia (K) i Ani-
ta (K) bawią się ze swoimi tatusiami 
lalkami. Natomiast ojcowie Oli (J) 
czy Zuzi (K) rysują. Najbardziej 
ekstremalnie spędza czas ze swoim 
tatą Paweł (K) – jeżdżą razem na 
motorze.

Kolejne pytanie brzmiało: Cze-
go możemy nauczyć  się od taty? 
Alina (Ż) powiedziała, że tato może 
ją nauczyć czytać w toalecie, a Woj-
tek (Ż) nauczył się od taty wyrzucać 
butelki plastikowe do odpowied-
niego pojemnika na śmieci. Tata 
Pawła (K) może nauczyć go robić 
coś z  drewna, tata Oli (J) uczy ją 
różnych zagadek, a tato Dominika 
(J) uczy go układać z  klocków. 
Sportowe zamiłowania przekazują 
swoim dzieciom tatusiowie Bartka 
(J), Jasia (K), Oliwii (K), Dawida 
(J), Zuzi (K) czy Ewy (J). Kuba (J), 
podobnie jak Anita (K), uczy się od 
taty grać i pracować na komputerze, 

a Andrzej (K) – włączać płyty. Za 
edukację syna wziął się tato Mate-
usza (K), który uczy go czytać, 
a tata Julii przekazuje córce bezcen-
ną wiedzę na temat sadzenia kwiat-
ków. Tatuś Dominika (J) uczy go 
po prostu, jak się bawić.

Jak widać, tata w oczach dziec-
ka jest kimś niesłychanie ważnym. 
Jest idealnym kompanem do zaba-
wy, przewodnikiem po świecie 
sportu i multimediów, wzorem do 
naśladowania, tytanem pracy, który 
nie dosyć, że ciężko pracuje w �r-
mie, to jeszcze przynosi dokumen-
ty do domu. A czego dzieci życzą 
swojemu tacie? Tradycyjnie wszyst-
kiego najlepszego, tzn. żeby nie 
chorował i  był silny, by miał 
uśmiech na twarzy, żeby miał za-
wsze to, czego chce; dużo prezentów 
i cukierków oraz … żeby nie pra-
cował i nie miał komputera.

Kochani Tatusiowie, nic dodać, 
nic ująć – żyjcie nam 100 lat!

B.S.

Dziękuję dyrekcji Niepublicz-
nego Przedszkola „Calineczka” 
i wychowawcom za możliwość prze-
prowadzenia wywiadów, a dzieciom 
za miłą rozmowę i  szczere odpo-
wiedzi.n

Nasi rozmówcy z grupy „Żabki”   fot. Beata Stempczyńska

n
O swoich tatusiach opowiadały nam też dzieci z grup „Jaskółki” i „Kreciki”   
fot. Beata Stempczyńska

Marek mieszka w Kaźmierzu 
k. Pniew i jest synem ko-
leżanki organizatorek im-

prezy – wszystkie znają się z liceum. 
Idea wzięła początek od akcji 1% na 
leczenie chłopca. Wtedy panie wspól-
nie stwierdziły, że trzeba zrobić coś 
więcej i powstał pomysł na maraton 
(jedna z nich – Marlena Bełdzikowska 
– jest instruktorką tańca, „ALTER” 
Taniec Teatr). Zebrały  się we czte-
ry – lubonianki: Anna Kalinowska 
i Iwona Banaszak-Ostrowska, Joanna 
Kardasz-Dyc z Daszewic i Marlena 
Bełdzikowska z Poznania, podzieliły 
obowiązki i.... udało się!

– Zorganizowałyśmy wszystko 
same, przy współpracy profesjonal-
nych instruktorów tańca (Joanna 
Rzakowska, Emiliana Haremska, 
Anna Moller, Anna Świątek, Mag-
dalena Wywrocka, Maggie Karwec-
ka, Joanna Jaroszowicz). Dzięki 
sponsorom, zapewniłyśmy uczestni-
kom maratonu wodę i pączki (wodę 
ufundowała �rma „Wirenka” z Ko-
mornik, a pączki „Anika” z Lubonia). 
Pomoc zaoferowali także: Fundacja 
„Chadoo”, Stowarzyszenie „Połczyń-
skie Innowacje Kulturalne” oraz 
Gimnazjum nr 2, które udostępniło 
miejsce. Muzyka zabrzmiała dzięki 

Koleżeńska mobilizacja
W niedzielę, 31 maja w godz. 17-20, w holu Gimnazjum nr 2 przy ul. Kołłątaja 1 
zorganizowano Charytatywny Maraton Zumba Fitness na rzecz 5-letniego Marka, 
podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. W maju 2014 r. u chłopca 
zdiagnozowano i zoperowano złośliwego guza mózgu (medulloblastomę). 
W imprezie wzięło udział 70 osób z różnych miejscowości. Zebrane pieniądze – 
3 030 zł – przekazano na rehabilitację chorego

zbiórka pieniędzy odbędzie się pod-
czas XII  edycji Ogólnopolskich 
Warsztatów Tańca Współczesnego 
„Na bosaka” w  Połczynie Zdroju, 
którego organizatorem jest Stowa-
rzyszenie Połczyńskie Innowacje 
Kulturalne od 20 do 31 lipca 2015 r.

Anna Kalinowska

n
Zumba w holu Gimnazjum nr 2 – dla chorego Marka
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żowania są wtedy równorzędne, 
a drogi utwardzone mają pierwszeń-
stwo w  stosunku do gruntowych. 
Znaki drogowe określające pierw-
szeństwo są ustawiane tylko w przy-
padku ograniczonej widoczności 
lub określenia wyjazdów z obiektów 
przydrożnych. Takie same zasady 
dotyczące oznakowania obowiązu-
ją również poza strefami – na prze-
cięciach zwyczajnych dróg grunto-
wych.

Strefa pomiaru prędkości pojaz-
dów przez Straż Miejską na ul. 
Dworcowej została oznaczona od-
powiednimi tablicami D-51 z  po-

daniem odcinka drogi, na którym 
występuje. Dopuszczalną prędkość 
określono znakami B-33 (w tym 
przypadku 40 km/h) i obowiązuje 
od miejsca ustawienia znaku aż do 
najbliższego skrzyżowania (lub zna-
ku odwołującego ograniczenie). 
Jeśli znak ograniczenia prędkości 
nie występuje w kierunku Okrzei, 
oznacza to, że dopuszczalna pręd-
kość na tym odcinku wynika z de-
finicji obszaru zabudowanego 
(50km/h w  godz. 5-23, 60km/h 
w godzinach 23-5).

Rafał Wojtyniak

Bezpieczeństwo  
na ul. Dworcowej

cd.  
ze str. 
29

We wtorek, 9 czerwca, w Wiel-
kopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w  Poznaniu 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
(IPN) dr Łukasz Kamiński i Woje-
woda Wielkopolski Piotr Florek wrę-
czyli Krzyże Wolności i Solidarności 
blisko trzydziestu twórcom i działa-
czom wielkopolskiej „Solidarności”, 
wśród nich dwóm lubonianom – 
Czesławowi Fajferowi i Wiesławowi 
Hudowiczowi. Na wniosek Prezesa 
IPN, Prezydent RP odznaczył ich za 
zasługi w działalności na rzecz nie-
podległości i  suwerenności Polski 
oraz respektowanie praw człowieka 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
– Dzisiejsze odznaczenia wyrażają 
naszą wdzięczność dla osób, które za-
służyły się czynnie dla niepodległości 
Polski. Krzyż Wolności i Solidarności 
symbolizuje najważniejsze wartości, 
których obrona kosztowała życie wie-
lu ludzi, wymagała cierpienia i wy-
rzeczeń. Tych wartości współczesne 
społeczeństwo nadal potrzebuje – po-
wiedział podczas uroczystości prezes 
IPN. Z kolei Wojewoda Piotr Florek 
w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę 
na fakt, że zaledwie 25 lat upłynęło 
od upadku komunistycznej dykta-
tury, a dziś młodszym pokoleniom 

trudno uwierzyć, jak bardzo PRL 
różnił się od dzisiejszej Polski. Dodał 
również, że odznaczenia są formą 
podziękowania za trudne lata prze-
śladowań i z pozoru beznadziejnej 
walki, która zakończyła się sukcesem. 
Tym sukcesem jest wolna Polska. 
Oprócz lubonian Krzyże Wolności 
i Solidarności odebrali również m.in.: 
Janusz Pałubicki – minister w rzą-
dzie Jerzego Buzka, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego – Lech Dymarski oraz senator 
Witold Sitarz.

Czesław Fajfer
Mieszka przy ul. Chopina, uro-

dzony w 1940 r. Pracownik Zakła-
dów im. Hipolita Cegielskiego w Po-
znaniu (HCP). Członek NSZZ 
„Solidarność” od 11.11.1980 r., po 
13.12.1981 r. brał udział w akcjach 
protestacyjnych odbywających  się 
w miesięcznice wprowadzenia stanu 
wojennego. Od 1982  r. aktywnie 
działał na Wydziale W-3 HCP, gdzie 
został członkiem Tajnej Komisji 
Fabrycznej i był odpowiedzialny za 
obieg pieniędzy związkowych. Kol-
porter prasy podziemnej. Od 1982 r. 
członek Tajnej Komisji Zakładowej 
„Solidarności” w HCP, na potrzeby 

Bohaterowie z Lubonia
Komisji udostępnił 
swoje mieszkanie. 
W czasie stanu wo-
jennego prowadził 
w mieszkaniu apte-
kę leków pocho-
dzących z  darów 
zagranicznych. We 
wrześniu 1988  r. 
wszedł w skład Ko-
misji Fabrycznej 
NSZZ „Solidar-
ność” w  Fabryce 
Lokomotyw i Wa-
gonów W-3 HCP. 
W  październiku 
1988  r. został członkiem jawnych 
struktur „Solidarności”.

 
Wiesław Hudowicz

Urodzony w  1958 r., elektro-
monter w Przedsiębiorstwie Produk-
cji i Montażu Urządzeń Elektrycz-
nych Budownictwa „Elektromontaż” 
Poznań. Od września 1980 r. należał 
do NSZZ „Solidarność” przy tym 
zakładzie, w marcu 1981 r. był człon-
kiem komitetu strajkowego w „Elek-
tromontażu”. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego zaangażował  się 
w działalność struktur podziemnych 
– uczestniczył w Mszach św. i de-
monstracjach organizowanych przez 
podziemie. Od 1984 r. kolportował 
podziemne wydawnictwa takie jak: 
„Hipolit”, „Obserwator Wielkopol-
ski” i „Komunikat” Międzyzakłado-
wej Rady „Solidarności”. W okresie 
1984 – 1989 r. był członkiem Mię-
dzyzakładowej Rady „Solidarności” 
w  Poznaniu. Aktywnie zaangażo-
wał  się w  Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy przy para�i pod wezwaniem 
Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu 
– współorganizował Msze św. za 
Ojczyznę, 30. rocznicę obchodów 
Poznańskiego Czerwca 1956 r. i piel-
grzymki, uczestniczył w  wartach 
honorowych przy grobie księdza 
Jerzego Popiełuszki. Od 1988 r. był 

współorganizatorem i  członkiem 
Tymczasowej Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w  „Elektro-
montażu” Poznań, a od 1989 r. wi-
ceprzewodniczącym Komisji Za-
kładowej „Solidarności” w  tym 
zakładzie. W  1989  r. założyciel 
i  redaktor zakładowego pisma 
„Elektromonter”.

PAW

n
Moment dekorowania Czesława Fajfera Krzyżem przez wojewodę Piotra 
Florka i prezesa IPN Łukasza Kamińskiego   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas okolicznościowego toastu, na pierwszym 
planie z lewej Janusz Pałubicki, za nim Wiesław Hu-
dowicz i Czesław Fajfer (z prawej)   fot. Paweł Wolnie-
wicz

Krzyż Wolności i Soli-
darności (na poziomej 
belce stylizowany orzeł 
w koronie i napis: WOL-
NOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ, 
srebrny metal z czerwo-
ną emalią, na odwrocie 
niebieską; wielkość 
42x42 mm) – państwo-
we odznaczenie cywil-
ne, nadawane działa-
czom opozycji wobec 
dyktatury komunistycz-
nej PRL, ustanowione 
5 sierpnia 2010 r. W po-
rządku pierwszeństwa 
zajmuje miejsce pomię-
dzy Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami 
a Złotym Krzyżem Za-
sługi   fot. Paweł Wol-
niewicz

Znany luboński spiker spor-
towy – Andrzej Sznajder, 
pseudonim „Perełka” – od 

1 maja 2015 r. jako DJ umila czas 
uczestnikom dancingów w restau-
racji „Kwadrans” przy ul. Kościusz-
ki. W przeszłości, o czym pisaliśmy 
(„WL” 11-1998, str.  18), był m.in. 
kierownikiem lubońskiego zespołu 
muzyczno-wokalnego „ANPIRO”, 
który powstał w 1978 r.)

W.S.

Z mikrofonem

nAndrzej Sznajder jako DJ w restau-
racji „Kwadrans”   fot. Władysław 
Szczepaniak

n
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Od urodzenia mieszka w Luboniu. 
Jest absolwentem Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i Gimnazjum 

nr 2, obecnie uczy się w Zespole Szkół 
Geodezyjnych i Drogowych w Po-
znaniu na kierunku: ratownictwo 
medyczne. Od dziecka interesował się 
sportem – grał w siatkówkę i piłkę 
nożną w lubońskim klubie Stella. Jak 
powiedział, wszystko zaczęło się od 
taty, który sam grał kiedyś w piłkę 
i zaraził Adama pasją do sportu Już 
w gimnazjum nauczyciele wychowa-
nia �zycznego zauważyli u Adama 

predyspozycje do sprintu i skoku 
w dal. Po długich poszukiwa-
niach wymarzonej dyscypliny 
sportowej, Adam zaintereso-
wał się lekkoatletyką. Bieganiem 
zajmuje  się od trzech lat, od 
roku ćwiczy sprint pod okiem 
trenera Stanisława Szudrowi-
cza. Wiele zawdzięcza swojemu 
sponsorowi, dzięki któremu ma 
profesjonalny sprzęt i może się 
rozwijać. Codzienne i  długie 
treningi na Stadionie Olimpii 
w Poznaniu pochłaniają więk-
szość czasu i energii, ale przy-
noszą wspaniałe efekty. Adam 
całkiem niedawno osiągnął Mi-
strzostwo Wielkopolski w biegu 
na 100 i 200 metrów. Obecnie 
intensywnie przygotowuje  się 
do kolejnych biegów, a w sierpniu 
będzie uczestniczył w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży na dystansie 
100 i 200 metrów w Łodzi.

Adam 
ze sportem 
wiąże swoją 
przyszłość 
i  poświęca 
mu każdą 
wolną chwi-
lę. Nawet 
między tre-
ningami 
indywidual-
nie ćwiczy 
na bieżni 
lekkoatle-

tycznej przy SP 2. Chciałby się zaj-
mować bieganiem zawodowo, dla-
tego, jak mówi, „daje z  siebie 
wszystko”.

Agata Samol

LUDZIE

waków, złazów oraz reprezentowa-
niu lubońskiego harcerstwa na ze-
wnątrz. Wraz z harcerzami bierze 
udział w uroczystościach państwo-
wych i kościelnych w naszym mie-
ście, prowadzi dokumentację ośrod-
ka, zarządza kadrą instruktorską, 
wydaje rozkazy regulujące pracę 
hufca, tworzy plany pracy i czuwa 
nad ich właściwą realizacją. W la-
tach 2005-2014 powstały nowe dru-
żyny skupiające ponad 200 harcerzy, 
zuchów, starszych i wędrowników 
oraz instruktorów. Obecnie 

w Luboniu działa 13 jednostek or-
ganizacyjnych ZHP.

PAW

Aleksandra Lorenc dziękuje za 
wyróżnienie: Władzom Miasta 
i wszystkim, którzy przyczynili się 
do niego, przede wszystkim Harce-
rzom z dh hm Eugeniuszem Kubac-
kim na czele, Drużynowym, Ko-
mendantom, Rodzinie i Przyjacio-
łom oraz tym, których nie sposób 
wymienić.

Medal dla zasłużonej harcerkicd.  
ze str. 
7

Miłosz ma 15 lat i uczy się 
w Gimnazjum nr 2. Wcze-
śniej uczęszczał Szkoły Pod-

stawowej nr 1. Jego pasją jest kręcenie 
�lmów i fotogra�a. Jak mówi, lubi 
też bawić się gra�ką komputerową. 
Na pytanie, jak zaczęły się jego pasje, 
z uśmiechem na ustach, rozbrajająco 
odpowiada „Nie pamiętam”, ale po 
chwili zastanowienia dodaje: „Kiedyś 
pani od informatyki powiedziała, że 
jak chcę mieć lepszą ocenę, to mam 
nakręcić �lmik. Potem wysłała go na 
konkurs. Nic nie wygrałem, dopiero 
rok później zająłem 2. miejsce, a rok 
temu pierwsze”. Sukcesy, o których 
wspomina Miłosz, wiążą się z wiel-
kopolskim konkursem „Bezpieczny 
Internet” organizowanym przez Wy-

dział Oświaty 
Urzędu Mia-
sta Poznania, 
Komendę 
Wojewódzką 
Policji w  Po-
znaniu oraz 
Zespół Szkół 
Łączności im. 
Mikołaja Ko-
pernika w Po-
znaniu. Należy 
dodać, że pod-
czas majowego 
Międzynaro-
dowego Festi-
walu Filmów 
Krótkometra-
żowych aż dwa 
jego �lmy za-
jęły pierwsze 

miejsca. Jeden z nich to „Who the 
hell is Miłosz Latosi?”, drugi nosi ty-
tuł „Pani Parasolka” (o �lmie czytaj 
na str. 7). Żeby rozwijać swoją pasję, 
w ramach zajęć artystycznych, bierze 
udział w zajęciach kółka �lmowego 
„AGF Zoom” prowadzonego przez 
Łukasza Budzińskiego, a szkoła wy-
korzystuje talent i  zapał młodego 
lubonianina przez angażowanie go 
jako kamerzysty podczas szkolnych 
wydarzeń, z których później powstają 
kilkuminutowe relacje. Po ukończeniu 

gimnazjum – jest teraz w  trzeciej 
klasie – Miłosz chciałby kontynu-
ować naukę w Technikum Łączności 
w Poznaniu z ukierunkowaniem na 
zawód fototechnika. W przyszłości 
ma zamiar zajmować się kręceniem 
�lmów, nie wyklucza także opcji wy-
jazdu za granicę, gdyby nadarzyła się 
taka okazja.

Zapytałam Miłosza, jakie są jego 
marzenia? Szeroko uśmiechnięty 
z pełnym przekonaniem odpowie-
dział: „Być szczęśliwym, mieć do-
brych przyjaciół, dobrze spędzać 
z nimi czas. Nie zależy mi na tym, 
by być bogatym czy mieszkać na 
Jamajce”. Oprócz zainteresowań 
związanych z kręceniem �lmów, lubi 
sport, w  szczególności biegi, czy 
jazdę na rowerze, co zresztą zauwa-
ży każdy, kto obejrzy jego zwycięski 
�lmik. Z ekranizacji można się też 
dowiedzieć choćby tego, że Miłosz 
lubi ekstremalne sporty. Rodzice 
bardzo entuzjastycznie podchodzą 
do pasji syna, zainwestowali nawet 
w  lustrzankę, dzięki której �lmiki 
Miłosza mogą być coraz bardziej 
profesjonalne. Nastolatek śmieje się 
i  dodaje: „Filmy montuję głównie 
w nocy. Czasami mama wparowuje 
do pokoju i krzyczy – Miłosz, śpij 
jutro szkoła!”. Rodzice przychylnym 
okiem patrzą na zainteresowania 
nastolatka i starają się, jak mogą go 
wspierać.

Miłosz Latosi jest niewątpliwie 
utalentowanym młodym człowie-
kiem, któremu kręcenie filmów 
sprawia wielką frajdę. Wszyscy za-
interesowani twórczością Miłosza 
mogą je obejrzeć na jego kanale na 
Youtube: https://www.youtube.co-
m/c/pyxelproductions. Link do 
zwycięskiego �lmu „Who the hell is 
Miłosz Latosi?” https://youtu.be/
as2w0uT18Lo

Maria Wieczorek

Pasje Miłosza
„Who the hell is Miłosz Latosi?” („Kim do diabła jest Miłosz 
Latosi?”) – tak brzmi tytuł �lmu, dzięki któremu młody lubonianin 
został laureatem Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych (czytaj na str . 7 i 37) Kim jest młody twórca?

n
Miłosz Latosi – utalentowa-
ny �lmowiec

Biegiem po zwycięstwo
17-letni Adam Balcerek Mistrzem Wielkopolski

n
Adam Balcerek na najwyższym podium biegu na 100 m Mistrzostw Wiel-
kopolski 16 maja br.   fot. M. Balcerek

n
Biegacz Adam Balcerek 
przed treningiem na 
Stadionie Olimpii w Po-
znaniu   fot Agata Samol

n
Lubonianin (zawodnik Olimpii Poznań), z nume-
rem startowym „653” w wywiadzie dla telewizji 
WTK podczas otwarcia sezonu   fot. M. Balcerek

Rodzinnie, przy kotle 
z grochówką – pani 
Aleksandra z mężem Ste-
fanem, synem Piotrem, 
synową Joanną i wnu-
kiem – zuchem Franiem   
fot. Paweł Wolniewicz

n
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otrzymali pamiątkowe obrazki. 
Nowy ksiądz odebrał gratulacje i ży-
czenia.

Zapytany na gorąco, kiedy po-
jawił się u niego zamysł poświęcenia 
swojego życia Bogu, ks. Bartosz 
powiedział: Jeżeli się odważnie pój-
dzie za tym, co daje Pan Bóg, to 
w zamian otrzymuje się radość, sa-
tysfakcję i  pokój serca. To nie było 

natychmiastowe i  nie rzuciłem 
wszystkiego w  jednym momencie. 
Można bowiem mieć swoje pomysły 
na życie, ale Pan Bóg działa w czasie 
i obojętnie, jakie by te pomysły nie 
były, to nie one będą odpowiedzią na 
powołanie. Zaznaczyć jednak trzeba, 
że ostatecznie, z Bożą pomocą, nasze 
pomysły na życie stają  się ścieżką, 
która ma nas doprowadzić do mo-

Nowy ksiądz ze Starego Luboniacd.  
ze str. 
9

n
Krocząc w procesji, ks. Bartosz udaje się do świątyni, by odprawić swoją 
Mszę Prymicyjną   fot. Paweł Wolniewicz

mentu, kiedy trzeba udzielić właści-
wej odpowiedzi. Pamiętam, że kiedyś 
siedząc w bibliotece Politechniki Po-
znańskiej, w trakcie studiów, patrząc 
przez okno na katedrę, powiedziałem 
sobie, że jestem o jeden most za da-
leko. Wstałem, wyszedłem i wróciłem 
po paru miesiącach tylko po doku-
menty, żeby je złożyć wraz z prośbą 

o  przyjęcie do seminarium. To był 
decydujący moment, w którym wie-
działem, że muszę zostać kapłanem.

PAW

Ksiądz Bartosz składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy 
mu towarzyszyli oraz pomagali 
i wspierali w drodze do kapłaństwa, 
a szczególnie swojej Mamie.

n
Ksiądz Bartosz udziela prymicyjnego 
błogosławieństwa swojej mamie    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Bartek w przedszkolu

Zmarła w  Domu General-
nym Sióstr Służebniczek Nie-
pokalanego Poczęcia NMP 

w Luboniu w niedzielę, 17 maja, 
w 102. roku życia i w 84. roku po-
wołania zakonnego. Pogrzeb od-
był się na cmentarzu para�alnym 
w Żabikowie 19 maja.

Urodziła  się 3 września 
1913  r. w  Rotthausen, w  Niem-
czech, w  rodzinie o  mocnych, 
katolickich i patriotycznych tra-
dycjach, jako najmłodsza z trzech 
córek Walentego i Marianny z d. 
Niedbała. Jej siostry również były 

zakonnicami (s. Lucylia wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Misjonarek Mar yi, 
a w Zgromadzeniu Sióstr Służeb-
niczek Maryi, wraz z s. Ostianą, 
była jej druga rodzona siostra – 
Jarogniewa). S. Ostiana miała 
jeszcze dwóch młodszych braci. 
Na Chrzcie św. otrzymała imię 
Franciszka. Ukończyła 7 klas Ka-
tolickiej Szkoły Powszechnej w Ja-
rocinie, a następnie Szkołę Han-
dlową w  Ostrowie. 7 kwietnia 
1932 r. została przyjęta do Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek 

Siostra Maria Ostiana Franciszka Geppert 
– Służebniczka Maryi
(1913 – 2015)

Maryi, w styczniu 1933 r. rozpo-
częła nowicjat, a po dwóch latach 
złożyła pierwsze śluby zakonne. 
Ze względu na późniejsze warun-
ki wojenne, s. Ostiana dopiero 15 
sierpnia 1945 r. złożyła Bogu ślu-
by wieczyste. W  Zgromadzeniu 
otrzymała przygotowanie zawo-
dowe do pracy z dziećmi i mło-
dzieżą, jako szpitalny personel 
zabiegowy oraz jako katechetka. 
W ciągu swojego długiego życia 
była na wielu placówkach Zgro-
madzenia i zajmowała się różnymi 
pracami: w Szpitalu przy Zakła-

dzie św. Józefa w Pleszewie słu-
żyła na oddziale wewnętrznym 
i  chirurgicznym. Pracowała 
w Szpitalu Powiatowym w Sza-
motułach – w biurze, a później 
jako jego kierowniczka i kasjer-
ka. Była na placówce w Warsza-
wie, pracując w Domu Katolic-
kim, posługując księżom – go-
ściom. Była katechetką w  Po-
znaniu i  w  Obornikach Wlkp. 
W późniejszych latach przeby-
wała w  różnych zgromadze-
niach, m.in. placówkach w War-
szawie na Bielanach, Pleszewie, 
Gnieźnie, Łodzi, Łobżenicy 
i  wszędzie tam zajmowała  się 
głównie prowadzeniem biura 
para�alnego. Jej rozmodlenie, 

dobroć, kultura osobista i  inne 
cechy sprawiły, że s. Ostiana była 
nie tylko dobrym pracownikiem, 
ale przede wszystkim dobrą sio-
strą zakonną, gorliwą w spełnia-
niu swej misji. Była przełożoną 
wspólnoty: w  Warszawie 1967-
1971, w  Pleszewie 1971-1976, 
w Łodzi 1977-1980, w Łobżenicy 
1980-1986 i w Aleksandrowie Ku-
jawskim 1988-1991.

Od 9 września 1991 r. s. Ostia-
na przebywała w Domu General-
nym w Luboniu. Dopóki siły po-
zwalały, pomagała w  różnych 
pracach domowych, m.in. przy 
furcie. 3 września 2013 r. ukończy-
ła 100 lat życia. Z tej okazji przed-
stawiliśmy szerszy biogram s. 
Ostiany („WL” 09-2013, str. 31).

(S)

n
Siostra Ostiana ze Zgro-
madzenia Sióstr Służeb-
niczek

n
W Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, w dniu pogrzebu wystawio-
no trumnę z ciałem zmarłej s. Ostiany   fot. Hanna Siatka
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człowiekiem. W  historii miasta 
zapisał się jako zawodnik Luboń-
skiego Klubu Sportowego i dzia-
łacz w drużynach młodzieżowych 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka”. Następnie został wybrany 
na członka zarządu Towarzystwa 
Młodzieży Sportowej Stella Luboń, 
w którym działał przez dwie kaden-
cje, sprawując jednocześnie funkcję 
kierownika zespołu seniorów. Za 

pracę społeczną w sporcie został 
odznaczony srebrną odznaką Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej 
w Poznaniu.

Zmarł 9 maja 2015  r. Został 
pochowany na cmentarzu w Ża-
bikowie. W  ostatniej drodze, 
oprócz rodziny, towarzyszyło mu 
wielu przyjaciół, zawodników 
i działaczy sportowych.

Władysław Szczepaniak

LUDZIE / HISTORIA

Urodził się 27 lipca 1957 r. 
w Poznaniu. Po ukończeniu 
szkoły zawodowej rozpoczął 

pracę jako ślusarz w zakładach HCP 
w Poznaniu, gdzie pracował przez 
27 lat. Następnie prowadził własną 
działalność gospodarczą na terenie 

Lubonia. 
W  środo-
wisku lu-
bońskim 
był znanym, 
lubianym, 
uczynnym 

Krzysztof Goździewski
(1957 – 2015)

n
Przy trumnie na cmentarzu w Żabikowie   fot. Władysław Szczepaniak

n
Zawodnicy Stelli przyszli pożegnać zmarłego Krzysztofa Goździew-
skiego   fot. Władysław Szczepaniak

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

Kalendarium lubońskie
czerwiec – okrągłe rocznice

180 lat temu
Qn 30 czerwca 1835 r. zawarto układ 

pomiędzy gospodarzami żabikowskimi 
a dziedzicem (tj. rządem pruskim) 
znoszący w Żabikowie ustrój feudalny 
i ustanawiający własność chłopską 
(tzw. uwłaszczanie chłopów).   (11, 
s. 47; 13, s. 133, 136, 352)

150 lat temu
Qn W czerwcu 1865 r. wybudowana 

na potrzeby powstającego folwarku 
Cieszkowskiego cegielnia dostarczyła 
pierwszą partię cegły w liczbie 60 tys. 
sztuk.   (11, s. 127)

145 lat temu
Qn Od 1 czerwca 1870 r. do 31 marca 

1873 r. kierownikiem folwarku ża-
bikowskiego był Antoni Śniegocki.   
(13, s. 360)
Qn W czerwcu 1870 r., w wyniku 

zakończenia konkursu na posady 
nauczycielskie, zarząd Centralnego 
Towarzystwa Gospodarczego zarzą-
dzającego Wyższą Szkołą Rolniczą 
im. Haliny w  Żabikowie, powo-
łał dr. Juliusza Aua na dyrektora 
szkoły (1.6.1870-30.9.1872 oraz 
od 8.5.1873-1.10.1876) oraz na-
uczycieli: Antoniego Śniegockiego 
(administrator folwarku), Szczęsne-
go Kudelkę, inż. Napoleona Urba-
nowskiego i Jakuba Stanowskiego.   
(11, s. 142; 13, s. 356 i 360)

140 lat temu
Qn 5 czerwca 1875 r., nie chcąc to-

lerować polskiej prywatnej szkoły 
rolniczej (Wyższa Szkoła im. Hali-
ny), władze pruskie wydały rozkaz 
opuszczenia granic państwa przez 
osoby pochodzące z Królestwa Pol-
skiego nauczycielom: Józefowi Dem-
bie, Zygmuntowi Rościszewskiemu, 
Władysławowi Wielickiemu oraz 30 
uczniom.   (11, s. 156,158)

115 lat temu
Qn 1 czerwca 1900 r. gmina luboń-

ska otrzymała z banku w Poznaniu 
informację o  przyznaniu jej 3000 
marek pożyczki na budowę szko-
ły na działce zakupionej od Józefa 
i Anastazji Magdziaków (stary bu-
dynek SP 3 przy ul. Armii Poznań, 
dziś własność Stowarzyszenia „Cor 
Ad Cor”.   (13, s. 210)
Qn 30 czerwca 1900 r. władze powia-

towe (pruskie) wydały pozwolenie 
na powstanie oddzielnej szkoły 
katolickiej w Lasku z jedną klasą 
i  jednym nauczycielem. Z  uwagi 
na duże koszty i małą efektywność 
inwestycji odstąpiono tym samym 
od dobudowania segmentu szko-
ły katolickiej do istniejącej szkoły 
ewangelickiej (dziś budynek miesz-
kalny przy ul. Krętej w  pobliżu 
skrzyżowania z  ul. Sobieskiego).   
(13, s. 80)

105 lat temu
Qn 1 czerwca 1910 r. urodził się Józef 

Wawrzyniak, ostatni prezes Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Lasku, uczestnik bitwy pod Monte 
Cassino w 1944 r. Zmarł 4 listopada 
1980 r.   („WL” 06-1994, s. 5)
Qn W czerwcu 1910 r. wymieniono 

korespondencję między dyrektorem 
Kaiser Friedrich Museum a dyrek-
cją Fabryki Chemicznej dotyczącą 
konieczności przeprowadzenia ba-
dań archeologicznych na znajdują-
cej się na gruntach fabryki osadzie 
neolitycznej. 18 czerwca 1910  r. 
Fabryka Chemiczna wysłała zgodę 
na badania archeologiczne swoim 
terenie.   (4, s. 9 i 10)

95 lat temu
Qn 7 czerwca 1920  r. spółka „Dr 

Roman May, Chemiczna Fabryka, 
Towarzystwo Akcyjne” o�cjalnie 
przejęła Chemische Fabrik Milch – 
Aktion Geselscha� w Luboniu. Cy-
ryl Ratajski (zięć właściciela), który 
był prezesem spółki, w obecności 
władz Poznania przedstawił dzieje 
chemicznej fabryki starołęckiej (też 
własność R. Maya) i zaznaczył, że 
zakład w Luboniu posiada donio-
słe znaczenie dla całego państwa.   
(6, s. 42)

80 lat temu
Qn 18 czerwca 1935 r. Komitet Bu-

dowy kościoła we wsi Luboń rozpa-
trywał 4 oferty miejscowych przed-
siębiorstw budowlanych: Wojciecha 
Tritta i Kaczmarka z Lubonia oraz 
Duszaka i Franciszka Reszelskiego 
z Żabikowa. Przyjęto ofertę Tritta.   
(3, s. 104)
Qn W czerwcu 1935 r. z inicjatywy 

ks. Stanisława Streicha rozpoczęła się 

budowa nawy południowej kościoła 
we wsi Luboń.   (3, s. 105; 11, s. 70)

75 lat temu
Qn Do 22 czerwca 1940  r. (od 25 

maja) sołtys żabikowski Stanisław 
Łączkowiak był przetrzymywa-
ny przez Niemców w  Forcie  VII 
w Poznaniu. Od 22 czerwca do 20 
lipca przebywał w obozie koncen-
tracyjnym w Dachau.   (13, s. 163)

70 lat temu
Qn 3 czerwca 1945 r. o godz. 16 od-

była się na cmentarzu w Żabikowie 
uroczystość złożenia do wspólnej 
mogiły poległych żołnierzy radziec-
kich, którzy zginęli na terenie gminy. 
Wzięły w niej udział m.in. szkoły 
SP 2 i SP 4.   (13, s. 108 i 181)
Qn - 8 czerwca 1945 r. dzieci ze szko-

ły w Lasku odwiedziły 200 rannych 
żołnierzy polskich w szpitalu woj-
skowym w Poznaniu.   (13, s. 108)
Qn 10 czerwca 1945  r. w  szpitalu 

w  Zelle umarł Antoni Niwiński 
– pracownik Zakładów Chemicz-
nych, dowódca AK – pseudonim 
„Mąka”, więzień Domu Żołnierza, 
Fortu VII, obozu karno-śledczego 
w Żabikowie, a potem Gross Rosen 
i Bergen-Belsen.   (13, s. 36)
Qn 15 czerwca 1945  r. sołtys wsi 

Lasek – Stanisław Adamczyk – 
zwołał zebranie elektry�kacyjne. 
Zainteresowani mieszkańcy (ok. 
80%) opodatkowali się na ten cel 
dobrowolnie i wiele prac wykonali 
sami. 11-kilometrowa linia ener-
getyczna była gotowa w  1,5 roku 
(2.02.1946 r. przekazana Elektrowni 
Miejskiej).   („WL” 04-1994, s. 7)
Qn 17 czerwca 1945 r. o godz. 8 na pl. 

Wolności (dziś pl. E. Bojanowskie-
go) odbyło się uroczyste powitanie 

cd.  
na str. 
36
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żołnierzy Wojska Polskiego. Uczest-
niczyli w nim m.in. uczniowie SP 2.   
(13, s. 181)
Qn W czerwcu 1945  r. w  wyniku 

ofiarnej pracy (często za nieca-
ły bochenek chleba) w Zakładach 
Chemicznych uruchomiono (po 
II  wojnie światowej) kotłownię, 
siłownię i  pierwszy wydział pro-
dukcyjny – Oddział Przetworów 
Kostnych.   (6, s. 51-52/60)
Qn W czerwcu 1945  r. w  SP  2 przy 

ul. Żabikowskiej utworzono Szkołę 
dla Młodocianych i Dorosłych w za-
kresie VII klasy szkoły powszechnej.   
(13, s. 181)

60 lat temu
Qn 4 czerwca 1955 r. w farze poznań-

skiej z rąk ks. abpa Walentego Dymka 
święcenia kapłańskie przyjęli dwaj 
księża z Lasku: Jan Musielak (pierwszy 
prezes Koła Ministrantów w Wirach) 
i Janusz Szajkowski.   (17, s. 197/238 
i s. 197/261)
Qn 5 czerwca 1955 r. mszę prymicyjną 

w  kościele w  Wirach (wówczas pa-
ra�a dla Lasku) odprawił ks. Janusz 
Szajkowski, a 9 maja ks. Jan Musielak.   
(17, s. 264 i 243)

40 lat temu
Qn 15 czerwca 1975 r. święcenia ka-

płańskie z  rąk bpa Wilhelma Pluty 
w  Katedrze Gorzowskiej przyjął ks. 
Jan Pawlak (w Luboniu wraz rodzi-
cami zamieszkał w 1969 r.). 22 czerw-
ca odprawił w kościele pw. św. Jana 
Bosko swoją mszę prymicyjną.   (17, 
s. 197/245; „WL” 07-2000, s. 28)

35 lat temu
Qn 15 czerwca 1980 r. następcą pierw-

szego proboszcza młodej para�i w La-
sku (powstała 14 sierpnia 1979 r.) – 
ks. Mariana Mikołajczaka – został ks. 
Stefan Naskręt, profesor Seminarium 
Duchownego w Poznaniu.   (3, s. 214)

30 lat temu
Qn 11 czerwca 1985 r. wicewojewoda 

poznański – Romuald Zysnarski – do-
konał wmurowania aktu erekcyjnego 

na placu budowy nowego gmachu 
Szkoły Podstawowej nr 3.   (8)

25 lat temu
Qn 6 czerwca 1990  r. odbyło  się 

pierwsze po wyborach samorzą-
dowych (27.05.1990) posiedzenie 
Rady Miejskiej Lubonia.   (protokoły 
RML; „Przegląd Luboński” 06-1990 
– dodatek 4)
Qn 20 czerwca 1990 r. Włodzimierz 

Kaczmarek został wybrany przez 
Radę Miejską na Burmistrza Lubo-
nia.   (8; „Przegląd Luboński” nr 7; 
„WL” 12-1994, s. 11)
Qn W czerwcu 1990 r. powstał Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Luboniu (MOPS) powołany 1 maja 
1990 r. W jednym pokoju w Urzę-
dzie Miasta pracowało wtedy 5 osób. 
W 1990 r. udzielono pomocy 439 
rodzinom.   („Raport o stanie mia-
sta” – „WL” 06-1994, s. 20)

20 lat temu
Qn 22 czerwca 1995  r. ks. Stefan 

Patryas, proboszcz parafii pw. św. 
Jana Bosko, poświęcił i  umieścił 
w kościele ryngraf z wizerunkiem 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
ufundowany przez Towarzystwo 
Miłośników Miasta Lubonia.   („WL” 
07-08-1995, s. 18)
Qn 27 czerwca 1995  r. wojewoda 

poznański – Włodzimierz Łęcki – 
uroczyście otworzył nową linię pro-
dukcyjną nawozów granulowanych 
w Zakładach Chemicznych.   („WL” 
07-08-1995, s. 1; 6, s. 74)
Qn 29 czerwca 1995 r. miasto prze-

jęło sieć klas specjalnych w Szkole 
Podstawowej nr 4.   (10, XVII/53/95)
Qn 29 czerwca 1995  r., na skutek 

chęci podporządkowania sobie 
Niezależnego Miesięcznika Miesz-
kańców przez władze miasta, na-
stąpiła zmiana wydawcy „Wieści 
Lubońskich” z Biblioteki Miejskiej 
(placówka miejska) na Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie”.   („WL” 07-08-1995, 
s. 23; „WL” 12-2004, s. 2)
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15 lat temu
Qn 1 czerwca 2000  r. Rada Miasta 

przyjęła uchwałą symbole Lubonia: 
herb autorstwa Jerzego Bąka, �agę 
i  sztandar.   (10, XXIII/124/2000; 
„WL” 06-2000, s. 3 i 5)
Qn 2 czerwca 2000 r., w 56. rocznicę 

śmierci gen. Henryka Kowalówki – 
komendanta okręgu Armii Krajowej 
zamordowanego przez Niemców 
w  byłym obozie karno-śledczym 
w Żabikowie – odsłonięto głaz z ta-
blicą pamiątkową.   (8; „WL” 06-
2000, s. 14)
Qn 27 czerwca 2000 r. w Kościele 

Jubileuszowym – Kaplicy Sióstr 
Służebniczek NP NMP w Żabiko-
wie – odbyła się uroczysta msza 
św., będąca częścią centralnych 
obchodów jubileuszowych w ar-
chidiecezji.   (8)
Qn W czerwcu 2000 r. trwały począt-

kowe prace przy budowie nowego 
segmentu budynku Muzeum Marty-
rologicznego.   („WL” 06-2000, s. 8)
Qn W czerwcu 2000 r. żona patro-

na Liceum Ogólnokształcącego 
w Luboniu (funkcjonowało w Luboniu 
od 1997  r. przez kilkanaście lat 
w  budynku starej SP  3 przy ul. 
Armii Poznań) – Anna Kiedacz-
-Radziejowska – przekazała szko-
le oryginalny proporzec dowódcy 
15. Pułku Ułanów Poznańskich – 
podpułkownika dyplomowanego 
kawalerii Wojska Polskiego II RP 
Zbigniewa Kiedacza.   (13, s. 326)

10 lat temu
Qn 3 czerwca 2005 r. w kościele pw. 

św. Jana Bosko odbyła się msza św. 
inaugurująca obchody 100-lecia SP 3. 
Uczestniczył w niej m.in. ks. Wło-
dzimierz Lange – proboszcz Kon-
katedry Zielonogórskiej, absolwent 
Trójki.   (17, s. 227)
Qn W czerwcu 2005 r. na zakończe-

nie roku szkolnego mosiężne statu-
etki „Przyjaciela Trójki” (SP 3) z rąk 
dyrektor Grażyny Leciej otrzymali: 
Stanisław Mlepszak, Krzysztof Szu-
miłowski, Marek i Mirosława Zim-
lińscy oraz Piotr Paweł Ruszkowski.   
(13, s. 246)

5 lat temu
Qn 18 czerwca 2010 r. w budowanym 

wtedy kościele przy ul. Źródlanej (dziś 
pw. św. Jana Pawła II), jako impreza 
towarzysząca Dniom Lubonia, od-
był się koncert zespołów młodzie-
żowych z para�i św. Barbary i  św. 
Jana Bosko.   („WL” 07-2010, s. 38)
Qn W czerwcu 2010 r. Stella Luboń 

awansowała z  Klasy  A do Klasy 
Okręgowej.   („WL” 06-2010, s. 48)
Qn W czerwcu 2010 r. na terenach po 

Zakładach Ziemniaczanych rozpo-
częto budowę osiedla „Warta Park”.   
(„WL” 08-2010, s. 2)

[źródła: 1 – „Architektura prze-
mysłowa XX wieku. Luboń k. Po-
znania” Grażyna Balińska, Wrocław 
2000; 3 – „Luboń i  okolice. Dzieje 
osadnictwa i dziewięciu para�i” Sta-
nisław Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 
4 – „Wykopaliska archeologiczne 
w  Luboniu”, 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” Stani-
sław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, 
Luboń 2008; 15 – Kronika Komisa-
riatu MO w Luboniu (1974-1990); 16 
– „Lubonianie w Powstaniu Wielko-
polskim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 1, Lu-
boń 2011; 18 – „Rocznik Historycz-
ny Lubonia” – tom  2, Luboń 2012; 
25 – „Bambrzy”, Maria Paradowska, 
Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblioteka 
Zawartości Czasopism)

Mieszkańców, organizacje oraz in-
stytucje prosimy o uzupełnianie naszego 
kalendarium i przesyłanie informacji: 
telefonicznie, listownie, pocztą elektro-
niczną lub osobiście.

oprac. HS

Podczas festynu burmistrz Małgo-
rzata Machalska pogratulowała 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

zakupu nowego wozu bojowego. 
Nastąpiło też o�cjalne przekazanie 
samochodu (patrz: „WL” 05-2015, 
str. 11). Ku uciesze najmłodszych, 
podczas imprezy strażacy przeprowa-
dzili pokaz gaszenia pianą gaśniczą.

Atrakcję stanowiło także uro-
czyste otwarcie szałasu, którego 
pomysłodawcami są Jaś i  Kuba. 
Szałas stanął na placu zabaw w par-
ku Papieskim, a  jesienią zostanie 
obsadzony wikliną, aby w przyszło-
ści stanowić doskonałą kryjówkę 
dla dzieci.

Dla miłośników sportu nie zabra-
kło licznych emocji. Podczas festynu 
odbył  się X  Bieg Luboński z  okazji 
Dnia Dziecka. Mogły w  nim wziąć 
udział dzieci i młodzież, którzy uro-
dzili  się w 1999 r. oraz młodsi. Za-
wodnicy rywalizowali o medale i dy-
plomy w 8 kategoriach z podziałem 
na wiek i  płeć. Dystanse wynosiły: 
600, 800 i 2000 metrów. Łącznie tra-
sy przebiegło 137 uczestników. 
W I kategorii wzięły udział 22 uczen-
nice szkół podstawowych klas 1-3 
w rocznikach 2005-2007 na dystansie 
600 m. Pierwsze miejsca zajęły: Alek-
sandra Nawratil, Weronika Anioł 
i  Natalia Szusten. W  II  kategorii 

Miejski Dzień Dziecka
Jak co roku Ośrodek Kultury zorganizował z okazji Dnia Dziecka 
imprezę plenerową dla najmłodszych mieszkańców. Zabawa 
odbyła się 30 maja tradycyjnie w parku Papieskim

uczestniczyło 24 chłopców 
z Lubonia w rocznikach 2005-
2007, przebiegli 600 m. Pierw-
sze miejsca zajęli: Adam Janko-
wiak, Dominik Lewicki i Jakub 
Dęgórski. W  III  kategorii 
uczestniczyło 30 dziewcząt 
(dwie z Poznania) w rocznikach 
2002-2004, na dystansie 800 m. 
Pierwsze miejsca zajęły: Jagona 
Urbaniak, Jagoda Czerwińska 
i  Zuzanna Szumiłowska. 
W IV kategorii na tym samym 
dystansie zmierzyło  się 14 
chłopców (w tym dwóch z Po-
znania i jeden z Wir) w roczni-
kach 2002-2004. Pierwsze miej-
sca zajęli: Tomasz Kordzyński, 
Mikołaj Wójkiewicz i  Oskar 
Kaczorowski. V  kategoria dotyczyła 
dziewcząt ze szkół gimnazjalnych 
z klas 1-2, w rocznikach 2000-2001. 
17 uczennic (3 z Poznania, jedna z Ko-
mornik) przebiegło dystans 2000 m. 
Pierwsze miejsca zajęły: Paulina Szu-

kalska, Patrycja Wegner i  Malwina 
Andrzejewska. W VI kategorii pobie-
gło 18 chłopców z  Lubonia, w  tym 
samym przedziale wiekowym, na 
dystansie 2000 m. Pierwsze miejsca 
zajęli: Patryk Łukaszewski, Maksymi-
lian Zieliński i Rafał Kaczmarek. Ko-

cd.  
obok

n
Zwyciężczynie X Biegu w kategorii gimnazjalistek 
klas 1-2: Paulina Szukalska (w środku), Patrycja 
Wegner (z lewej) i Malwina Andrzejewska   fot. UML
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i  Turystyka, którzy 
czynnie pomagali w or-
ganizacji biegu.

Podczas festynu 
na scenie zaprezento-
wały się dzieci uczęsz-
czające na zajęcia ta-
neczne w  Ośrodku 
Kultury i Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Re-
kreacji. Mogliśmy zo-
baczyć tańce ludowe, 
balet, a  także współ-
czesny hip-hop. Po-
nadto maluchy mogły 
do woli szaleć na 
zamkach dmuchanych 
i  trampolinie. Brać 
udział w warsztatach wikliniarskich, 
grać na bębnach, bawić się z Filhar-
monią Pomysłów czy skorzystać 
z  malowania twarzy. Nie zabrakło 
oczywiście waty cukrowej i popcor-
nu, bez których nie może się obyć 
żadna prawdziwa impreza dla naj-
młodszych.

Organizatorami imprezy byli: 
Ośrodek Kultury, Urząd Miasta Lu-
boń, LOSIR, Ochotnicza Straż Po-
żarna i Straż Miejska.

Organizatorzy biegu to: Gimna-
zjum nr 2 oraz Luboński Klub Bie-
gacza. Nagrody dla zwycięzców 
biegu ufundował Leroy Merlin Ko-
morniki.

Sponsorzy imprez miejskich: 
Luvena, Kom-Lub, WODAN i Aqu-
anet.

Sponsorzy Dnia Dziecka w par-
ku Papieskim to: Marago Catering 
i Intermarché.

Magdalena Baranowska i A.S.

KULTURA

lejna, VII kategoria należała do 7 
uczennic z Lubonia, z rocznika 1999. 
Dziewczęta przebiegły 2000 m. Pierw-
sze miejsca zajęły: Oliwia Kruger, 
Agata Michałek i Dagmara Jaśkowiak. 
W  ostatniej kategorii pobiegło 5 
chłopców z rocznika 1999, zmierzy-

li się na dystansie 2000 m. Pierwsze 
miejsca zajęli: Patryk Perkowski, Ad-
rian Wojtysiak i  Bartosz Giertuga. 
Bieg przeprowadzili: Jolanta Bednar-
czyk i Łukasz Budzyński. Nowością 
był udział dużej grupy studentów 
AWF Poznań, Kierunek Rekreacja 

cd.  
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n
Dzień Dziecka na Wzgórzu Papieskim, w pobliżu granitowego pomnika 
„Świadectwo Miłości”   fot. UML

która może, ale wcale 
nie musi objąć Polski 
i reszty Europy. Akcja 
toczy się w Poznaniu, 
ale tak naprawdę jest 
to poetycka opowieść, 
w której miejsce ma 
być uniwersalne. „Gra-
nator” to grupa �l-
mowa, która działa 
od 2 lat i składa się 
z ok. 10 osób. Na festi-
wal przybyło czworo 
z nich: Jagoda Tłok 
(lubonianka, absol-
wentka SP 4 i G 2), 
Jerzy Czachowski, Szymon Jarząbek 
i Krzysztof Przybylski, który zajmu-
je się oświetleniem. Ich kariera zaczę-
ła się od �lmu o ciekawych miejscach 
w Poznaniu, który wrzucili do sieci; 
dziś zrzeszają studentów i licealistów 
oraz zdobywają nagrody na licznych 
festiwalach �lmowych. Mają świeże 
spojrzenie na rzeczywistość oraz po-
ruszają aktualne, ważne dla swojego 
pokolenia tematy.

W drugim dniu festiwalu był 
przegląd 21 amatorskich filmów 
konkursowych. Następnie miał 
miejsce specjalny pokaz �lmu do-
kumentalnego pt. „Przesyłka” Do-
roty Latour oraz spotkanie z autor-
ką. Jury Międzynarodowego Festi-
walu Filmów Krótkometrażowych 
„Cor ad Cor Film Festival” przyzna-
ło: 1. miejsce Miłoszowi Latosi (G 2, 
Luboń) za �lmy pt. „Pani Parasolka” 
oraz „Who I am?”; 2. – Damianowi 
Kurkowiakowi (Gimnazjum w Ko-
mornikach) za �lm pt. „Moja wizja 
szczęścia”; 3. – Karolinie Krzyżań-
skiej (Puszczykowo) za film pt. 
„Młodość, wolność, braterstwo”. 

Film w rękach młodych
W piątek, 22 i w sobotę, 23 

maja odbył się Międzyna-
rodowy Festiwal Filmów 

Krótkometrażowych „Cor ad Cor Film 
Festival”, pt. „Moja wizja szczęścia”. 
Wydarzenie to zgromadziło siedzi-
bie stowarzyszenia Cor Ad Cor przy 
ul. Armii Poznań 27 (stary budynek 
SP 3) wielu młodych, utalentowa-
nych ludzi z Lubonia i okolic, którzy 
chcieli swoje postrzeganie szczęścia 
pokazać innym. Program natomiast 
był naprawdę bogaty. Pierwszego 
dnia zorganizowano warsztaty �l-
mowe z zakresu krótkiego metrażu, 
prowadzone przez reżysera �lmów 
dokumentalnych i spektakli teatral-
nych, Dorotę Latour. Następnie prof. 
UAM dr hab. Mikołaj Jazdon mó-
wił o komponowaniu opowiadania 
w �lmie krótkometrażowym. Póź-
niej grupa „Foto-Film” z Dzienne-
go Ośrodka Adaptacyjnego nr  1 
w  Poznaniu pokazała swoją wizję 
szczęścia w trzech odsłonach („Ma-
giczne Słowo”, „Ogród”, „Nie poddaj 

się”). Po podwieczorku Róża Wojta, 
reżyser montażu, dokumentalistka, 
poprowadziła warsztaty pt. Sztuka 
montażu �lmowego. Scena wejścia 
kobiety z zakupami do domu i radość 
witającego ją psa została przeanalizo-
wana na wszelkie możliwe sposoby. 
Uczestnicy mogli wykorzystać zdo-
bytą wcześniej wiedzę o rodzajach 
planu, by przedstawić swoją wizję 
tej sceny. W drugiej części eksperci 
obejrzeli i komentowali próby �lmo-
we młodzieży, które dokumentowały 
np. zjedzenie obiadu lub wejście do 
budynku przy ul. Armii Poznań 27. 
Później uczestnicy spotkali się z gru-
pą młodych twórców z Wytwórni 
Filmowej i Telewizyjnej „Granator”. 
Mieli wówczas niebywałą okazję 
obejrzenia przedpremierowego po-
kazu �lmu pt. „Etiopia”, opowiada-
jącego o nastrojach młodzieży przed 
prawdopodobną wojną. Inspiracją 
okazały  się wydarzenia związane 
z kon�iktem Rosji i Ukrainy. Twórcy 
ukazali cztery postawy wobec wojny, 

Wyróżnieni zostali: Mateusz Boiń-
ski („Uchwycone chwile”), Jakub 
Fąferek („Marzenia się nie spełnia-
ją”; G 2 Luboń), Wojciech Miecznik 
(„W poszukiwaniu szczęścia”), An-
toni Nowinowski („Carpe diem”), 
Julia Polkowska („Breath of happi-
ness”), Karolina Tomczyk („Simpli-
city de�nes beauty”). Nagrodzone 
filmy zostaną wyświetlone 20 
czerwca o godz. 16.

Wysoka jakość merytoryczna, 
możliwości praktycznego wykorzy-
stania wiedzy oraz duże zaintereso-
wanie młodzieży pokazały, że jest 
to impreza godna uwagi, a młodzi 
twórcy i ich opiekunowie z niecier-
pliwością oczekują kolejnej edycji 
w  przyszłym roku. Patronat nad 
wydarzeniem objęła Katedra Filmu 
Telewizji i  Nowych Mediów Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu, Urząd Miasta Luboń oraz 
Stowarzyszenie „Cor ad Cor” im. 
Kardynała J. H. Newmana. Koor-
dynatorkami imprezy były Anna 
Freytag-Kowalczyk i Ewa Górczak.

B.S.
(Patrz też str. 7)

n
Wspólna zabawa   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Warsztaty z montażystką Różą Wojtą   fot. Beata Stempczyńska

n
Reprezentanci grupy „Granator”. W środku luboninka 
– Jagoda Tłok
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zorganizowany przez luboniankę – 
Małgorzatę Pawlak z córką Natalią 
i  jej koleżankę Anię. Panie zapre-
zentowały psy ras Buldog Francuski 
i  Chihuahua (Cziłała). Lubońscy 
policjanci uruchomili punkt zna-
kowania rowerów. Przeprowadzono 
także konkursy z nagrodami – kyno-
logiczne, plastyczne, wiedzy o czy-
stości i porządku w mieście (zapre-
zentowano sprzęt Kom-Lubu) oraz 
wiedzy o  ruchu drogowym. Przed 

zakończeniem pikniku P. Dybczyński 
wygłosił pożyteczną prelekcję na te-
mat zachowania się podczas spotkania 
z agresywnym psem i podziękował 
wszystkim, którzy się przyczynili do 
zorganizowania imprezy. Finałowym 
punktem programu był występ ze-
społu tanecznego z Gimnazjum nr 1.

PAW

KULTURA

W sobotę, 23 maja na tere-
nie Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (LOSiR) 

przy ul. Kołłątaja odbył się 2. pik-
nik „Twój czworonożny przyjaciel”. 

Inicjatorem imprezy był komendant 
Straży Miejskiej – Paweł Dybczyński, 
który zorganizował ją przy wsparciu 
lubońskiego magistratu. Mieszkańcy, 
którzy w ten słoneczny dzień wzięli 

Twój czworonożny przyjaciel
Piknik miejski

n
Dzieci pod opieką dorosłych wypuszczały z klatki gołębie pokoju   fot. 
Paweł Wolniewicz

udział pikniku mogli skorzystać 
z  wielu atrakcji. Po uroczystym 
otwarciu imprezy przez zastępcę 
burmistrza – Mateusza Mikołaj-
czaka – z mocnym uderzeniem na 
scenie wystąpiła znana i popularna 
nie tylko w naszym mieście grupa 
rockowa „Antygrawitacja”. Intere-
sujący pokaz ptaków zorganizowali 
hodowcy zrzeszeni w Poznańskim 
Związku Hodowców Gołębi Ra-
sowych i Drobiu Ozdobnego oraz 

Klub Barwnogłówki Poznańskiej. 
Wystawili kilkadziesiąt gołębi i kilka 
papug. Podobnie jak przed rokiem, 
swoje lśniące maszyny prezentowali 
członkowie Klubu Motocykli Dużych 
i Zabytkowych „Szkielet”. Odbyły się 
konkursy na najsympatyczniejsze-
go psa. Dużym zainteresowaniem 
cieszył  się pokaz psów rasowych 

n
Burmistrzowie Lubonia i radna Karolina Wilczyńska-Kąkol z hodowcami gołębi   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Kynolog i hodowca psów – Małgorzata Pawlak z córką Natalią (z małym 
cziłałą) i jej koleżanką Anią (trzyma buldoga francuskiego), chętnie dzieli-
ła się swoją wiedzą z uczestnikami pikniku   fot. Paweł Wolniewicz

Majówka

W tym roku, majówkę moż-
na było spędzić również 
w Kowbojskim Miasteczku 

przy ul. Kwiatowej. Zachęcano wszyst-
kich przybyłych do skorzystania z wie-
lu atrakcji i zabaw, przygotowanych 

przez organizatora Jacka i jego przy-
jaciół. Zapewniono muzykę country, 
aby rodziny z dziećmi, przekraczając 
bramę miasteczka, poczuły przyjazny 
nastrój i klimat Dzikiego Zachodu. 
1 maja odbyło się o�cjalne otwarcie 
promenady, służącej do jazdy na 

Z Miasteczka Country
mechanicznych konikach PonyCyc-
le. Goście mogli wypróbować nową 
atrakcję. Spacerowicze zwiedzali 
teren miasteczka pod kierunkiem 
Szeryfa Cordella, który opowiadał 
historię i przedstawiał przeznacze-
nie każdego westernowego budynku 
oraz wymieniał osoby sprawujące 
w nich swój urząd i funkcję. Następ-
nie wszystkich wtrącono do aresztu 
i zapoznano z obowiązującym tam 
prawem. Osadzeni negocjowali opusz-
czenie „ciupy’’, które zakończyło się 
powodzeniem. Kowboje udzielali 
cennych uwag i  informacji doty-
czących Ameryki Północnej, która 
została skolonizowana przez białych 
osadników przybyłych z  Europy. 
Wprowadzono obserwatorów w świat 
westernu, demonstrując pokaz bata 
meksykańskiego, przekraczającego 
prędkość dźwięku, oraz władanie 
lassem z wykorzystaniem różnych 
pozycji ciała. Udzielano instruktażu 
i pomocy technicznej tym, którzy 
zapragnęli lepiej poznać te umiejęt-
ności. Publiczność obejrzała również 
pozorowaną scenkę pojedynku roz-
gniewanych rewolwerowców oraz 
poczuła swąd wystrzelonego prochu. 
Dużym powodzeniem cieszył  się 

byk rodeo oraz sztuczna krowa, 
którą chętni doili na czas, z zamia-
rem uzyskania jak największej ilości 
mleka. Zwolennicy broni sporto-
wej próbowali swoich umiejętności 
strzeleckich i  celności. Natomiast 
najmłodsi uczestnicy festynu zain-
teresowali się konkurencjami, które 
wymagają dużej spostrzegawczości 
i bystrości, jak wbijanie gwoździ tzw. 
dziurawym młotkiem w drewniany 
pieniek oraz rzut podkową.  2 maja 
wierni kibice Lecha Poznań obej-
rzeli transmisję ważnego meczu na 
dużym ekranie w Ogródku Mexico 
(połączonym z Barem u Grabarza, 
którego gospodarzem jest Wa�o Bil). 
W weekend zorganizowano Konkurs 
Kowbojskich Kucharzy, w którym 
wzięli udział członkowie i sympatycy 
kowbojskiego miasteczka. Jury oceni-
ło potrawy, sposób ich podania oraz 
jakość zdobienia. Największą wagę 
przywiązywali do tego, czy kulina-
ria zachowywały „smak” Dzikiego 
Zachodu. Pani Dorota serwowała 
ciasto własnego wypieku, któremu 
łasuchy nie mogły się oprzeć. Można 
też było spotkać grillujące rodziny.

Zbigniew Henciel

cd.  
obokn

O�cjalne otwarcie promenady do jazdy na mechanicznych konikach    
fot. Zbigniew Henciel
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Dzieci zdobywały Dziki Zachód
Kowbojskie Miasteczko zorga-

nizowało 30 maja Dzień Dziecka, 
zapewniając przybyłym z rodzicami 
maluchom wiele westernowych 
atrakcji połączonych z  edukacją 
i wiedzą nt. życia Indian i kowbo-

jów. Szkraby zdobywały Dziki Za-
chód, biorąc udział w wielu zaba-
wach i konkurencjach sportowych, 
polegających na spostrzegawczości 
i sprycie. Szeryf oprowadzał zain-
teresowanych po miasteczku, opo-
wiadając historię każdego drewnia-

nego budynku, a następnie zapraszał 
odważnych do swojego biura i aresz-
tu przeznaczonego dla urwisów. 
Ogłosił konkurs polegający na od-
nalezieniu łotra, którego portret 
widniał na liście gończym. Po jego 
schwytaniu mali stróże prawa wtrą-
cili rabusia za kratki, gdzie musiał 
spełnić ich warunki, aby opuścić to 
miejsce. Indianka Rwąca Rzeka 
z plemienia Płonąca Strzała zachę-
cała do malowania twarzy i zabawy 
przy tipi. Powodzeniem cieszyła się 
strzelnica. W Ogródku Sportowym 
„Mexico”, którego gospodarzem jest 
Wa�o Bil, odbywała się konkurencja 
piłkarska, która przyciągnęła liczne 
pociechy do wspólnej rywalizacji. 
Kowboj Cordell zademonstrował 
pokaz władania lassem. Ogromną 
frajdę sprawili motocykliści, którzy 
w  tym ważnym dniu dostarczyli 
dzieciom niezapomnianych wrażeń 
i  emocji, pozwalając im usiąść 
w obecności osoby nadzorującej na 
mechanicznym koniu i  zrobić na 
nim pamiątkowe zdjęcie. Gościliśmy 
artystę estradowego – Jacka Wie-
trzykowskiego (Windy Jack), który 

zaprezentował swój piękny warsztat 
wokalny. Przez cały czas funkcjono-
wał sklep z artykułami i pamiątkami 
symbolizującymi Dziki Zachód oraz 
stoisko z rękodziełami i zabawkami. 
Strudzeni i spragnieni mogli się po-
silić kowbojskim daniem z  prerii, 
a łasuchy ciastem pani Doroty, wła-
snego wypieku. Mali śmiałkowie 
uskuteczniali skoki i  akrobacje na 
trampolinie, rzucali kowbojską pod-
kową i kapeluszem na poroże jelenia 
oraz oglądali transmisję meczu na 
dużym ekranie w rodzinnym gronie 
i miłej atmosferze. Jako Szeryf kow-
bojskiego miasteczka składam po-
dziękowanie naszemu przyjacielowi 
–„Paluszkowi”, który z grupą moto-
cyklistów w Dniu Dziecka odwiedził 
Kowbojskie Miasteczko i poświęcił 
swój czas dzieciom oraz wokaliście 
muzyki country – Jackowi Wietrzy-
kowskiemu, który urozmaicił im-
prezę swoją obecnością i piosenka-
mi. Dziękuję też członkom i sympa-
tykom miasteczka, za udzieloną 
pomoc.

Zbigniew Henciel

cd.  
ze str. 
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n
Grupa zaprzyjaźnionych motocyklistów z „Paluszkiem” na czele, która 
z okazji Dnia Dziecka była do dyspozycji dzieci   fot. Zbigniew Henciel

Już po raz 13. mieszkańcy Lubo-
nia, wspólnie z zaprzyjaźnionymi 
gośćmi, zmierzyli się ze spraw-

dzianem z  ortogra�i. Uczestnicy 
spotkali  się 14 maja tradycyjnie 
w budynku Gimnazjum nr 2. Pani 
dyrektor powitała gości i zapowie-
działa kategorie, w  jakich rywa-
lizowano. Grupę seniorów repre-
zentowali: Urząd Miasta (z panią 
Burmistrz), Luboński Uniwersytet 
III Wieku, luboński Oddział PTTK, 
Unia Wielkopolan, Lubońska Petanka, 
absolwenci oraz rodzice Gimnazjum 
nr 2, nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 
w Tulcach i nauczyciele Gimnazjum 
nr 2 w Luboniu. W grupie juniorów 
gimnazjum znaleźli się: uczniowie 
Gimnazjum nr  1 i  2 w  Luboniu, 
Gimnazjum w Tulcach oraz lubońscy 
harcerze i harcerki. Trzecią kategorię 
– junior szkoła podstawowa – re-
prezentowali uczniowie lubońskich 
Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3 i 4 
oraz Szkoły Podstawowej w Tulcach.

Tekst dyktanda, jak co roku, 
napisał dr hab. Jarosław Liberek 
z  Instytutu Filologii Polskiej Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu, we współpracy mgr. 
Sebastianem Surendrą. Autor (pro-
wadzący) zaznaczył, iż panująca 
w Luboniu tradycja pisania dyktan-
da jest najstarsza w tej części Polski. 
Zgodnie ze zwyczajem, najpierw 
głośno odczytał cały tekst, później 
dyktował fragmenty i  na końcu 
znów powtórzył całość.

Wszystkie zespoły sumiennie 
pracowały nad swoim egzaminem. 
Teksty sprawdzała komisja, w skład 
której wchodził dr J. Liberek oraz 
chętni poloniści ze szkół biorących 

udział w dyktandzie. Oczekiwanie 
na wyniki umiliły występy wokalne 
utalentowanych uczniów Gimna-
zjum nr 2 oraz dowcipna prezenta-
cja poświęcona dbałości o kulturę 
językową. Uczniowie zachęcali, by 
używać poprawnych form wyrazo-
wych, nie skracać słów, nie przekli-
nać oraz zawsze posługiwać  się 
polskimi znakami typu „ą”, „ę”, „ż” 
czy „ó”. Na zakończenie części arty-
stycznej tradycyjnie poczęstowano 
wszystkich tortem, w kształcie słow-
nika ortogra�cznego, ufundowanym 
przez Urząd Miasta Luboń.

Z tekstem tegorocznego dyktan-
da najlepiej poradzili sobie: w kate-
gorii „junior szkoła podstawowa”, 
nie po raz pierwszy – SP w Tulcach, 
„junior gimnazjum” – Gimnazjum 
w Tulcach, a wśród seniorów – Lu-
bońska Petanka. Wszyscy wyróż-
nieni otrzymali symboliczne wiecz-
ne pióra. Zwrotami, które przyspo-
rzyły zawodnikom najwięcej kłopo-
tów okazały się: „�lip z  konopi”, 
„boogie-woogie” oraz „cza-cza”. 
Źródłem problemów mogła być 
dawna pisownia „cha-cha” oraz ko-
jarzenie przysłowiowego �lipa z mę-
skim imieniem. Zwrot ten jednak, 
jak tłumaczył doktor Liberek, wy-
wodzi  się ze szlacheckiej gwary 
myśliwskiej i oznacza zająca.

Atmosfera panująca tego wie-
czoru w budynku gimnazjum była 
bardzo miła i każdy z pewnością się 
czegoś nauczył. Natomiast Jarosław 
Liberek zaprosił wszystkich serdecz-
nie na kolejną, 14. edycję Luboń-
skiego Dyktanda, która odbędzie się 
za rok.

Sandra Bulczyńsk

Tulce znów górą!
XIII Lubońskie Dyktando „Złote Pióra”

n
Uczestnicy Dyktanda 2015, w głębi – zwycięzcy   fot. Sandra Bulczyńska

Telewizyjne koszałki-opałki
Potomkowie Piasta Kołodzieja kochają boogie-woogie i cza czę niby 

gwiazdy, toteż telewizja nie za długo kazała czekać na kolejne serie tejże 
rozrywki. Zdanie handryczącego się malkontenta z Jaworzna-Szczakowej, 
utyskującego na bylejakość popkultury, rozentuzjazmowani zwolennicy 
programów traktują jak wyskok �lipa z konopi. Do tych arcyfanów należą 
dziewięcio- i dziesięcioletnie huncwoty z Kielecczyzny, wdzydzki neuro-
chirurg oraz anabaptystka w wieku balzakowskim, eksżona Trynidadczyka. 
Tańczący przypominają nierzadko sczepione podczas walki hieny. Płonne 
okazały się jednak nadzieje szyderców żądnych widoku wpółżywych i zsza-
rzałych zawodników. Uczestnicy prezentują �rmowe uśmiechy, które ni 
stąd, ni zowąd zostają zgaszone przez dotychczas wyważone jury. Niejeden 
oburzony fan, wytarłszy chabrową chusteczką strużki potu z pobrużdżo-
nego czoła, zapewne wykrzyknął do arbitrów: „Sczeźnijcie, niedowidzące 
darmozjady!”. W tak żarzącej się od emocji chwili tylko najpopularniejszy 
wróżbita mógłby przewidzieć, kto zostanie zmożony przez konkurencję. 
Reklamy ciągnęły się niczym pełzająca żararaka, ale nareszcie mamy, i to 
zgoła niespodziewane, rozstrzygnięcie: dziś nikt nie odpada! Zszokowani 
internauci nie mają czasu ochłonąć i spożyć kuskus, gdyż za chwilę roz-
poczyna się program ze śpiewającymi aktorami, z których kilku dopiero 
co skończyło tańczyć. Oj, ciężki jest żywot telewidza.

Przygotowali:  
dr hab. Jarosław Liberek, mgr Sebastian Surendra

Instytut Filologii Polskiej UAM

Treść dyktanda 2015
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Zapomniane świątynie

W poniedziałek, 27 kwiet-
nia w Bibliotece Miejskiej 
odbył się kolejny wykład 

Doroty Molińskiej – pracownika 
naukowego UAM – dla studentów 
Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku 
(LUTW). Słuchacze mogli poznać hi-
storie świątyń protestanckich, które 
dziś straciły pierwotne wartości. Słu-
chacze poznali dzieje m.in. kościoła 
św. Barbary i św. Łukasza, ale także 
zapoznali  się tradycjami i  kulturą 
religii protestanckiej. Wiek XVI był 
triumfalnym okresem dla omawianej 
religii. Protestantyzm wyznawany był 
głównie przez wyższe warstwy spo-
łeczne. Wierni spotykali się w Pała-
cu Górków, w którym odbywały się 
nabożeństwa luterańskie, kolejnym 
ważnym miejscem był poznański 
budynek Wagi Miejskiej, w którym 
gromadzono się w XVIII wieku. Rok 
1592 był trudny dla religii prote-
stanckiej w Poznaniu. Wymarł ród 
Górków – protestanci stracili swoje 
najsilniejsze oparcie i przedstawicie-
la. Dorota Molińska zaprezentowała 
budowle, które już nie istnieją, ale 
także te, które można oglądać do 
dziś. Studenci zapoznali  się z  hi-
storią kościoła pw. św. Piotra, który 
kiedyś znajdował  się przy ul. Pół-
wiejskiej. Omówiła bryłę kościoła 
św. Barbary, która charakteryzo-
wała się ciekawymi i nietypowymi 
rozwiązaniami architektonicznymi 
w zakresie estetyki i detali. Kościół 
szybko został przemianowany na 
świątynię katolicką.    (BM)

Sztuka dobrego mówienia
4 maja w Bibliotece odbyło się 

spotkanie z Leszkiem Teuszem, na 
którym ponownie poruszono temat 
agresji w języku. Tym razem jednak 
skupiono się na retoryce. Ich uwagę 
zwrócono na brak wrażliwości 
i znieczulenie na to, co wypowiada-
my. Niepoprawne i  niekulturalne 
operowanie językiem jest niestety 
problemem powszechnym, który 
dotyka także dzieci. Studenci wspól-
nie zastanawiali się, co należy zrobić, 
aby podwyższyć poziom wypowiedzi 
wśród przedszkolaków i  uczniów 
szkół. Wspólnie wywnioskowali, że 
sposób operowania językiem zależy 
od kultury rodziców, „kulturę oso-
bistą wynosi się z domu”. Źródłem 
agresji jest telewizja i Internet. Mło-
dzi ludzie, oglądając �lmy o agre-
sywnej treści czy grając w gry, które 
opierają się na operowaniu agresją, 
nieświadomie nabierają wulgarnych 
nawyków. Istnieje silna potrzeba 
zminimalizowania tego problemu, 
wspólnie można naprawić błędy, 
których podłożem jest agresja. Spo-
tkanie dotyczyło retoryki, czyli spo-
sobu mówienia, sztuki poprawnego 
operowania językiem. Retoryka 
stanowi rzetelne podłoże do wywie-
rania wrażenia, jest narzędziem 
przekonywania. Dziś niestety jest 
pustosłowiem. Z powodu mediów 
straciła swoje fundamentalne war-

tości, przez co stała się gestykulacją, 
a nie sztuką ubarwiającą wypowie-
dzi. Jest manipulacją i zyskała mia-
no nieszczerej przez nieprawidłowe 
wykorzystanie tego narzędzia ko-
munikacji w  komercyjnych rekla-
mach. Ważna jest perswazja prze-
konywania, dlatego retoryka stano-
wi sztukę, która rozwijała się przez 
setki lat.    (BM)

Spotkanie z Białą Damą
W bardzo pogodny, poniedział-

kowy poranek, 11 maja, grupa słucha-
czy sekcji literacko-tetatralno-biblio-
tecznej wyruszyła na spotkanie z Teo-
�lią Działyńską. Podczas wycieczki 
do Kórnika zwiedziliśmy neogotycki 
zamek, owiany legendą Białej Damy 
i  przespacerowaliśmy  się alejkami 
Arboretum zażywając słonecznych 
kąpieli. Po zamkowych wnętrzach 
oprowadziły nas pani przewodniczki, 
które w dynamiczny i atrakcyjny spo-
sób przedstawiły historię Kórnika, 
zamku i jego mieszkańców. Przybli-
żyły nam zwyczaje panujące w czasach 
świetności, które trwały podczas rzą-
dów Teo�li Działyńskiej. Mogliśmy 
obejrzeć cenne zbiory zgromadzone 
w zamku, od malarstwa przez rzeźby 
aż do przedmiotów codziennego użyt-
ku i pamiątek, które pozostawili po 
sobie mieszkańcy. Jedną z atrakcji była 
możliwość zobaczenia cennych zbio-
rów Biblioteki Kórnickiej, która na 
swoich regałach przechowuje należą-
ce do najstarszych ksiąg w  Polsce. 
Wyjazd do Kórnika przybliżył nam 
nie tylko historię rodu Działyńskich, 
ale także życiorys Wisławy Szymbor-
skiej, która urodziła się w tym mieście. 
Na jej cześć stworzono ławkę z syl-
wetką Szymborskiej oraz kota, o któ-
rym pisała w jednym ze swoich wier-
szy.   

(BM)

O adaptacji literatury
25 maja w  „Galerii na Regale” 

Biblioteki Miejskiej słuchacze 
LUTW spotkali  się na wykładzie: 
„Literatura �n de siècle’u na srebr-
nym ekranie. O ciekawych adapta-
cjach literatury przełomu XIX i XX 
wieku”, którego gościem był Marcin 
Jauksz. Przystępniej temat można 
określić jako literaturę drugiej po-
łowy XIX w. przedstawionej w cie-
kawej adaptacji �lmowej. Prelegent 
w bardzo wyczerpujący sposób wy-
jaśnił, na czym ta literatura polega-
ła. Zaprezentował trzy ważne posta-
cie literackie omawianego okresu: 
Maurycego Materlincka, Henryka 
Ibsena oraz Herberta George Well-
sa. Następnie prelegent wyświetlił 
fragmenty �lmów opartych na oma-
wianej literaturze: „Fantazji w sze-
ściu aktach” na podstawie Mater-
lincka, „Wroga ludu” na podstawie 
Ibsena oraz fragment �lmu „Szczę-
ki”. Ekranizacje te zachęcają widzów 
do nieufności wobec władzy. Można 
wysnuć wniosek, że intelektualiści 
XIX wieku są realni w rzeczywisto-
ści.    (BM)

Z LUTW Spotkanie Uniwersytetów
23 maja słuchacze LUTW wzię-

li udział w VI Wielkopolskich Spo-
tkaniach Sportowo-Integracyjnych 
Uniwersytetów III Wieku występu-
jąc w różnych dyscyplinach sporto-
wych. Wyruszyliśmy rankiem auto-
karem na trasę do Sierakowa. Wiel-
kopolskie Spotkania są amatorskimi 
rozgrywkami seniorów, organizo-
wanymi przez Filię Uniwersytetu 
III  Wieku w  Sierakowie, Gminę 
Sieraków i  Szkołę Podstawową 
w tym mieście. Celem spotkań jest 
propagowanie zdrowego stylu życia 
wśród seniorów oraz integracja 
z  młodym pokoleniem. Studenci 
walczyli o  puchar „Serce Seniora”. 
Sportową rywalizację poprzedziła 
parada ulicami Sierakowa prowa-
dzona przez motocykle oraz stowa-
rzyszenie „Vivat”. Następnie na bo-
isku Orlik odbyła  się rywalizacja 
zawodników z przybyłych na spo-
tkanie 13 drużyn seniorów w 6 kon-
kurencjach, w tym m.in.: strzelanie 
z wiatrówki, rzut beretem na odle-
głość, bieg w workach, kręgle, bieg 
z szarfą i rzut do celu. Przedstawi-
ciele drużyn otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a  zwycięzcy poszczegól-
nych dyscyplin – medale i dyplomy. 
Tym razem zdobyliśmy 3 srebrne 
medale w następujących konkuren-

cjach: bieg z szarfą (Jan Błaszczak), 
strzelanie z wiatrówki (Adam Pod-
bylski) i rzut do celu (Ewa Hernes). 
Nagrodzono trzy najlepsze uniwer-
sytety – drużyna z  Lubonia zajęła 
III  miejsce. LUTW występował 
w zawodach po raz drugi. Po zma-
ganiach sportowych uraczyliśmy się 
pysznym żurkiem w  chlebie oraz 
ciastem, kawą i herbatą. Następnie 
na murawie boiska odbyła się część 
rozrywkowa połączona ze wspólną 
nauką tańców pod okiem trenera. 
Dalszą część zajęła zabawa taneczna 
oraz śpiewanie piosenek biesiad-
nych. Spartakiada zakończyła  się 
dekoracją zwycięzców poszczegól-
nych dyscyplin oraz rozdaniem pu-
charów i dyplomów dla zwycięskich 
drużyn. Do Lubonia wróciliśmy 
wieczorem.    M. J. Błaszczakowie

Rajd rowerowo-pieszy
24 maja odbył się 15. Rajd Ro-

werowo-Pieszy „Śladami historii” 
pod patronatem Wójta Gminy Ko-
mornik, zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury, Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej 
i  Klub Seniora w  Komornikach, 
w ramach 22. Dni Gminy Komor-
niki. Wzięło w nim udział ok. 110 
osób, w  tym duża grupa pieszych 
i  rowerzystów z  Lubonia. Wśród 
nich byli słuchacze i uczestnicy Lu-
bońskiego Uniwersytetu III Wieku. 
Do wyboru były dwie trasy: rowe-
rowa – „Szlakiem im. Stanisława 
Nowaka”, długości ok. 30 km (start: 
Komorniki – park Strażaka, Ogród 
Pamięci – Szreniawa, Hilarówko, 
Rosnówko, Trzebaw, WPN i Groby, 
Wypalanki, Konarzewo, Głuchowo, 
Komorniki – stadion przy ul. Jezior-
nej; przewodnicy trasy: Edward 
Mączyński, Andrzej Kowalkiewicz 
i  Włodzimierz Heigelmann) oraz 
piesza ok. 10 km (start: Komorniki 
– park Strażaka, Ogród Pamięci – 
Rosnowo, Walerianowo, Jezioro Lug, 
Rosnówko, Hilarówko, Szreniawa, 
Komorniki – stadion przy ul. Jezior-
nej; przewodnicy: Franciszka Wasi-
lewska, Maria Grześko, Antoni 
Pawlik oraz Jan Błaszczak – PTTK 
Luboń). Część lubonian powędro-

wała pieszo, 
a część poje-
chała trasą 
rowerową. 
Wszyscy 
spotkali  się 
na stadionie, 
gdzie orga-
nizatorzy 
przygotowa-
l i  w i e l e 
atrakcji, 
a wśród nich 
pyszne kieł-
baski przy-
gotowane 
przez Koło 
Gospodyń 
Wiejskich 
z Komornik. 
Uczniowie 
z  rodzicami 
z  Gimna-
zjum w Ko-
mornikach 
polecali 

smakowite placki z  owocem oraz 
kawę i  herbatę. Uczestnicy rajdu 
otrzymali znaczki rajdowe, drobne 
upominki ufundowane przez GOK, 
Urząd Gminy i  sponsora Rajdu – 
DHL Express (plecaki, czapeczki, 
koszulki).   

 M. J. Błaszczakowie

Spacer po szachtach
W sobotę, 9 maja Sekcja Krajo-

znawcza i Turystyki Pieszej udała się 
na pieszą wędrówkę w północnych 
rejonach Lubonia położonych na 
granicy z Poznaniem. Wyruszyliśmy 
z pl. Edmunda Bojanowskiego i ul. 
Poniatowskiego udaliśmy się w kie-
runku ul. Niezłomnych, którą do-
tarliśmy do północnych krańców 
Lubonia, po czym doszliśmy na 
Świerczewo, na tzw. szachty poznań-

n
VI Wielkopolskie Spotkanie – medaliści z LUTW. Od lewej: J. 
Błaszczak, E. Hernes, Adam Podbylski. Centralnie, z nagrodą 
dla drużyny (3 miejsce) – Maria Nowakowska  fot. Maria 
Błaszczak
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skie. Znajduje  się tutaj około 40 
akwenów po wyrobiskach gliny 
o zróżnicowanej powierzchni od 0,2 
do 12 ha. W latach 70. XX w. uzna-
no te tereny za jedne z najcenniej-
szych przyrodniczo na terenie Po-
znania i objęto ochroną w ramach 
użytków ekologicznych. Rada Osie-
dla Świerczewo w  ubiegłym roku 
rozpoczęła rewitalizację szacht. Już 
widać tego efekty. Powstały utwar-
dzone alejki spacerowe, postawiono 
ławki i kosze na śmieci. Przy alej-
kach stoją drogowskazy informują-
ce o nazwach stawów i miejscach, 
gdzie znajdowały się dawne cegiel-
nie. Na wysokim brzegu stawu po-
wstał punkt widokowy, z  którego 
widać panoramę Lubonia. Miło było 
spacerować wśród zieleni, podziwiać 
wykonane prace oraz postęp robót 
na terenie Poznania. Po stronie Lu-
bonia prac rewitalizacyjnych jeszcze 
nie rozpoczęto. W drodze powrotnej 
odwiedziliśmy były hitlerowski obóz 
żabikowski, w którym przy pomni-
ku „Nigdy Wojny” zapaliliśmy znicz 
z  okazji 70. rocznicy zakończenia 
wojny.    M.J. Błaszczakowie

W miasteczku kowbojskim
30 maja słuchacze LUTW, w ra-

mach zajęć Sekcji Krajoznawczej 
i  Turystyki Pieszej, udali  się do 
Kowbojskiego Miasteczka „Western 
City” przy ul. Kwiatowej. Spotkali-
śmy się przy budynku Straży Pożar-
nej i ul. Żabikowską wyruszyliśmy 
w kierunku Lasku. Po prawie 4-ki-
lometrowym spacerze ul. Poznańską 
i  Polną dotarliśmy na miejsce, do 
miasteczka country, gdzie powitał 
nas gospodarz, szeryf Jack – Jacek 

Przebierała – i Cordell – Zbigniew 
Henciel. Szeryf i zastępca oprowa-
dzili nas po miasteczku. Zobaczyli-
śmy biuro szeryfa i  areszt, gdzie 
część grupy znalazła się „za kratka-
mi”. Musiała się „wykupić” śpiewem 
piosenek biesiadnych. Obejrzeliśmy 
kościół i cmentarz oraz inne budyn-
ki miasteczka. Była kawa z ciastem, 
a  dla chętnych piwo. Jack i  Doris 
uczyli przybyłych tańca country, 
a  Cordell kręcił lassem, wykorzy-
stując różne pozycje ciała i akroba-
cje na wysokości. Później rozpoczę-
ła się wspaniała zabawa przy muzy-
ce kowbojskiej.   

M.J. Błaszczakowie

Borne Sulinowo i okolice
31 maja członkowie LUTW 

związani z GOK Komorniki i Klu-
bem Seniora w Komornikach uda-
li się na wycieczkę do Bornego Su-
linowa w województwie zachodnio-
-pomorskim. Wyruszyliśmy auto-
karem wczesnym rankiem, by po 
prawie czterech godzinach dotrzeć 
na miejsce. Borne Sulinowo (Gross 
Born) to miasto leżące 22  km od 
Szczecinka. Tereny te w XV wieku 
należały do Pomorzan. W  1587  r. 
osadnicy z Dolnej Saksonii i West-
falii założyli tu osadę Gros Born 
(Wielki Zdrój) oraz wieś Linde 
(Lipa). Przez wieki tereny te nale-
żały do Niemiec. Władze III Rzeszy 
utworzyły na tych obszarach ogrom-
ny poligon wojskowy. W  latach 
1933-1939 zbudowano bazę wojsko-
wą. W roku 1936 zakończono bu-
dowę miasta militarnego z przezna-
czeniem dla szkoły artylerii We-
rmachtu. Garnizon Grass Born miał 

duże znaczenie militarne. Stąd dy-
wizja pancerna Heinza Guderiana 
w  1939  r. zaatakowała Polskę. Na 
dużym obszarze poligonu zniwelo-
wano teren w sposób imitujący pu-
stynię. Tutaj ćwiczyły oddziały Afri-
ka Korpus pod wodzą generała 
Erwina Romla. Chętnie przebywał 
w  garnizonie Adolf Hitler z  Ewą 
Braun. Od września 1939  r. obok 
Bornego zlokalizowano obóz jeniec-
ki, stalag, a następnie o�ag (dla o�-
cerów). Po zakończeniu II  wojny 
bazę przejęli Rosjanie (6. Gwardyj-
ska Witebsko-Nowogrodzka Dywi-
zja Zmechanizowana) liczącą ponad 
10 tys. żołnierzy. Ukryte przed Po-
lakami przez pół wieku miasto ob-

jawiło  się niespodziewanie w paź-
dzierniku 1992 roku po wyjeździe 
ostatniego eszelonu z  żołnierzami 
armii Federacji Rosyjskiej. Rozpo-
częto przejmowanie miasta przez 
Polaków. W 1993 r. Rada Ministrów 
RP nadała miejscowości Borne Su-
linowo statut miasta. Po mieście 
oraz terenie dawnego obozu i o�agu 
oprowadzał nas Andrzej Michalak, 
posiadający prywatną Izbę Muzeal-
ną z wieloma eksponatami z tamtych 
czasów oraz wykopanymi z  ziemi 
na całym terenie poligonu. Na tere-
nie o�agu II D Gross Born w pobli-
żu Kłomina na pomniku poległych 
jeńców zapaliliśmy znicze.   

M.J. Błaszczakowie

n
Borne Sulinowo – uczestnicy wycieczki przy pomniku pomordowanych 
jeńców   fot. Maria Błaszczak

W poniedziałek, 11 maja, 
w Bibliotece Miejskiej (BM) 
odbyło się okolicznościo-

we spotkanie Klubu Historycznego 
„Lubońskie Konwersatorium Hi-
storyczne” (LKH), w którym wzięli 
udział radni I kadencji Rady Miasta 
Luboń (RML) – 1990-1994 – będący 
pionierami życia samorządowego 
w naszym mieście. W przededniu 
25. rocznicy samorządu w Luboniu, 
dyrektor BM – Elżbieta Stefaniak 
powitała gości, wśród nich: bur-
mistrz Małgorzatę Machalską oraz 

radnych I kadencji RML: Romana 
Haremzę, Pawła Leszka Klepkę, prof. 
Krzysztofa Molińskiego (przewod-
niczący RML), Grzegorza Paczyń-
skiego (członek zarządu), Bronisława 
Podżerka, Piotra Pawła Ruszkow-
skiego (zastępca przewodniczącego 
RML), Andrzeja Sobiło, Włodzimie-
rza Sroczyńskiego, Włodzimierza 
Stelmaszyka, Tadeusza Waliczaka. 
Po krótkiej prezentacji multimedial-
nej na temat początków samorządu 
w  naszym mieście, bohaterowie 
spotkania podzielili się ciekawymi 

Spotkanie pionierów

n
Uczestników kameralnego spotkania LKH powitała dyrektor Biblioteki 
Miejskiej – Elżbieta Stefaniak   fot. Paweł Wolniewicz

wspomnieniami, doświadczeniami 
i re�eksjami. Mówili o tym, jak prze-
cierali szlaki lubońskiego samorzą-
du i dzielili się re�eksjami, które do 
dziś nie straciły aktualności. Warto 

podkreślić, że pionierzy są w dobrej 
formie i  dzisiejsze władze miasta 
z  powodzeniem mogą korzystać 
z ich samorządowego doświadczenia.

PAW

n
Radni I kadencji RML, od lewej: Grzegorz Paczyński, Tadeusz Waliczak, 
Włodzimierz Sroczyński, Krzysztof Moliński, Włodzimierz Stelmaszyk, Bro-
nisław Podżerek, Paweł Leszek Klepka, Andrzej Sobiło i Roman Haremza 
(na zdjęciu brakuje Piotra P. Ruszkowskiego, którego obowiązki zawodowe 
zmusiły do wcześniejszego wyjścia ze spotkania)   fot. Paweł Wolniewicz
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Poza rzeczywistością

W sobotę, 9 maja gościliśmy 
Marka Cichuckiego reży-
sera i wykonawcę Interak-

tywnego Kabaretu Meta�zycznego 
pt. „Poza Rzeczy Wistością”. Spek-
takl, w  którym postawa traktowa-
nia życia serio przeciwstawiona jest 

postawie kreowania się – nawet za 
cenę zakłamywania rzeczywistości. 
Bohater spektaklu broni tej pierwszej 
postawy, aż do czasu gdy… rozpły-
nie się we wszechogarniającej bladze. 
Widzowie są zapraszani do udziału 
w poszczególnych scenach w sposób, 
który obciąża ich odpowiedzialnością 
za „unicestwienie” ostatniego być 
może człowieka, walczącego o prawdę 
w życiu. W 2012 r. monodram wyróż-
niono na Ogólnopolskim Konkursie 
Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego 
Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” 
nagrodą Prezydenta Miasta Słupska.

Chile i  Peru na wyciągnięcie 
ręki

13 maja odbyło  się spotkanie 
z Izabelą Herdel, która opowiedzia-
ła zgromadzonym o swojej 60-dnio-
wej podróży po Chile i Peru. Przy-
byli mieli niepowtarzalną okazję 
dowiedzieć  się wielu ciekawostek 
na temat dwóch malowniczych 
państw leżących w Ameryce Połu-
dniowej. Pani Iza mówiła o gejze-
rach Tatio, kanionie Cotahuasi, 

Dolinie Księżycowej, jeziorze Titi-
caca z wyspami Uros, Nazca i Ma-
chu Picchu. Podczas spotkania na 
uczestników czekała niespodzianka 
w postaci egzotycznych, lokalnych 
potraw, m.in. papa rellena, empa-
nady.

Spektakl dla dzieci
13 maja biblioteczna 

„Galeria na Regale” gościła 
aktorów poznańskiego te-
atru „TeatRyle” ze spekta-
klem dla najmłodszych 
widzów pt. „Majowa przy-
goda”. Przedstawia przygo-
dy misia Tymoteusza, któ-
ry postanowił wysiedzieć 
jajko znalezione w trawie, 
w lesie. To pogodna, pełna 
dowcipu bajka z  piękną 
scenogra�ą i piosenkami.

Nagrodzone czytanie
Mistrzem Pięknego 

Czytania w  13. konkursie 

Biblioteki Miejskiej został Wiktor 
Gajda. Tegoroczni laureaci to, 
z klas III: 1. miejsce – Marcin Tar-
goński, 2. – Zo�a Tomczak, 3. – 
Marianna Jastrząb; wyróżnienia – 
Filip Tuliszka i  Joanna Hawrusik. 
W  klasach  II najwyższe miejsca 
zajęli: 1. – Wiktor Gajda, 2. – An-

Z Biblioteki Miejskiej tonina Tłok, 3. – Jakub Gębara, 
wyróżnienia – Teresa Gąsiorek 
i Moniką Piątek. Z klas I uhonoro-
wano: 1. miejsce – Magdalena Tom-
czak, 2. – Aleksandra Kulińska, 3. 
– Bartosz Pawlicki, wyróżnienia 
otrzymali – Karolina Pawlicka, Mar-
ta Adamska i Jerzy Androsiuk.

Pasowanie na czytelnika
W dniach 8 – 15 maja obcho-

dzono XII  Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek, którego tegoroczne hasło 
brzmiało: „Wybieram Bibliotekę”. 
Ponadto maj jako miesiąc poświę-
cony książce i  czytelnictwu, to 
wspaniała okazja do odwiedzin 
w Królestwie Książek. W związku 
z  tym, jak co roku, w  Bibliotece 
Miejskiej odbyły  się uroczystości 
„Pasowania na czytelnika” – 
uczniów i przedszkolaków. W trak-
cie spotkań dzieci dowiedziały się, 
jak wypożyczać książki, jak o  nie 
dbać, złożyły przyrzeczenie, a na-
stępnie każde z nich zostało paso-
wane książką na czytelnika. Na 
koniec otrzymały zakładki z infor-
macją o Bibliotece.

Fotografia i wiersze
18 maja w „Galerii na Regale” 

odbyło się pierwsze spotkanie z cy-
klu „Moje pasje”. Tego dnia Biblio-
tekę zaszczycili swoją obecnością 
Państwo Dąbkowscy. Pani Marian-
na podzieliła się z zebranymi roz-
ległą wiedzą na temat różnych 
gatunków kwiatów i  metod ich 
uprawiania, a  przede wszystkim 
o swoim największym hobby, jakim 
jest uwiecznianie roślin na prze-
pięknych fotogra�ach. Jerzy Dąb-
kowski jest poetą samoukiem, 
w  którego twórczości wyraźnie 
dostrzegalne są inspiracje twórczo-
ścią żony. Podczas spotkania 
uczestnicy mogli zapoznać  się 
z niektórymi pracami pisarza, któ-
ry w swoich wierszach porusza nie 
tylko tematy związane z kwiatami, 
ale też przedstawia re�eksję nad 
sensem życia i relacjami z innymi 
ludźmi. Już na pierwszy rzut oka 
można było dostrzec, że małżeń-
stwo tworzy zgrany duet nie tylko 
w życiu, ale też wzajemnie się in-
spiruje w twórczości artystycznej.

Jak w kinie
18 maja „Galeria na Regale” po 

raz kolejny zamieniła się w salę ki-
nową, a  to za sprawą miłośników 
dużego ekranu, którzy raz w mie-
siącu spotykają się w Bibliotecznym 
Klubie Filmowym. Tym razem mie-
liśmy okazję obejrzeć �lm w reży-
serii Damiena Chazella pt. „ Wi-
plash”. Dzieło przedstawia zawiłą 
relację utalentowanego perkusisty 
Andrew Neimanna oraz jego na-
uczyciela i mentora Terencea Flet-
chera. Film stawia przed odbiorca-
mi rozmaite pytania o granicę, do 
jakiej może posunąć  się pedagog, 
by zmotywować swojego podopiecz-
nego do przekraczania własnych 
barier i  ograniczeń w  drodze do 
„bycia wielkim”. Prelekcję do �lmu 
oraz dyskusję po projekcji popro-
wadził dr Marcin Jauksz.

Spotkanie autorskie
20 maja odbyło  się spotkanie 

z pisarką – Katarzyną Rygiel, twór-
czynią kryminału pt. „Wielki chłód”. 
Książka jest opowieścią o  Januszu 
Krzyżanowskim, autorze krymina-
łów cieszących  się umiarkowaną 
popularnością. Pisarz jest przekona-
ny, że bezbłędnie odróżnia realia od 
świata wymyślonego. Jednak, gdy 
rozpoczyna pracę nad nową powie-
ścią i  nagle staje  się uczestnikiem 
niezwykłych zdarzeń, dochodzi do 
wniosku, że był w błędzie. Niepokój 
pisarza zmienia  się w  strach, gdy 
w niewyjaśnionych okolicznościach 
znika jego była żona, a  on sam 
stwierdza, że ktoś go prześladuje. 
Wszystkich miłośników mocnych 
wrażeń i mrocznych historii zapra-
szamy do lektury.

Wernisaż Magdaleny Kozickiej
29 maja po raz kolejny mogli-

śmy stanąć oko w  oko ze sztuką 
przez duże „S”. Przyczyniła się do 
tego Magdalena Kozicka, która zgo-

dziła  się pokazać owoce swojej 
twórczości. Tym samym, do końca 
września, będzie można podziwiać 
jej znakomite obrazy, interesujące 
instalacje i  niezwykłe fotografie 
wyeksponowane pod wspólnym 
tytułem „Bliżej”. Wszystkich kone-
serów sztuki, i nie tylko, zapraszamy 
do „Galerii na Regale”.

BM

n
W występie Kabaretu Meta�zycznego wzięły 
udział pracownicy Biblioteki – dyrektor E. 
Stefaniak (z prawej) i M. Janusz   fot. Andrzej 
Jastrząb

n
Izabela Herdel opowiadała o Chile i Peru

n
Nagrodzeni w czytaniu z klas pierwszych

n
Spotkanie z pisarką – Katarzyną 
Rygiel (z lewej)
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W siedzibie Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie” i Re-

dakcji „Wieści Lubońskich” można 
oglądać wystawę pt. „Ja, Ty, My, 
Samorząd – Samorząd, demokra-
cja, wolność”. Ekspozycja została 
zorganizowana przez Kancelarię 
Prezydenta RP i Ministerstwo Ad-
ministracji i Cyfryzacji z okazji 25. 

rocznicy odrodzenia samorządu 
terytorialnego w Polsce. Zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych na 
ul. Wschodnią 23a/62.

AS

Samorząd  
na planszach

nWitryna redakcji „Wieści Lubońskich” 
i Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” 
z ekspozycją poświęconą 25. rocznicy 
samorządu   fot. Piotr P. Ruszkowski

Na Paradzie Łazarskiej

W czwartek, 28 maja członkowie 
Towarzystwa Miłośników 
Miasta Lubonia (TMML) 

wzięli udział w  jubileuszowej, 10. 
Paradzie Łazarskiej odbywającej się 
w ramach 26. Dni Łazarza. Od lat 
TMML życzliwie wspiera inicjatywy 
podejmowane przez Klub Osiedlo-
wy „Krąg”. Wśród nich największym 
przedsięwzięciem są Dni Łazarza 
odbywające  się nieprzerwanie od 
26 lat i będące najstarszym świętem 
dzielnicowym w Poznaniu. Od 10 
lat w ramach Dni ma miejsce Pa-
rada Łazarska stanowiąca uroczysty 
przemarsz przez najważniejsze ulice 
usytuowane na tym obszarze. W tym 
roku świętowano jej jubileusz, stąd 
oprawa była dość szczególna. Parada 
rozpoczęła się o godz. 17 salwą ar-
matnią na dziedzińcu Zespołu Szkół 
Gimnazjalno-Licealnych nr 33 na ul. 
Wyspiańskiego oraz przemówieniem 
Prezydenta Miasta Poznania – Jacka 
Jaśkowiaka. Następnie barwny ko-
rowód przeszedł ulicą Głogowską, 
Stablewskiego oraz Jarochowskiego, 
aż dotarł do parku Kasprowicza w po-
bliżu Areny. Prowadziła go orkiestra, 
a w paradzie wzięli udział nie tylko 
przedszkolaki i uczniowie lokalnych 
szkół, przedstawiciele różnych insty-
tucji oraz organizacji społecznych, 
ale przede wszystkim mieszkańcy 

dzielnicy. W tym roku obchodzimy 
70. rocznicę zakończenia drugiej woj-
ny światowej i temu też wydarzeniu 
staramy  się dedykować przygoto-
wywane przez nas przedsięwzięcia. 
Członkowie TMML zaprezentowali 
więc unikatowy wojskowy samochód 
Chevrolet Canada C60-S w malowa-
niu pustynnym, wyprodukowany 
w grudniu 1942 r. w kanadyjskich 
zakładach General Motors dla armii 
brytyjskiej. Takie same ciężarówki 
użytkowały Polskie Siły Zbrojne 
w czasie II wojny światowej, w tym 
również 2. Korpus dowodzony przez 
generała Andersa. Zaprezentowali-
śmy także mundury amerykańskie, 
nawiązując tym do nalotów lotnictwa 
8. Armii Powietrznej przeprowa-
dzonych w Wielkanoc oraz Zielone 
Świątki w 1944 r. i mających na celu 
zniszczenie przemysłu zbrojenio-
wego w stolicy Kraju Warty. Warto 
wspomnieć, że ciężarówkę Chevrolet 
Canada C60-S będzie można znów 
zobaczyć na Ostrowie Tumskim 
w  trakcie 3. edycji Dni Twierdzy 
Poznań odbywających się w dniach 
20-21 czerwca br. Zapraszamy!

Noc Muzeów w Gnieźnie
Od pewnego czasu TMML 

współpracuje z Muzeum Techniki 
i  Machin Wojennych w  Gnieźnie. 
Z tego względu 16 maja nasze Sto-

warzyszenie wzięło 
udział w Nocy Muzeów 
w tym mieście. W połu-
dnie odbyła  się parada 
pojazdów militarnych, 
w  trakcie której można 
było zobaczyć w  ruchu 
wyjątkowe eksponaty 
muzeum. Wśród nich 
znajdował się jedyny za-
chowany, prototypowy 
i specjalistyczny wariant 
wielozadaniowego trans-
portera opancerzonego 
Opal  II, stanowiącego 
modernizację radzieckie-
go ciągnika pancernego 
oraz transportera opan-
cerzonego MTLB. Cie-
kawostką było na pewno 
jedyne w Polsce brytyj-
skie samobieżne działo 

Z TMML

polowe FV433 Abbot. Członkowie 
TMML zaprezentowali  się na niej 
w umundurowaniu z okresu II woj-
ny światowej. Przemieszczaliśmy się 
niemieckim pojazdem rozpoznaw-
czym Schützenpanzer SPz 11-2 
zbudowanym na podstawie francu-
skiego Hochkiss’a TT6 oraz amery-
kańską ciężarówką GMC CCKW 
352/353. Produkowana przez GMS 
Truck należący do koncernu Gene-
ral Motors weszła do służby 
w  1941  r. Nazywana Jimmy lub 
deuce and a  half (dwójka i  pół) 
w  nawiązaniu do jej ładowności, 
była podstawową ciężarówką armii 
amerykańskiej. Późnym wieczorem 
na gnieźnieńskim rynku wzięliśmy 
udział w inscenizacjach walk o mia-
sto, zarówno tych z  1945  r., jak 
i możliwych w czasach w współcze-
snych. Inspiracją dla tej ostatniej 
były aktualne wydarzenia na Ukra-
inie.

W aeroklubie
3 czerwca członkowie TMML 

odwiedzili Aeroklub Poznański, 
który jest pierwszym w Polsce i wy-
wodzi  się wprost z  poznańskich 
organizacji lotniczych funkcjonu-
jących od międzywojnia na obsza-
rze Wielkopolski. Jego patronką jest 
Wanda Modlibowska (1909-2001), 
zasłużona polska szybowniczka, 
pilotka i  instruktorka sportowa, 
w  trakcie Kampanii Wrześniowej 

1939 r. lotniczka eskadry sztabowej, 
później emisariuszka Rządu RP na 
uchodźstwie oraz żołnierz Armii 
Krajowej. Członkowie TMML od-
wiedzili Aeroklub Poznański w celu 
nawiązania ściślejszej współpracy 
przy realizacji przedsięwzięć zwią-
zanych przede wszystkim z rekon-
strukcjami historycznymi. Dla nie-
których z nich była to podróż sen-
tymentalna, a  dla najmłodszych 
członków stowarzyszenia na pewno 
ogromna atrakcja.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną

n
Przechodnie i mieszkańcy dzielnicy z entuzjazmem 
pozdrawiali barwny korowód. Jednak podróż na nad-
woziu transportowym ciężarówki największą frajdę 
sprawiła najmłodszym członkom naszego stowarzysze-
nia – Konstancji i Alexowi. Na zdjęciu przejazd w pobli-
żu Rynku Łazarskiego   fot. Monika Warchalewska

n
 Efektowny przejazd ulicami Gniezna 16 maja w trakcie parady pojazdów 
militarnych zorganizowanych przez Muzeum Techniki i Machin Wojen-
nych podczas Nocy Muzeów. Na pierwszym planie członkowie TMML 
w historycznych mundurach w niemieckim pojeździe rozpoznawczym 
Schützenpanzer SPz 11-2   fot. Mark Krol

n
Członkowie TMML na lotnisku Aeroklubu 
Poznańskiego w Kobylnicy. W tle jeden 
z najpopularniejszych samolotów wieloza-
daniowych i największy jednosilnikowy 
dwupłat An-2. Zaprojektowany w biurze 
Olega Antonowa, był produkowany seryj-
nie od 1949 r.   fot. Andrzej Koprowski
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W sobotni wieczór, 9 maja, 
w  pięknej, zabytkowej 
świątyni w Wirach obcho-

dzono 70-lecie Koła Ministrantów 
w połączeniu z odpustem para�alnym 

ku czci patrona – św. Floriana. Uro-
czystościom przewodniczył syn tej 
para�i – ks. prałat Michał Maciołka, 
który przed 70. laty był współzało-
życielem koła. W okolicznościowej 

liturgii uczestniczyli: 
ks. dziekan – Karol 
Biniaś, proboszcz Ka-
zimierz Szachowicz, 
inni kapłani, władze 
Komornik, Wir, Po-
wiatu Poznańskiego 
(wśród nich były mi-
nistrant wirowskiego 
koła i burmistrz na-
szego miasta, obec-
nie radny powiatowy 
– Dariusz Szmyt), 
ministranci obecni 
i seniorzy (także z La-
sku) z prezesem koła 
od 46 lat – Marianem 
Adamskim na czele. 
Obchody uświetnił 
śpiewem para�alny 
chór „Francesco”. 
Homilię wygłosił 

ks. Michał Ma-
ciołka, który na 
wstępie nawiązał 
do św. Floriana, 
a później przypo-
mniał historię Koła 
Ministrantów. Po 
zakończeniu nabo-
żeństwa uczestni-
cy kontynuowali 
okolicznościowe 
spotkanie przy ka-
wie i  wypiekach 
wirowskich pa-
rafianek. Warto 
podkreślić udział 
w  uroczystościach licznej grupy 
lubonian – byłych ministrantów 
obchodzącego okrągły jubileusz 
koła. Byli wśród nich m.in.: An-
toni Przybylski (współzałożyciel), 
Zbigniew Kuliński, Kazimierz Bro-
dziński, Leon Strykowski i Paweł 
Samol, który został ministrantem 
przy kościele w Wirach jako 8-let-
ni chłopiec. Jak wspomniał w tym 
czasie proboszczem był ks. Jan 

Ksycki, natomiast prezesem Marian 
Adamski. Pan Paweł zapamiętał, 
że do uroczystej Mszy św. z okazji 
przejścia z aspiranta do ministranta, 
służył jako pierwszy – najbliżej ka-
płana. Lubonianie byli zadowoleni, 
że mogli ponownie spotkać kole-
gów ministrantów i  umawiali  się 
już na następny, okrągły jubileusz 
– za 10 lat.

PAW

n
Po zakończeniu Mszy św., przed ołtarzem wirowskiego kościoła 
głównego celebransa otoczyli ministranci seniorzy – w większo-
ści z Lubonia. Od lewej siedzą: Roman Remlein, ks. Michał Ma-
ciołka i Antoni Przybylski. Stoją od lewej: Dariusz Szmyt, Marian 
Adamski, Wiktor Cegiołka, Paweł Samol, Stanisław Kędziora, 
Zbigniew Przybylski (syn Antoniego), Leon Strykowski, Zbi-
gniew Kuliński, Kazimierz Adamski, Leon Konieczny, Kazimierz 
Brodziński i Zenon Kaźmierczak   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas odpustowo-jubileuszowego nabożeństwa   
fot. Paweł Wolniewicz

Obchody tradycyjnie rozpoczęto 
Mszą św. w kościele św. Bar-
bary odprawioną w intencji 

gen. H. Kowalówki i wszystkich po-
mordowanych w obozie w Żabiko-
wie. Eucharystię sprawował delegat 
ks. apa Stanisława Gądeckiego – ks. 
kan. Leopold Poloch, który wygłosił 
również homilię. Obecne były władze 
Lubonia i Poznania, poczty sztanda-
rowe, harcerze i młodzież. Po wyj-
ściu z kościoła poczty sztandarowe 
tradycyjnie przeszły do obozu kar-
no-śledczego przy ul. Niezłomnych. 
Przy obelisku upamiętniającym gen. 
Henryka Kowalówkę oraz Ścianie 
Śmierci wartę honorową pełnili oraz 
wojskową oprawę całej uroczystości 
zapewnili żołnierze 31. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego w Krzesinach. Tę 

część prowadziła Romualda Sucho-
wiak – kierownik Wydziału Oświaty, 
Zdrowia i Kultury UML. Po „Hym-
nie państwowym” przemówiła bur-
mistrz Małgorzata Machalska, która 
podkreśliła udział wielu młodych 
osób w uroczystości. Przypomniała 
życiorys gen. Henryka Kowalówki 
i apelowała, by nie zaniedbywać hi-
storii i pamięci o przeszłości. Zapo-
wiedziała, że o to zadba. Dyrektor 
Muzeum – dr Anna Ziółkowska 
– powitała przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Starostwa Powia-
towego, członków organizacji, sto-
warzyszeń, wojska i duchowieństwa. 
Byli też obecni: wiceprezesi Zarządu 
Okręgu Wielkopolska Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

W hołdzie bohaterom z AK
Władze Lubonia przy współudziale Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie zorganizowały 2 
czerwca uroczystość upamiętniającą 71. rocznicę śmierci gen. Henryka Kowalówki – komendanta 
Okręgu Poznań Armii Krajowej – w byłym hitlerowskim obozie

(ŚZŻAK) – mjr Ludwik 
Misiek, prezesi Środo-
wiska „Pałac” ŚZŻAK – 
kpt. Wojciech Bociański 
i kpt. Stefan Broniecki, 
Andrzej Kamiński – syn 
ppłk Jana Kamińskiego 
(szef sztabu gen. Ko-
walówki, który zginął 
w  Żabikowie), prezes 
Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Pamięci AK 
z  Szamotuł – Konrad 
Kąkol, członek Grupy 
Rekonstrukcji Historycz-
nej AK-WiN – Kamil 
Malinowski w mundurze 
partyzanckim, a także 
przedstawiciele Towarzy-
stwa Miłośników Miasta 
Lubonia (TMML), OSP 
oraz delegacje luboń-
skich szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół 
z Poznania.

A. Ziółkowska 
przypomniała,  że 
w  Żabikowie więziono ok. 1500 
żołnierzy AK z okręgu Wielkopolski 
oraz Inspektoratu Inowrocław. 71 
lat temu o godz. 19 pod ścianą roz-
strzelano H. Kowalówkę i  innych 
o�cerów. To wydarzenie zapocząt-
kowało dalszy ciąg egzekucji żoł-
nierzy AK. Jacek Nawrocik – ad-
iunkt Muzeum – przedstawił pre-

lekcję „Likwidacja i  ewakuacja 
obozu karno-śledczego w Żabiko-
wie” (70 lat temu). Szczep ZHP 
Żabikowo wykonał pieśni patrio-
tyczne. Ppor. Andrzej Schabowski 
z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Krzesinach poprowadził apel po-

ległych, w  którym oddano hołd 
żołnierzom AK, harcerzom Szarych 
Szeregów i  innym patriotom pol-
skim, którzy zginęli z rąk okupan-
tów niemieckiego i  radzieckiego 
w walce o wolną i niepodległą Pol-
skę. Przed Ścianą Śmierci złożono 
wiązanki kwiatów.

Robert Wrzesiński

n
Podczas apelu poległych   fot. Robert Wrzesiński

n
Członkowie Zarządu TMML: Monika Warcholska (w mundu-
rze zamordowanej w Katyniu ppor. pil. Janiny Lewandow-
skiej) i Przemysław Maćkowiak (w mundurze kapitana 57. 
Pułku Piechoty Karola II króla Rumunii), z przedstawicielami 
ŚZŻAK z prezesem Wojciechem Bociańskim na czele 
(w środku), burmistrz Małgorzatą Machalską (3. z lewej), 
przewodniczącą Rady Miasta – Teresą Zygmanowską 
(1. z prawej) oraz dyrektor Muzeum Martyrologicznego – 
Anną Ziółkowską (4. z lewej). W głębi z prawej pomnik 
 „Nigdy wojny” autorstwa Józefa Gosławskiego z 1956 r.

Jubileusz ministrantów
Koło Ministrantów pw. św. Stanisława Kostki przy kościele św. Floriana w sąsiednich 
Wirach istnieje już od 70  lat. Do czasu utworzenia para�i pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w Lasku w 1979 r., mieszkający tam chłopcy stanowili połowę 
ministrantów wirowskiego kościoła
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Nabożeństwa majowe

Oprócz odbywających się co-
dziennie po mszy św. wieczor-
nej zgromadzeń modlitew-

nych ku czci Matki Bożej w kościele 
para�alnym, nabożeństwa majowe 
miały miejsce również w Fabiano-
wie – ul. Sycowska (każdego dnia 
o godz. 18), w Komornikach przy 
skrzyżowaniu ul. Żabikowskiej i Wi-
rowskiej (soboty i w niedziele o godz. 
19), przy kapliczce na ul. „Nad Ża-
binką” (soboty o godz. 19.30) oraz 

w  byłym obozie hitlerowskim (w 
piątki, 15, 22 i 29 maja o godz. 20). 
Teraz w tych miejscach odbywają się 
nabożeństwa czerwcowe.

I Komunia św.
W para�i św. Barbary do sakra-

mentu I  Komunii św. przystąpiło 
112 dzieci. W niedzielę, 10 maja po 
raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa 
62 uczniów klas III, a 24 maja – 50.

Kapłańskie rocznice
W maju trady-

cyjnie przypadły 
rocznice święceń 
kapłańskich na-
szych księży: 20 
czerwca 19. roczni-
cę obchodził kape-
lan Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek 
Maryi – o. Dariusz 
Galant, 24 maja 42. 
rocznicę świętował 
proboszcz, ks. kan. 
Bernard Cegła, 26 
maja 14. – ks. Artur 
Michalak, a  31 
maja 12. – ks. Jacek 
Zjawin.

Z parafii św. Barbary

Solidarność z Nepalem
W niedzielę, 10 maja podczas 

zbiórki pieniężnej zorganizowanej 
po mszach św., dla poszkodowa-
nych trzęsieniem ziemi w Nepalu 
parafia żabikowska zgromadziła 
ponad 7 600 zł.

Kolarz w sutannie
Ks. Artur Michalak odniósł 

sukces w XVII Międzynarodowym 
Wyścigu Kolarskim im. Bogdana 
Jańskiego (polski ekonomista, za-
łożyciel Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego i  Sługa 
Boży Kościoła Katolickiego), któ-
ry odbył się 16 maja w Krzyżow-

nikach Smochowicach. Startował 
w  dwóch kategoriach (księży 
i amatorów). W pierwszej zajął 2. 
miejsce. W nagrodę otrzymał me-
dal, puchar i strój kolarski. Zwy-
cięstwa gratulował mu Ryszard 
Szurkowski – dwukrotny wice-
mistrz olimpijski i  czterokrotny 
medalista mistrzostw świata w ko-
larstwie szosowym. W  wyścigu 
wzięło udział około 300 osób. 
W kategorii dla amatorów ks. Ar-
tur zajął 4. miejsce.

Malowanie sanktuarium
Po niedawnym remoncie dachu, 

w ostatnim tygodniu maja rozpo-
częto prace wewnątrz Sanktuarium 
bł. Edmunda Bojanowskiego. Świą-
tynia zostanie odmalowana, planu-
je  się też wymianę okien. Prace 
potrwają do końca czerwca. Na ten 
czas sanktuarium zamknięto dla 
wiernych. Zamówione wcześniej 
msze św. (np. w intencji samorządu 
w 25-lecie jego istnienia) przenie-
siono do sąsiedniego kościoła pa-
ra�alnego, a spotkania edukacyjne 
i modlitewne – do Domu Rekolek-
cyjnego sióstr służebniczek.

HS

Boże Ciało

Trasa tegorocznej procesji prowa-
dziła ulicami: Źródlaną, Żabi-
kowską, Osiedlową i Źródlaną. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, po 
Mszy św. o godz. 10 licznie zgroma-
dzeni wierni wraz z kapłanami wy-
ruszyli na ulice osiedla, by publicz-

nie dać wyraz 
swojej wiary. 
Towarzyszyli 
im nasi „ho-
norowi wika-
riusze”, ojcowie: 

Z parafii św. Jana Pawła II
Jacek, Krzysztof i Piotr OMI z para�i 
pw. Chrystusa Króla z ul. Ostatniej 
w Poznaniu. Do pierwszego ołtarza 
Monstrancję z  Najświętszym Sa-
kramentem niósł o. Jacek, do dru-
giego o. Krzysztof, do trzeciego o. 
Piotr. Procesję do czwartego ołta-
rza prowadził ks. proboszcz Paweł 
Dąbrowski. Ołtarze projektowali 
i wykonali para�anie mieszkający 
na trasie procesji. Wystrój stacji 
nawiązywał do postaci św. Jana 
Pawła II i głoszonych przez niego 
nauk. Jak w  poprzednich latach, 
pomocą służyli strażacy z OSP, któ-
rzy zabezpieczali trasę przemarszu, 
prowadzili kapłana i  nieśli swój 
sztandar, oraz siostry służebniczki 
Maryi, które przygotowały dziew-
czynki sypiące kwiatki.

Akcja „Skrzydła”
Wolontariuszki Parafialnego 

Zespołu Caritas informują, że do 
prowadzonej w naszej para�i akcji 
„Skrzydła” dołączył następny spon-
sor o wielkim sercu. Jest nim Zarząd 
�rmy „Luvena” SA. Przypominamy, 
że akcja ta polega objęciu pomocą 
konkretnego dziecka wymagającego 
szczególnej uwagi i wspieraniu jego 
wszechstronnego rozwoju (czytaj: 
„Pod skrzydłami” – „WL” 02-2015, 
str. 28). Od momentu jej rozpoczę-
cia włączyło się do niej kilkoro spon-
sorów, którzy chcieli zachować ano-
nimowość, a  także dwie firmy: 
„Niedźwiedź Lock” i  wspomniana 
Luvena. Wszystkim Państwu ser-
decznie dziękujemy za wsparcie tej 
szlachetnej idei i  liczymy na to, że 
wkrótce dołączą do nas następni 
ludzie, którym dobro dzieci nie jest 
obojętne.

Halina Gościewska
skarbnik PZC

Procesja z eu-
charystycz-
nym Chrystu-
sem przecho-
dzi ulicą Żabi-
kowską przed 
Intermarche   
fot. Wasielew-
ski

n

n
Para�anie modlą się Litanią Loretańską na nabożeń-
stwie majowym przy �gurze Matki Boskiej na ul. Nad 
Żabinką   fot. Rafał Wojtyniak

n
Jedna z grup pierwszokomunijnych, która przyjęła sakrament 24 maja    
fot. Stefan Krukowski

n
Prace remontowe w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego   
 fot. Hanna Siatka

n
Medal ks. Artura Michalaka za 2. 
miejsce w wyścigu kolarskim
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Emerytura proboszcza

Po zakończeniu Mszy Prymicyj-
nej ks. Bartosza Federowicza, 
w niedzielę, 24 maja, proboszcz 

ks. kanonik Karol Biniaś – dziekan 
dekanatu lubońskiego poinformo-
wał wiernych, że ze względów zdro-
wotnych, z dniem 1 lipca br., po 18. 
latach służby Bożej w naszej para�i, 
przechodzi na emeryturę. Jego miej-

sce od 1 lipca zajmie ks. 
prałat mgr lic. Roman 
Kubicki (ur. 1949 r.) – 
proboszcz para�i pw. 
Najświętszego Serca 
Jezusa i  św. Floriana 
w  Poznaniu (ul.  Ko-
ścielna  3) od 1992  r., 
dziekan dekanatu Po-
znań-Jeżyce, wojewódz-
ki kapelan Państwowej 
Straży Pożarnej, koor-
dynator formacji kapła-
nów. W latach 1976 – 
1981 był wikariuszem 
w  para�i św. Barbary 
w Żabikowie. Zmiany 
personalnej w  Archi-
diecezji Poznańskiej 
dokonał ks. abp Sta-
nisław Gądecki.

I komunia św.

Tradycyjnie w  drugą niedzielę 
maja (10.05) dzieci przyjęły sakra-
ment I  Komunii św. W  tym roku 
przystąpiła do niej setka dzieci.

Boże Ciało
W czwartek, 4 czerwca główną 

Mszę św. wspólnie z księżmi z para-

Z parafii św. Jana Bosko

n
Od 1 lipca probosz-
czem para�i pw. św. 
Jana Bosko będzie 
znany lubonianom 
ks. prałat Roman 
Kubicki

n
Przed uroczystą Mszą św. dzieci komunijne i ich rodzice zgromadzili się 
przed świątynią   fot. Paweł Wolniewicz

Przejście 
procesji ulicą 
ks. Streicha. 
Tłumnemu 
udziałowi 
wiernych 
sprzyjała 
piękna pogo-
da   fot. Paweł 
Wolniewicz

�i – proboszczem ks. kan. Karolem 
Biniasiem i wikariuszem ks. Jarosła-
wem Żurawskim, celebrował ojciec 
Janusz Poksiński z para�i św. Józefa 
w Puszczykowie – kapelan szpitala 
w Niwce. Po zakończeniu nabożeń-
stwa, zgodnie z tradycją, rozpoczę-
ła się uroczysta procesja, której trasa 
przebiegała ulicami: ks. Streicha, 
Konopnickiej, Jagiełły, Kościelną, 
Okrzei, Powstańców Wlkp., do Krzy-
ża Milenijnego przy skrzyżowaniu 
z  ul. Puszkina. W  procesji wzięły 
udział tysiące para�an (wśród nich 
mieszkający w  parafii zrzeszeni 
w niedawno założonym Lubońskim 
Bractwie Kurkowym – komendant 
Jan Strugarek i Robert Świerczyński), 
a  uświetnili ją tradycyjnie chór 
„Bard” i orkiestra dęta.  PAW

n

Zarządzeniem nr 17/2015 z 20 
marca 2015 r. burmistrz Lu-
bonia ogłosiła drugi otwarty 

konkurs ofert na wykonanie zadań 
publicznych przez organizacje po-
zarządowe. Jest on uzupełnieniem 
konkursu głównego (czytaj: „WL” 
03-2015, str. 41). Z przewidzianej 
planem puli 450 000 zł w pierw-
szym konkursie wykorzystano 
433 950 zł, do podziału pozostało 
więc 26 650 zł. Po dodaniu jeszcze 
10 625 zł w drugim konkursie prze-
znaczono łącznie 37 250 zł, które 
rozdysponowano w  dwóch kon-
kursach. W konkursie nr VI/2015 
„Kultura i  patriotyzm lokalny” 
z budżetu miasta dofinansowano 
dodatkowe 2 zadania na łączną 
kwotę 17  000  zł, a  w  konkursie 
VII/2015 – „Sport” – 5 zadań na 
łączną kwotę 20 275 zł (patrz ta-
bela obok).

Również i tym razem nie dosta-
liśmy danych mówiących o całko-
witym koszcie poszczególnych za-
dań, a więc nie ma możliwości ob-
liczenia wkładu danej organizacji 
w realizację danego zadania.

Tabele tradycyjnie ustawiono 
kolejnością konkursów, a  w  nich, 
według wielkości otrzymane z bu-
dżetu miasta dofinansowania do 
zadań. Na szarych paskach, u dołu 
tabel zadania, które nie otrzymały 

Przyznane kolejne dotacje
Rozstrzygnięto drugi konkurs na zadania, które w imieniu miasta w 2015 r. mają realizować 
organizacje pozarządowe wspierane �nansowo z budżetu Lubonia

W oddzielnej tabeli przedstawia-
my organizacje biorące udział w dru-
gim konkursie w 2015 r., uszerego-

wsparcia. W  ostatniej kolumnie 
procentowy stopień zaspokojenia 
potrzeb oferentów z budżetu.

wane według wielkości otrzymanej 
teraz z miasta dotacji.

PPR
cd.  
obok
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W związku z rosnącą liczbą 
małych obywateli nasze-
go miasta, jak grzyby po 

deszczu powstają kluby malucha, sale 
zabaw, niepubliczne przedszkola, itp. 
Wszystkie one są do siebie podobne 
i oferują to, co powinny. „Zucholan-
dia” przy ul. 11 Listopada 28 zasłu-
guje na szczególną uwagę.

Pierwsze wrażenie
Na spotkanie z założycielką, Ka-

milą Bąkowską, poszłam z eksper-
tem, czyli moim prywatnym trzy-
latkiem. Jak wiadomo, nikt nie bę-
dzie bardziej szczery w swej ocenie, 
jak dziecko. „Zucholandia” mie-
ści się na piętrze nad apteką. Zaraz 
po otwarciu drzwi wiadomo, że to 
miejsce dla dzieciaków. Ściany po-
obklejane plakatami, wszędzie ko-
lorowe dekoracje… jednym słowem 
– zachęcająco. Zatem wchodzimy 
po schodach, przemierzamy szatnię 
i wchodzimy do pokoju. Na środku 
dywan imitujący plan miasta, pod 
ścianami półki z zabawkami, pudła 
z  klockami… W pierwszej chwili 
nie wiadomo, za co się wziąć. Jednak 
pani Kamila z uśmiechem na twarzy 
bierze za rękę mojego przedszkola-
ka i proponuje mu budowę drogi. 
Na uporządkowanym wcześniej 
dywanie, pojawia się sterta koloro-
wych elementów, ale to nic, to prze-
cież pokój zabaw.

Początki
„Zucholandia” powstała w sierp-

niu 2014 r., a w październiku na do-
bre zaczęła działać. W pierwotnym 
założeniu miał to być klub malucha 
dla dzieci w wieku 1-4 lat, czyli np. 
dla tych, którzy z jakiegoś powodu 
nie poszli do przedszkola. Kolejnym 
pomysłem była świetlica dla dzieci, 
które albo idą na drugą zmianę do 
szkoły i rodzice nie mają co z nimi 
zrobić przed południem, albo dla 

tych, którzy kończą zajęcia szybciej 
niż rodzice i  musieliby siedzieć 
w szkolnej świetlicy. I jedno, i drugie 
było dobrym pomysłem, ale niestety 
niefortunny okazał się czas. Paździer-
nik to miesiąc, w  którym sprawy 
organizacyjne związane z  rokiem 
szkolnym, są już „ogarnięte”. Strza-
łem w dziesiątkę okazało się organi-
zowanie urodzin i przyjęć. Zarówno 
dla maluchów, jak i „szkolniaków”. 
Ideą tych uroczystości jest wspólne 
i atrakcyjne spędzenie czasu. W przy-
padku tych pierwszych, animator 
organizuje kreatywne warsztaty mu-
zyczne lub plastyczne, konkursy, 
a wszystko to może być powiązane 
ulubionym motywem bajkowym 
jubilata. Podczas gdy dzieci przez 2 
godziny zajęte są sobą, ich rodzice 
spokojnie piją kawę i  mają okazję 
lepiej się poznać. Koszt takiej impre-
zy dla 12 dzieci to 320 zł (w tym jest 
zawarta opieka, tort, przekąski i na-
poje, kawa lub herbata dla rodziców, 
materiały potrzebne na warsztaty 
oraz dekoracje). Dla grupy, która nie 
je słodyczy, można zamówić soki 
wyciskane z jabłek i marchwi, owo-
cowe przekąski oraz tort przygoto-
wany metodą BLW. Za takie menu 
zapłacimy 30 zł więcej niż w pierw-
szym wariancie. Dla starszaków jest 
równie ciekawa opcja: nocne party. 
Uczestnicy imprezy przynoszą ze 
sobą śpiwory, karimaty i  pidżamy. 
Najpierw są warsztaty i tort, później 
kolacja, ploteczki i  filmowa noc, 
a rano naleśniki na śniadanie, a po 
nich warsztaty. Około godz. 10-11 
koniec imprezy. Koszt takiego przy-
jęcia dla 12 osób to 480 zł.

Inne atrakcje
Co jeszcze oferuje „Zucholan-

dia”? Propozycji jest naprawdę dużo. 
Pani Asia, �zjoterapeutka, zaprasza 
dzieci na ćwiczenia korekcyjne, na 
zajęcia indywidualne i  grupowe. 

Raj dla zuchów

Ponadto, prowadzi też spotkania 
z paniami 40+, które chcą poprawić 
swoją kondycję albo po prostu wyjść 
z domu, żeby pogadać z koleżanka-
mi. Od września startuje także lo-
gopedia. Ciekawym pomysłem jest 
propozycja zaprowadzania i odbie-
rania dzieci ze szkoły, jeśli rodzice 
nie mają możliwości zrobić tego 
samemu. Dzieciaki, przebywając 
w „Zucholandii” mogą się zrelakso-
wać przy zabawie lub odrobić lekcje 
z  p. Kamilą. Jest także możliwość 
skorzystania z korepetycji. Właści-
cielka zapewnia szybką pomoc na-
uczycieli z  różnych przedmiotów. 
Istnieje też taka możliwość, że 
dziecko, które nie uczęszcza na co 
dzień do tej świetlicy, po wcześniej-
szym zgłoszeniu, może przyjść na 
same korepetycje. Ich koszt waha się 
od 25-40 zł za 60 minut. Ponadto, 
pani Kamila oferuje opiekę całodo-
bową. I  chociaż brzmi to nieco 
dziwnie, to w  praktyce może być 
całkiem przydatne. Zapewnienie 
nocnej opieki w świetlicy, jak rów-
nież w  domu klienta, nie stanowi 
żadnego problemu. Koszt całonoc-
nej opieki (ok. 12 godz.) to 150 zł.

Coś z harcerstwa
Jak sama nazwa wskazuje, „Zu-

cholandia” to miejsce dla zuchów. 

Pani Kamila, jako że sama jest ko-
mendantką szczepu ZHP Żabikowo, 
stara się wdrażać zasady i metody 
pracy, które są jej bliskie. Nocne 
party w  śpiworach, to prawie jak 
nocka na obozie; a praca w małych 
grupach, zabawa w  kogoś/coś czy 
nauka samodzielności są bliskie 
metodzie zuchowej.

Kompetencje
Z pewnością, zanim oddadzą 

dziecko w obce ręce, rodzice chcą 
mieć pewność, że jest to osoba kom-
petentna, zatem przedstawię krótko 
sylwetkę właścicielki: Kamila Bą-
kowska, 27 lat, od 20 lat mieszkan-
ka Lubonia. Skończyła pedagogikę 
wczesnoszkolną i  przedszkolną 
w Wyższej Szkole Pedagogiki i Ad-
ministracji. Zna ją wiele osób, bo 
prowadzi harcerstwo w SP 1, a po 
studiach pracowała w przedszkolu 
(Luboń, Komorniki, Puszczykowo). 
Jak sama przyznaje, do współpracy 
w „Zucholandii” zaprasza tylko za-
ufane osoby, najczęściej swoje ko-
leżanki z  harcerstwa lub szkolnej 
ławy; prawą ręką jest niezmiennie 
mama Danusia. Od strony prawnej 
wygląda to tak, że miejsca typu 
świetlica czy sala zabaw nie są ob-
jęte nadzorem kuratoryjnym oraz 
nie otrzymują dotacji z urzędu mia-
sta, jednak właścicielka zapewnia, 
że trzyma  się wszelkich procedur, 
jakie powinny obowiązywać.

Ocena rodzica
Jako mama zwróciłam uwagę na 

bezpieczeństwo i  wystrój (2 sale: 
jedna do zabawy, druga do nauki; 
ładnie urządzona i dostosowana do 
dzieci łazienka; różnorodne zabaw-
ki); na właścicielkę: osoba sympa-
tyczna, kipiąca pomysłami i z do-
brym podejściem do dzieci; na 
kompetencje prowadzących: dyplom 
jest potwierdzeniem kwali�kacji. 
A  co najważniejsze: mój ekspert 
wyszedł zadowolony. Pewnie, gdyby 
podczas naszej wizyty były jakieś 
dzieci, czas upłynąłby mu jeszcze 
przyjemniej. Fajne jest to, że dziew-
czyny są elastyczne i dostosowują się 
do potrzeb rodziców, a  w  dzisiej-
szych czasach, jest to duża zaleta. 
Zatem, pani Kamilo, życzę powo-
dzenia we wrześniu, aby i świetlica, 
i  sala zabaw zaczęły działać pełną 
parą.

B.S.

n
Pokój zabaw w Zucholandii   fot. Beata Stempczyńska
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W piątek, 8 maja dzieci z pu-
blicznego przedszkola przy 
ul. Okrzei obchodziły Dzień 

Unii Europejskiej. Dowiedziały się, 
jak wygląda �aga i jakie kraje przy-
należą do UE. 15 maja przedszkolaki 
odwiedziły Ochotniczą Straż Pożar-
ną. Obejrzały wozy strażackie, węże 
gaśnicze, nożyce hydrauliczne i wiele 

innych sprzętów niezbędnych stra-
żakom do pracy. Pod koniec maja 
obchodziliśmy Dzień Mamy i Taty. 
Nasi milusińscy przygotowali piękne 
występy taneczno-wokalne. Pod ko-
niec miesiąca wybraliśmy się do zoo.

D. Borysiak

W Tęczowej Krainie

n
Dzieci z Tęczowej Krainy w siedzibie lubońskiej OSP przy ul. Żabikowskiej

Grupa starszaków z niepu-
blicznego przedszkola przy 
ul. 11 Listopada przedsta-

wiła 25 maja występ o  tematyce 
kulinarnej dla swoich mam z oka-

zji ich święta. Po części artystycz-
nej każde dziecko z pomocą cioci 
przygotowało zdrowy deser dla 
swojej mamy.

29 maja grupa starszaków 
uczestniczyła w Olimpiadzie Spor-
towej, zorganizowanej przez 
Przedszkole „Tajemnicza Wyspa”. 
Rozgrywki drużyn sportowych 
dostarczyły dzieciom wiele emocji 
i dobrej zabawy. Wszystkie przed-
szkolaki bardzo chętnie uczestni-
czyły w  rywalizacjach: biegach, 
skokach, rzutach, zabawach 

sprawnościowych. Na wszystkie 
dzieci czekały wspaniałe nagrody.

Z okazji Dnia Dziecka przed-
szkolaki udały  się do Gospodar-
stwa Agroturystycznego w Witol-

dzinie. Spotkały tam koniki, kury, 
kaczki, gęsi, małe dziki, świnki 
morskie, kozy i barany. Gospody-
ni przekazała wiele informacji 
o  zwierzętach, którymi  się opie-
kuje, o ich pożywieniu i zwycza-
jach. Była też możliwość nakar-
mienia małych łakomczuchów. 
Wraz z gospodarzem przedszko-
laki zwiedziły bryczką gospodar-
stwo i  okolice. Wspólny posiłek 
zakończył nasz pełen wrażeń dzień 
w gospodarstwie.

D. Cichorzewska

Ze Słonecznego Zakątka

n
Przedszkolaki ze Słonecznego Zakątka z banerem na olimpiadzie sportowej

W maju niepubliczne przed-
szkole przy ul. Konopnickiej 
wzbogaciło się o ogródek 

warzywno-owocowy. Od tego mo-
mentu wszystkie nasze przedszkolaki 
codziennie biorą udział w zajęciach 
przyrodniczych w sposób praktycz-
ny. Dzieci uczą się jak pielęgnować 
i dbać o roślinki.

Joanna Górna wraz ze swoja 
podopieczną, Zuzanną Chudziak, 
wzięły udział w ogólnopolskim kon-
kursie plastyczno-literackim pt. 
„Przedszkolna książeczka o  zdro-
wiu”, organizowanym przez jedną 
z  warszawskich placówek. Zuzia 
wraz ze swoim opiekunem arty-
stycznym, ciocią Asią, otrzymały za 
swoją pracę wyróżnienie.

Trzy dni przyjmowaliśmy ro-
dziców naszych przedszkolaków 
z  okazji ich święta. Każda grupa 
przygotowała dla swoich gości pio-
senki i wierszyki. Po wzruszających 
występach były zabawy, tańce i pre-

zenty, kwiaty i oczywiście małe co 
nie co.

W tym roku „Kubuś Puchatek” 
świętował Dzień Dziecka na Wzgó-
rzu Papieskim. 30 maja spotkali-
śmy się na imprezie organizowanej 
przez luboński Urząd Miasta. Było 
malowanie twarzy, zabawy kreatyw-
ne, malowanie palcami i  łowienie 
rybek. Każde dziecko mogło wybrać 
sobie mały prezent.

29 maja skorzystaliśmy z zapro-
szenia Przedszkola „Tajemnicza 
Wyspa” i wzięliśmy udział w spor-
towych zmaganiach. Tego dnia 
emocji i zabawy nie zabrakło. „Kan-
gurki” razem ze swoją ciocią Madzią 
stanęły tego dnia na linii startu. Nie 
szczędząc nóg, walczyli do ostatnie-
go tchu. Chociaż nie udało nam się 
wygrać, to warto było być tam dla 
wspaniałej zabawy. Dziękujemy za 
zaproszenie, przyjęcie w  ogrodzie 
przedszkolnym i prezenty. 

M. Szymańska

U Kubusia Puchatka

n
Nasz ogródek warzywno-owocowy w Przedszkolu „Kubuś Puchatek i Przy-
jaciele”

członkowie zarządu Wspólnoty al. 
Jana Pawła  II nr  79, którym, jak 
powiedzieli, zależy na działaniu, ale 
rady, choć mogą pomóc, ich zda-
niem nie są konieczne. Przedstawi-
li problem, nad którym należy pra-
cować – fatalny stan drogi, przy 
której mieszkają. Lubonianka 
z  ul.  Wschodniej skarżyła  się na 

brud i kurz na osiedlu, którego po-
wodem jest stan nieutwardzonych 
dróg. W podsumowaniu, mieszkań-
cy przyznali, że zależy im wyłącznie 
na działaniu, nie zaś na dodatko-
wych strukturach.    (AS)

Na temat rad osiedlowych czy-
taj też na str. 2 i 17

Rady Luboniowi niepotrzebne?

n
Konsultacje dla osiedla NCL odbyły się w kameralnej atmosferze jednej 
z sal SP 2. Centralnie – Paweł Antkowiak z UAM, z lewej – burmistrz 
M. Machalska   fot. Agata Samol

cd.  
ze str. 

15
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W poniedziałek, 11 maja 
grupa „Wietrzyków” z pu-
blicznego Przedszkola nr 1 

przy ul. Sobieskiego wybrała się na 
wycieczkę edukacyjną do Poznania, 
do manufaktury „Karmelkowo”, pro-
dukującej ręcznie słodycze wg tra-
dycyjnych polskich receptur. Było to 
niezapomniane przeżycie dla dzieci, 
które zobaczyły, jak  się wytwarza 
łakocie i własnoręcznie zrobiły dla 
siebie lizaki. Ukoronowaniem wizyty 
była pyszna degustacja.

15 maja grupę „Wierszyków” 
odwiedziła Kamila Budniak, lekarz 
rodzinny, która opowiedziała dzie-
ciom o swojej pracy. Przedszkolaki 
dowiedziały się, co to jest stetoskop, 
ciśnieniomierz, otoskop. W atlasie 
anatomii człowieka zobaczyły, jak 

wyglądają: mózg, serce, kręgosłup 
czy nerki. Wizyta gościa przybliży-
ła dzieciom zawód lekarza.

21 maja dzieci wybrały  się do 
Biblioteki Miejskiej. Zobaczyły księ-
gozbiór i poznały zawód biblioteka-
rza. Na koniec zostały uroczyście 
pasowane na czytelnika i  wpisane 
na listę nowych czytelników.

Grupa „Śnieżynek” zaprosiła 
rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty, 
aby zaprezentować program arty-
styczny pt. „Szewczyk Dratewka”. 
Podczas uroczystości dzieci wręczy-
ły rodzicom kwiaty i prezenty.

Grupa „Wietrzyków” i „Śnieży-
nek” wybrała  się na wycieczkę do 
Parku Dinozaurów w  Rogowie. 
Dzięki świetnie wykonanym mode-
lom, mogły zobaczyć, czym  się te 

Z Pogodnego Przedszkola

n
Dzieci z Pogodnego Przedszkola w Parku Dinozaurów

zwierzęta charakteryzowały. Dzieci 
potra�ły odróżnić dinozaury rośli-
nożerne od mięsożernych. Nie za-
brakło również wspaniałych atrak-

cji: jazdy kolejką elektryczną oraz 
zabawy na placu.

P. Maciejewska, B. Maciejewska

W kwietniu obchodziliśmy 
Światowy Dzień Ziemi. 
Dzieci z  niepublicznego 

przedszkola przy ul. Kopernika wraz 

z wychowawcami posprzątały okoli-
cę. Zebrane śmieci wyrzuciliśmy do 
odpowiednich pojemników. Przed-
szkolaki podczas realizacji bloku 

„Ziemia – nasz dom” 
utrwaliły sobie wia-
domości o roli przy-
rody w życiu czło-
wieka. Dowiedziały 
się, czym jest recy-
kling i jakie posta-
wy proekologiczne 
powinniśmy prezen-
tować. Z tej okazji 
powstało wiele prac 
plastycznych, które 

Z Czarodziejskiego Ogrodu
zostały zaprezentowane w ekogalerii 
przedszkola. Zakończeniem tygo-
dnia był udział w Przeglądzie Ma-
łych Form Teatralnych, gdzie dzieci 
zaprezentowały przedstawienie pt. 
„Duży problem”.

Święta majowe były okazją do 
rozmowy z dziećmi o patriotyzmie, 
symbolach narodowych i Ojczyźnie. 
Podczas uroczystego apelu przed-
stawiono wydarzenia historyczne, 
związane z  Konstytucją 3  Maja. 
Przedszkolaki zatańczyły poloneza, 
zaśpiewały hymn oraz pieśni patrio-
tyczne. Nie zabrakło również wier-
szy, które uświadomiły nam, że je-
steśmy Polakami, a Polska to nasza 
Ojczyzna.

Chcąc rozbudzić zainteresowa-
nia dzieci wszechświatem, zorgani-
zowaliśmy zajęcia na temat kosmo-
su. Przedszkolaki zapoznały  się 
z układem słonecznym, dowiedzia-

ły się, czym jest Wielki Wóz oraz 
czym różni się astronom od astro-
nauty. Podsumowaniem tematu była 
wycieczka do obserwatorium 
w  Kórniku, gdzie dzieci patrzyły 
przez teleskop.

Wzywanie pomocy to niezwykle 
ważna sprawa. O tym, w jaki sposób 
i kiedy należy to robić, dowiedzia-
ły  się dzieci podczas realizacji te-
matu „Na pomoc”. Przedszkolaki 
poznały zawody osób, które niosą 
nam pomoc oraz podstawowe nu-
mery alarmowe. Oprócz wiedzy 
teoretycznej każde dziecko prak-
tycznie ćwiczyło wybieranie nume-
ru 112. Największą atrakcją była 
wizyta w straży pożarnej. Strażacy 
opowiedzieli dzieciom o swojej pra-
cy, zaprezentowali umundurowanie 
oraz wyposażenie wozów strażac-
kich. Wielki podziw wzbudził stra-
żak, który zaprezentował ślizg po 
rurze. Na koniec każde dziecko 
przymierzyło hełm oraz usiadło 
w wozie strażackim.

M. Wesołowska

Dzieci z Czaro-
dziejskiego Ogro-
du z wizytą u stra-
żaków

n

Dzieci z niepublicznego przed-
szkola przy ul. Szkolnej zwie-
dzały wystawę zwierząt ho-

dowlanych na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. Zobaczyły 
krowy, świnie, konie i wiele innych 
zwierząt z  wiejskiego podwórka. 
Wiele emocji dostarczyła wszyst-
kim prezentacja koni, a zwłaszcza 
część, w  której zwierzęta skakały 
przez przeszkody.

Wsiedliśmy do wehikułu czasu, 
który przeniósł nas do lat dzieciń-
stwa pana Ciekawskiego. Poznali-
śmy prawdziwy zespół rockowy, 
składający się z wokalisty, gitarzysty 
i  basisty. Artyści zadbali o  odpo-
wiednie stroje z  lat 80. – kultowy 
jeans. Każdy utwór poruszał ważny 
w  edukacji temat, m.in. higienę, 
zdrowie, dobre zachowanie. Muzy-
cy umożliwili wszystkim uwolnienie 
pozytywnej energii, dzięki czemu 

mogliśmy bawić się jak na prawdzi-
wym koncercie: skakać, śpiewać 
i szaleć pod sceną.

Odwiedził nas teatr z przedsta-
wieniem pt. „To już lato, co Ty na to”. 
Spektakl opowiadał historię Śwista-
ka, a poszukiwanie przez niego za-
ginionych rzeczy było pretekstem 
zachęcającym dzieci do zwiedzania, 
poznawania świata i ludzi oraz po-
dróżowania różnymi środkami lo-
komocji. Ujęta w  humorystyczny 
sposób opowieść była okraszona 
wakacyjnymi piosenkami śpiewany-
mi na żywo, a aktorzy zadbali o to, 
by mali widzowie też włączyli się do 
wspólnego śpiewania.

Dzieci przekonały się, jak wy-
gląda przedszkole nocną porą. Tym 
razem nasza „nocka” została zorga-
nizowana pod hasłem: „W Cyrko-
landii”. Przedszkolny ogród zamie-
nił się w arenę cyrkową, która wie-

Z Chatki Skrzatka

czorem zapełniła  się 
klaunami, akrobatami, 
treserami zwierząt. 
Dzieci obejrzały cyrko-
we występy przygoto-
wane przez opiekunki 
oraz same zaprezento-
wały na scenie cyrkowe 
sztuczki. Wspólnie 
stworzone widowisko 
dostarczyło wszystkim wiele radości 
i śmiechu. Po zabawie nadszedł czas 
na kolację, wieczorną toaletę i sen 
w  przedszkolnej sali, która na tę 
jedną noc zamieniła się w pole bi-
wakowe. Wszystkie dzieci dzielnie 
zniosły rozstanie z rodzicami.

Najstarsza grupa wybrała  się 
na wycieczkę do Biblioteki Miej-

skiej. Dzieci zwiedzały pomiesz-
czenia, poznały drogę książki, od 
momentu gdy trafia z księgarni do 
biblioteki, do chwili, gdy trafia do 
rąk czytelnika. Bibliotekarka opo-
wiedziała nam o  tym, jak działa 
biblioteka oraz jak wypożycza się 
książki.

Anna Liebner

Dzieci z „Chatki Skrzat-
ka” podczas zabaw 
cyrkowych poprze-
dzających noc 
w przedszkolu   fot. B. 
Węgrzyn n
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Klasa 0 b

Majowy czas sprzyjał częstemu 
obcowaniu z przyrodą oraz 
działaniom plastycznym 

w  plenerze. Spotkaliśmy  się z  In-
spektorem Ochrony Praw Zwierząt, 
który opowiedział nam, w jaki spo-
sób należy dbać o zwierzęta, szano-
wać je, nie wyrządzając im krzywdy. 

Pamiętając o naszych najbliższych, 
obchodziliśmy uroczysty grupowy 
Dzień Mamy i  Taty, podczas spo-
tkania wzruszaliśmy piosenkami, 
wierszami i tańcami. Udaliśmy się 
do Biblioteki Miejskiej i zostaliśmy 
uroczyście pasowani na czytelników. 
Wzięliśmy udział w zabawach spor-
towych oraz pokazowych zajęciach 

z  tenisa w sali gimnastycznej. 
Występowaliśmy z naszym re-
pertuarem na festynie rodzin-
nym, a  także braliśmy udział 
w różnorodnych konkurencjach 
sportowych.  

  J. Gazda

Wycieczka
Dzieciaki z  1  c spędziły 3 

dni w Chacie Zbójców w Bu-
charzewie. Uczestniczyły w za-
jęciach edukacyjnych: przyrod-
niczych, zawodoznawczych 
i  historycznych. Uczyły  się 
także samodzielności, samo-
kontroli i samooceny. Nikt nie 
mógł narzekać na nudę. Czas 
minął bardzo szybko i  do domu 
wróciliśmy uśmiechnięci, zadowo-
leni, z  mnóstwem miłych wspo-
mnień.   

A. Jankowska

„Dzieciaki Sadzeniaki”
21 maja uczniowie kl. 2 d uczest-

niczyli w  bezpłatnych warsztatach 
przyrodniczych w  siedzibie Leroy 
Merlin w Komornikach. Ich celem 
jest nauczenie dzieci podstaw pielę-
gnacji roślin i  ukazanie, jakie wa-
runki sprzyjają ich właściwemu 
rozwojowi. Warsztaty składały  się 
z dwóch części. W części teoretycz-
nej pracownica marketu przedsta-

wiła dzieciom interesującą prezen-
tację dotyczącą ciekawostek ze świa-
ta roślin. Następnie uczestnicy zajęć 
otrzymali doniczki, ziemię i kwiatki 
do samodzielnego przesadzenia. Po 
pracy uczniowie zwiedzili wnętrza 
sklepu Leroy Merlin, a  następnie 
rozwiązywali przyrodnicze zagadki. 
Na koniec pobytu wszyscy otrzyma-
li słodkie upominki i dyplomy, z któ-
rymi oczywiście zrobiono pamiąt-
kowe zdjęcia. Dziękujemy Annie 
Szczepaniak za zorganizowanie 
wycieczki oraz pracownikom sklepu 
Leroy Merlin za przeprowadzenie 
interesujących warsztatów.    K. Szyk

Z Jedynki

n
Pierwszaki z SP 1 w Bucharzewie

n
Dzieci z SP 1 w Leroy Merlin sadzą kwiaty 
doniczkowe

W czwartek, 7 maja w  Szkole 
Podstawowej nr 1 odbył się 
międzyszkolny konkurs wie-

dzy „Omnibus”. Do rywalizacji o tytuł 
Omnibusa Miasta Luboń stanęło dwa-
naścioro uczniów. Każdą szkołę repre-
zentowało troje uczestników.

Uczniowie musieli wykazać się sze-
roką wiedzą ogólną, przygotowano dla 
nich pytania z  rozmaitych dziedzin, 
m.in. muzyki, �lmu, sztuki, architektu-
ry, literatury, geogra�i itp. Uczniowie 
nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale 
też dobrze się bawili i zgodnie rywali-
zowali. Nad przebiegiem konkursu 
czuwała komisja w składzie: Burmistrz 

Miasta Luboń Małgorzata Machalska, 
Nauczyciele z SP 2, SP 3, SP 4 oraz Dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1.

Do rundy �nałowej zakwali�ko-
wało się troje uczestników, którzy wy-
kazali  się również zdolnościami ma-
nualnymi. Ostatecznie Omnibu-
sem 2015 została Zo�a Wrzaskowska, 
przedstawicielka Szkoły Podstawowej 
nr 2 i to właśnie w tej szkole, zgodnie 
z tradycją, za rok odbędzie się kolejna 
edycja konkursu. Drugie miejsce zajął 
Tymoteusz Karalus – SP  4, a  trzecie 
przypadło Mikołajkowi Stachowiakowi 
– SP 2.

organizatorzy

Omnibus Lubonia

n
Omnibus Lubonia – Zo�a Wrzaskowska – SP 2 (od lewej), Mikołaj Stacho-
wiak – SP 2, Tymoteusz Karalus – SP 4 w towarzystwie burmistrz M. Ma-
chalskiej i dyrektora SP 1 – G. Anioły

W punkcie przedszkolnym 
przy ul. Dąbrowskiego 
gościliśmy Teatr Lalek 

„Pinokio” z  Nowego Sącza, który 
przedstawił sztukę pt. „Zaczarowany 
las”. Po spektaklu odbyły się zajęcia 
z aktorami.

Z okazji  Dnia Strażaka 
w  przedszkolu odbyły  się zajęcia 
na temat tego zawodu. Przedszko-
laki włożyły stroje strażackie, 
a Kacper przyniósł swoją zabawkę 
– ogromny wóz ogniowy. Później 
odbyły się zawody zręczności stra-
żaków, a  po nich przedszkolaki 
wzięły udział w konkursie z nagro-
dami.

Pojechaliśmy do kina na 
przedstawienie pt. „Dom”. Przed-

szkolaki z chęcią oglądały na du-
żym ekranie losy dziewczynki i jej 
przyjaciela z kosmosu. Choć bajka 
nie była krótka, to dzieci zachwy-
cone światem kinematografii. 
Z pewnością pomogły im w tym 
duże porcje popcornu.

Na terenie SP 3 odbył się festyn 
rodzinny. Brały w  nim udział 
wszystkie klasy oraz nasze przed-
szkolaki. Na stoisku przedszkola 
zagościły kolorowe sałatki owoco-
we. Podczas festynu dzieci dzięki 
pomalowanej twarzy zamieniły się 
w  batmana, spidermena, pirata, 
pszczółkę i motyla.

Nasze przedszkolaki długo przy-
gotowywały  się do Dnia Mamy 
i  Taty. Trud  się opłacił, ponieważ 

Z Trójeczki przedstawienie 
wypadło doskona-
le. Wszyscy śpie-
wali piosenki i sto 
lat, a  na koniec 
były konkursy dla 
rodziców. Dużo 
śmiechu sprawiła 
zabawa „Która to 
mama?”.

Chcąc święto-
wać Dzień Dziec-
ka oraz aktywnie 
spędzać czas na 
świeżym powie-
trzu, przedszkola-
ki wybrały  się na 
wycieczkę do 
Puszczykowa. 
Dużą frajdę sprawił im przejazd 
pociągiem, szczególnie że dla nie-
których była to pierwsza taka forma 
podróżowania. Po dotarciu na miej-

sce wszyscy relaksowali się na łonie 
natury, jedząc przy tym pyszne lody.

J. Guza

n
Przedszkolaki z Trójeczki podczas występu dla mam i ta-
tusiów
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Na 200 kubków i 5 gitar

Wykonanie Cups Song 
stało  się przedmiotem 
projektu zrealizowane-

go w SP 2. Łącznie wzięło w nim 
udział blisko 250 osób, w  tym 
prawdopodobnie pierwsza w Pol-
sce szkolna orkiestra kubkowa. 
Przygotowania trwały 2,5 mie-
siąca. Dzieci ćwiczyły grę na kub-
kach, dodatkowo chór złożony 
z przedstawicieli kl. 2-6 opanował 
partię wokalne. Do kubkowej or-
kiestry i  chóru dołączyły gitary, 
klawisze, flet, skrzypce i djembe. 
Solową partię wokalną wykonała 
Julia Galin. Piątoklasistkę wsparł 
Krzysztof Kidd Adamski. Do pro-
jektu dołączył również Szymon 
Simon Szymkowiak. Opiekunem 
muzycznym był Radosław Jastak.

Omnibus
20 kwietnia uczniowie wzięli 

udział w szkolnym etapie konkursu 
„Omnibus Miasta Luboń”. Odpo-
wiadali na pytania z wiedzy ogólnej, 
rozpoznawali instrumenty ukryte 
w utworze czy też w części praktycz-
nej przyszywali guzik. 1. miejsce 
zajęła Olimpia Wojciechowska (6 c) 
i  tym samym została Omnibusem 
SP 2. 2. miejsce zajęli: Zo�a Wrza-
skowska (6 c) oraz Mikołaj Stacho-
wiak (6 b). Reprezentowali oni na-
szą szkołę w  etapie międzyszkol-
nym, który odbył się 7 maja w SP 1.   

B. Adamska

Włosi
Na początku maja kl. 0 a i 0 b 

gościły asystentów z Włoch: Rober-
to i Giorgię. Goście zobaczyli, jak 
wygląda zwykły dzień przedszkola-
ka. Wspólnie wykonaliśmy flagi 
i mapy Polski i Włoch. Giorgia i Ro-
berto nauczyli dzieci liczyć po wło-
sku do dziesięciu oraz mówić pod-
stawowe zwroty grzecznościowe. 
W  podziękowaniu dzieci podaro-
wały im wykonane własnoręcznie 
serduszka z masy solnej.   

M. Olejniczak, M. Gidaszewska

3 Maja
Nasi uczniowie wpisali  się 

w miejskie uroczystości zorganizo-
wane z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Poczet sztan-
darowy wystawili: Marika Kopa-
szewska, Wiktoria Durczyńska, 
Aleksander Ogórkiewicz. Nasi 
przedstawiciele reprezentowali 
szkolną społeczność w czasie uro-
czystej mszy w  kościele pw. św. 
Barbary oraz na placu E. Bojanow-
skiego.    R. Jastak

W operze
Grupka miłośników sztuk sce-

nicznych z kl. 5 c wybrała się 5 maja 
do Teatru Wielkiego w Poznaniu na 
ostatnie wystawienie „Cyberiady” 
– współczesnej opery z  muzyką 
prof. Krzysztofa Meyera. Uczniowie 
zostali przedstawieni kompozyto-
rowi i  jego małżonce dr Danucie 

Gwizdalance. Państwo Meyerowie 
zaprosili młodych melomanów do 
saloniku loży głównej, by tam wy-
konać wspólną pamiątkową foto-
gra�ę. Po przedstawieniu wpusz-
czono uczniów za kulisy. Pozwolo-
no im zajrzeć do garderoby solistek.   

H. Strzesak

Chemia w praktyce
7 maja uczniowie kl. 6 a zapo-

znali  się z  zakresem prac Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Poznaniu. Zwiedzi-
liśmy Laboratorium Badania Żyw-
ności i Przedmiotów Użytku, Pra-
cownię Mikrobiologii, Pracownię 
Aparatury Specjalnej oraz Labora-
torium Badania Wody i Gleby.   

A. Mączyńska

Śpiewająco
12 maja wzięliśmy udział 

w Międzyszkolnym Konkursie Pio-
senki w Komornikach. Reprezento-
wały nas: Joanna Olsztyńska, Julia 
Breszyk, Julia Galin. J. Olsztyńska 
wyśpiewała 2. miejsce w kategorii 
uczniów kl. 0-1. J. Breszyk dostała 
wyróżnienie w  kategorii uczniów 
kl. 4-6. W tej samej kategorii naj-
lepsza okazała się J. Galin.

Ciotka Klotka
12 maja uczniowie kl. 1  g, 2 

a oraz 2 c spotkali się w bibliotece 
miejskiej z Ewą Chotomską, popu-
larną Ciotką Klotką z legendarnego 
„Tik-Taka”. Pani Ewa jest pisarką, 
scenarzystką, autorką wielu piose-
nek dla dzieci. Podczas spotkania 
zapoznała uczniów z własną twór-
czością oraz z  twórczością swojej 
mamy – Wandy Chotomskiej.   

M. Budziszewska

W aeroklubie
14 maja kl. 1 a i 1 c odwiedziły 

Aeroklub Poznański w  Kobylnicy. 
Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy 
informacji o  lotach. Instruktor, 
Aleksander Kujawski, tłumaczył 
budowę poszczególnych modeli 
szybowców, wyjaśniał do czego słu-
ży każdy drążek, co oznaczają ko-
lory guziczków i  linek na pulpicie 
sterowniczym. Prócz samolotów 
szkoleniowych, na terenie lotniska 
znajdowały się nielotne już ekspo-
naty muzealne m. in. transportowiec 
Antonow (An-24). Dziękujemy A. 
Kujawskiemu, B. Błochowiakowi 
oraz I. i P. Batorom.   

M. Haenel, K. Zdunik

Nagroda
18 maja odbył  się �nał Mię-

dzyszkolnego Konkursu Recytator-
skiego „Wiersze Emilii Waśniow-
skiej” w SP 34 w Poznaniu. Adam 
Niemiec (5 e), recytujący wiersz pt. 
„Mam naganę”, otrzymał nagrodę 
dodatkową przyznawaną przez Go-
ścia Honorowego – Elżbietę Kry-
gowską-Butlewską z Wydawnictwa 
„Mila”.    M. Gorzyńska

Z Cieszkowianki Charytatywnie

18 i 20 maja gościliśmy wolon-
tariuszki z Fundacji Pomocy Huma-
nitarnej „Redemptoris Missio” z Po-
znania. Panie spotkały się z ucznia-
mi klas 1, aby opowiedzieć im 
o biednych dzieciach z Afryki i Azji, 
którym my również w  różnoraki 
sposób pomagamy. Zapraszamy do 
przynoszenia aluminiowych puszek 
również podczas wakacji letnich.   

A. Walenciak-Galińska

Festiwal
Od 21 maja w  głównym holu 

naszej szkoły można podziwiać pra-
ce powstałe w  trakcie projektów 
w ramach programu: „Szkoła z Kla-
są 2.0”. Przez cały niemal rok szkol-
ny chętni uczniowie z klas 4-6 re-
alizowali swoje pomysły na kółkach 
zainteresowań i różnych lekcjach.    
V. Langner

Laureatka
24 maja odbył się Finał Turnie-

ju Poetyckiego „O Koronę Wierz-
bową” XIX Lednickiej Wiosny Po-
etyckiej. Julia Jankowiak (5  c) zo-
stała jedną z  laureatek. Wzięła 
udział w Turnieju Jednego Wiersza 
w bibliotece publicznej gminy Łu-
bowo.    M. Gorzyńska

Debata
25 maja w  stołówce szkolnej 

odbyła  się debata, w  której wzięli 
udział wybrani rodzice, nauczycie-
le i uczniowie klas 4-6. Reprezen-
tanci poszczególnych grup praco-
wali nad udzieleniem odpowiedzi 
na pytania dotyczące przede wszyst-
kim kryteriów oceniania, podawania 
przez nauczycieli celów każdej lek-
cji, atmosfery na zajęciach i komu-
nikacji na płaszczyźnie uczeń – na-
uczyciel. Odpowiedzi musiały być 
poparte konkretnymi argumen-
tami, należało też ustalić tenden-
cję danego czynnika. Następnie 
wybrane osoby z  każdej grupy 
przy wspólnym stole stworzyły 
panel dyskusyjny. Wszystkie uwa-
gi szczegółowo omówiono.    
V. Langner

Zamek
28 kwietnia uczniowie klas 6 

wzięli udział w międzyszkolnym 
konkursie wiedzy o Zamku Kró-
lewskim w Poznaniu organizowa-
nym przez Zespół Szkół z Oddzia-
łami Specjalnymi nr 2 w Pozna-
niu. Po części testowej uczestnicy 
wysłuchali wykładu Włodzimie-
rza Łęckiego o zamkach w Polsce. 
Najlepiej test napisał Oskar Kor-
bas (6 d), który otrzymał wyróż-
nienie.   

M. Szwacki

Trzecia wygrana
Dominika Galińska (3 c) po 

raz trzeci w tym roku szkolnym 
wygrała w  ogólnopolskim kon-
kursie Junior Media na najlepszą 
recenzję. Poleciła książkę pt. „Jul-
ka i Książę” z  serii „Stajnia pod 
Podkową” Kelly McKain. W na-
grodę tekst opublikowano w dodat-

ku Junior Media z 19 maja, dołącza-
nym do regionalnych dzienników 
Grupy Polskapresse. Chociaż głów-
nym organizatorem konkursu jest 
„Dziennik Zachodni”, to w naszym 
„Głosie Wielkopolskim” można było 
również przeczytać pracę Dominiki. 
W konkursie „I ty zostań recenzen-
tem” wielokrotnie wygrały też Kor-
nelia Grzesiak (3  b) i  Agnieszka 
Borowska (3 c)   

A. Walenciak-Galińska

Jak dawniej
Uczniowie klas 4 b i 5 f uczest-

niczyli w  lekcji retro-informatyki 
w ramach „Festiwalu dawnych kom-
puterów i  gier” w  Galerii Poznań 
City Center. Na interaktywnej, edu-
kacyjnej wystawie został udostęp-
niony sprawny sprzęt komputerowy 
z  lat 70-90-tych oraz kultowe gry 
i programy. W czasie zajęć ucznio-
wie poznali historię komputerów.   

J. Kordzińska, U. Roszak

n
Oskar Korbas – wyróżniony w kon-
kursie wiedzy o Zamku Królewskim

n
Artykuł z „Głosu Wielkopolskiego”



6/2015

52

OŚWIATA

Spotkanie z historią

W czwartek, 23 kwietnia 
uczniowie kl. 4 a z SP 3 
z wychowawczynią i dwoj-

giem rodziców udali się do Muzeum 
Archeologicznego na lekcję muzealną 
pt. „Siedem cudów świata”. Dzieci 
dokonały wyboru własnych 7 cu-
dów spośród 20 przedstawionych 
im zdjęć. Okazało się, że ich decy-

zja różni się od tej, jakiej dokonali 
ludzie z całego świata w głosowaniu 
przez Internet i drogą telefoniczną.   

M. Wichłacz

Za kulisami
Zwiedzanie kulis Teatru Wiel-

kiego – Opery Narodowej – to oka-
zja, by stanąć na jednej z najwięk-
szych scen operowych świata, zo-
baczyć jej techniczne możliwości, 
zajrzeć na widownię i  scenę Sali 
Moniuszki, sprawdzić, jak głęboki 
jest kanał orkiestry, zgubić  się 
w ogromnych magazynach kostiu-
mów, a  przy odrobinie szczęścia 
przez uchylone drzwi podsłuchać 
czy obejrzeć artystów podczas pró-
by. Z takiej szansy skorzystała kl. 4 
a  podczas wyjazdu do teatru 14 
maja.    M. Wichłacz

Konkurs
22 maja uczniowie wzięli udział 

w  7. Międzyszkolnym konkursie 
matematyczno-informatycznym 
„Matematyka z myszką”, zorganizo-

wanym przez SP  5 w  Poznaniu. 
Trzyosobowe drużyny rozwiązywa-
ły zadania matematyczne przy po-
mocy komputera. Naszą szkołę re-
prezentowali: Julia Brauza, Julia 

Pachocka oraz Mikołaj Rajek. 
Uczniowie zajęli 3. miejsce i otrzy-
mali tytuł „Najlepszego matematy-
ka przed komputerem”.   

H. Kowalik

Festyn
23 maja odbywał się kolejny fe-

styn rodzinny. Przybyli rodzice, dzie-
ci i  pracownicy oraz goście: bur-

mistrz Małgorzata 
Machalska, zastępca 
burmistrza Mikołaj 
Tomaszyk, lubońscy 
radni. Przygotowano 
szeroki wachlarz 
atrakcji: były występy 
Studia „Grawitacja”, 
zwolennicy mody 
ekologicznej zapre-
zentowali stroje wy-
konane własnoręcznie 
lub z pomocą rodzi-
ców. Powiew wiatru 
historii poczuliśmy, 
gdy wkroczyli gladia-
torzy, ubrani w stroje, 
doskonale oddające 

tamte czasy. W myśl hasła: „Dla każ-
dego coś dobrego” kibice piłki nożnej 
obejrzeli rozegrany na boisku mecz, 
a melomani posłuchali dzieci śpie-
wających w konkursie piosenki tu-
rystycznej. W  tej ostatniej konku-

rencji 1. miejsce przyznano Natalii 
Swiniarskiej, 2. – Markowi Odzije-
wiczowi, 3. – Michalinie Kornat, 
a wyróżnienie Julii Nowik. Zainte-
resowaniem cieszył  się dmuchany 
zamek. W punkcie malowania twa-
rzy dzieci chętnie poddawały  się 
działaniu nietoksycznych kredek. 
Jeśli komuś od nadmiaru atrakcji 

Nowinki z Trójki skoczyło ciśnienie, to można je było 
zbadać u pielęgniarki. Jak co roku, 
przygotowano konkurs wiedzy 
o  szkole, adresowany do rodziców 
i  uczniów oraz wręczono nagrody 
laureatom organizowanego przez 
szkolną bibliotekę 3. Powiatowego 
Konkursu Literacko-Plastycznego 
„Tworzymy książki”. Wytypowani 
wcześniej przez swoje klasy dziew-
czynki i chłopcy wzięli udział w zma-
ganiach o tytuł najmilszych uczennic 
i  uczniów. W  kategorii klas młod-
szych laur zwycięstwa założono na 
głowy Julii Nowik i Filipa Tuliszki, 
a w grupie starszych wybrano Julię 
Kozłowską oraz Tomasza Brauzę. 
Gdy ten różnorodny plan został zre-
alizowany, reprezentanci Rady Ro-
dziców i  dyrektor szkoły wręczyli 
nagrody dla zwycięzców rozgrywa-
jących się w trakcie spotkania kon-
kursów.   

H.R.

Biblioteka
Oprócz tradycyjnych warsztatów 

czytelniczych dla przedszkolaków 
odbył  się konkurs czytelniczy dla 
uczniów klas 1 pod hasłem „Witaj-
cie w naszej bajce”. Najmłodsi czy-
telnicy zmagali  się z  twórczością 
Andersena i Perrault. 16 maja pod-
czas Nocy Muzeów uczniowie bio-
rący udział w  zajęciach kółka te-
atralnego, zaprezentowali przedsta-
wienie „Za ścianą zaczarowaną”, 
które powstało w oparciu o wiersze 

K. Iłłakowiczówny. Natomiast 30 
maja była Noc Bibliotek. Wyruszy-
liśmy wraz z Piotrusiem Panem na 
wyprawę do Nibylandii. Próbowa-
liśmy lecieć „wróżki śladem”, budo-
wać dom dla Wandy czy naśladować 
Kapitana Haka, by go w ostateczno-
ści przechytrzyć… 

E. Iglewska-Nowik

Pięknie czytamy
W 13. konkursie „I ty zostań 

mistrzem pięknego czytania”, orga-
nizowanym przez bibliotekę miejską 
1. miejsce zdobyła Magdalena Tom-
czak (1 c), a Jurek Androsiuk (1 a) 
i Filip Tuliszka (3 b) otrzymali wy-
różnienia.    M.G.

Wyróżnienia
W tym roku czterech uczniów 

z naszej szkoły zdobyło wyróżnienia 
w  konkursie „Kangur”. Są to: To-
masz Brauza, Szymon Rembalski, 
Wojciech Rembalski, Kinga Tonder.   

H.K.

Setne urodziny
„Poezja łączy ludzi pozornie 

dalekich od siebie” – tę myśl księdza 
Jana Twardowskiego przypomniano 
w Trójce 1 czerwca, czyli dokładnie 
w  setną rocznicę urodzin Poety 
Uśmiechu. Właśnie tego dnia w SP 3 
zagościli uczniowie wszystkich lu-
bońskich podstawówek, by zapre-
zentować wybrane utwory Jana od 
biedronki na Międzyszkolnym Kon-
kursie Recytatorskim, poświęconym 
jego twórczości. Honorowy patronat 
nad tym wydarzeniem objęły Bur-
mistrz Miasta Luboń i  Dyrektor 
SP  3. Konkursowe zmagania oce-
niało jury złożone z  nauczycieli 
czterech szkół pod przewodnictwem 
Małgorzaty Machalskiej. Najlepszym 
recytatorem okazał  się Tomasz 
Brauza (SP 3), 2. miejsce zajęła Nina 
Wolińska (SP 2), a 3. – Zo�a Gol-
czak (SP 3). Wyróżniono także Ka-
mila Staśczaka (SP  4) i  Weronkę 
Pers oraz Martę Bąk (SP 3). Ponad-
to dyrektor Grażyna Leciej przyzna-
ła nagrodę Osobowości Konkursu 
– za uśmiech – Ninie Wolińskiej. 
Młodzi artyści obejrzeli wystawę 
książek księdza Jana. Największe 
zainteresowanie wzbudził jego au-
tograf i wiersz z naniesionymi przez 
Jana Twardowskiego poprawkami. 
Autorem owego utworu jest ks. kan. 
Karol Biniaś, któremu Dyrekcja SP 3 
i organizatorki – Hanna Ruszkowska 
i Marzena Kinas – składają serdecz-
ne podziękowania za wypożyczenie 
bezcennych pamiątek.    H.R., M.K.

Zapasy
6 maja naszą szkołę odwiedził 

instruktor zapasów w stylu wolnym 
z  klubu Grunwald, Karol Kurko-
wiak, wraz ze swoimi podopieczny-
mi J. Jodłowskim z SP 88 w Pozna-
niu i F. Kowalskim, uczniem Trójki. 
Podczas pokazu uczniowie poznali 
różne techniki zapaśnicze. Przybli-
żono również ogólne zasady, punk-
tację i kategorie wagowe. Na koniec 
uczniowie próbowali swoich sił 
w walce zapaśniczej.    M.G.

Dar sióstr
Dwa razy w roku nasza szkoła 

organizuje zbiórkę pieniężną dla 
sióstr Karmelitanek Bosych w Po-
znaniu. Miło nam, gdy otrzymujemy 
od nich list, w którym składają po-
dziękowania i zapewniają o modli-
twie w  intencji dzieci i  ich rodzin 
oraz całej wspólnoty szkolnej.    

M.G.

n
Uczniowie Trójki w Muzeum Archeologicznym

n
Zdobywczynie 3. miejsca w kon-
kursie „Matematyka z myszką”

n
Festyn Trójki na boisku międzyszkolnym   fot. Krystyna Ruszkowska
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Niecodzienne spotkanie

We wtorek, 28 kwietnia klasy 
2 i 3 z SP 4 spotkały się 
z Janem Szymańskim, brą-

zowym medalistą mistrzostw świata 
w łyżwiarstwie szybkim i zimowych 
igrzysk olimpijskich w Soczi. Nasz 
mistrz odpowiadał na pytania, które 
w imieniu dzieci zadawała Amelia 
Charkiewicz. Dowiedzieliśmy  się 
o trudach treningów, radości zwy-
cięstwa, planów na przyszłość. Każdy 
z uczestników spotkania mógł do-

tknąć olimpijskiego medalu i otrzy-
mać zdjęcie z autografem.    D. Franek

Świetlik Miesiąca
W kwietniu została nim Amelia 

Budniak (1 a). Dziewczynka służy-
ła swoją pomocą zarówno nauczy-
cielom, jak i  młodszym kolegom 
i koleżankom, chętnie podejmując 

różne działania na rzecz społeczno-
ści szkolnej.    A. Pawlak

Dzień talentów
Klasa 4 a na lekcji wychowaw-

czej zorganizowała Dzień Talentów. 
Każdy, kto chciał, mógł zaprezen-
tować swoje pasje i zainteresowania. 
Wystąpili: Wiktoria Skrzypczak, 
która od 3 lat czynnie uczestniczy 
w zajęciach Akademii Judo w Po-

znaniu; Julka Stachowiak i  Julita 
Marczewska, które zaprezentowały 
swoje umiejętności w układach tań-
ca hip-hop; Natalia Kowalska, gra-
jąca na gitarze klasycznej; Maja 
Siemiątkowska, tańcząca w Forma-
cji Disco; Łukasz Magdziak – pa-
sjonat budowania modeli z klocków 
Lego.    B. Zboralska

Ratujemy
Już kolejny rok nasi uczniowie 

brali udział w zajęciach z pierwszej 

pomocy przedmedycznej. W  ra-
mach akcji „Kwiecień miesiącem 
zdrowia” drugoklasiści i trzeciokla-
siści czerpali wiedzę od Doroty 
Franek, Anny Garstki, Anny Pawlak 
– nauczycieli przeszkolonych przez 
WOŚP w ramach programu eduka-
cyjnego „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać”. Starsi uczniowie pomagali 
nauczycielom podczas prowadzenia 
warsztatów w  klasach młodszych, 
chętnie dzieląc  się swoją nabytą 
wiedzą i umiejętnościami. Dodat-
kowo 30 kwietnia uczennice z 6 b 
podczas długiej przerwy przypomi-
nały zasady udzielania pierwszej 
pomocy oraz odpowiadały na py-
tania związane z  tematem. Każdy, 
kto miał ochotę, mógł sprawdzić 
swoją wiedzę oraz umiejętności, 
ćwicząc uciski i wdechy ratownicze 
na fantomie.    A. Pawlak

Gry
Klasa 6 a  skonstruowała gry 

planszowe do książki Łukasza 
Wierzbickiego pt. „Dziadek i niedź-
wiadek”. Podzieliliśmy  się na 4-6 
osobowe zespoły, wymyśliliśmy 
koncepcję gry oraz przyozdobiliśmy 
plansze najróżniejszymi rysunkami 
i naklejkami. Efekt końcowy prze-
szedł nasze oczekiwania. Każda 
z  grup raz zagrała w  swoją grę, 
a później testowaliśmy pozostałe.   

M. Piechocka

Zdrowo
Przez 3 tygodnie kwietnia przy-

gotowywaliśmy zdrowe kanapki, 
soki owocowe, koktajle. Rozmawia-

liśmy na temat zdrowego stylu życia 
i  wzięliśmy udział w  konkursach 
o zdrowiu. Podsumowaniem wszyst-
kich kwietniowych działań był apel, 
na którym zostali odczytani wszyscy 
laureaci konkursów o  tematyce 
zdrowotnej. Uczniowie kl. 2 b przy-
gotowali przedstawienie, podczas 
którego pokazali, jak unikać pokus 
i wybierać to, co zdrowe. Wszystkim 
wychowawcom dziękujemy za po-
moc w realizowaniu tematyki proz-
drowotnej.    A. Garstka

Majowo
5 maja w naszej szkole odbył się 

uroczysty apel poświęcony majo-
wym rocznicom. Gościem młodszej 
grupy wiekowej była burmistrz, 
Małgorzata Machalska. Uczniowie 
przygotowali do niej wiele pytań. Po 
emocjonującej debacie dokonała 
wpisu do księgi pamiątkowej.   

E. Wawrzyniak

W starym grodzie
W maju klasy 4. odwiedziły 

Gniezno. Dzieci obejrzały sztukę pt. 
„Pinokio” w Teatrze im. Aleksandra 
Fredry. Poznały również historię 
i zabytki miasta: Katedrę Gnieźnień-
ską, Stary Ratusz i in. Zwieńczeniem 
pobytu była wizyta w Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego. Dzieci 
obejrzały �lmy o początkach naszej 
ojczyzny oraz podziwiały ekspozycje 
prezentujące zabytki od pradziejów 
po średniowiecze.   H. Matysiak

Wycieczka
W maju odbyły  się coroczne 

wycieczki klasowe. Klasy 4 a i 4 b 
wraz z opiekunami odwiedziły Byd-
goszcz i Toruń. Najpierw podziwia-
li bydgoskie zabytki architektury 
(spichrze nad Brdą, Wyspę Młyńską, 
Kościół NMP). Odwiedzili Muzeum 
Mydła i Historii Brudu, skąd każdy 
przywiózł własnoręcznie zrobione 
mydło. Dzieci popłynęły także tram-
wajem wodnym po Brdzie. Podzi-
wiały miasto i wypatrywały �gury 
Pana Twardowskiego. Na koniec 
zwiedzania odwiedziły Exploseum 
(dawne niemieckie zakłady zbroje-
niowe DAK Fabrik Bromberg). Na-
tomiast w  Toruniu 
dzieci udały  się do 
Młyna Wiedzy, 
gdzie dowiedziały 
się, jak widzą zwie-
rzęta, jak pokiero-
wać statkiem ko-
smicznym i  wyko-
nały wiele innych 
naukowych ekspe-
rymentów.   H. Ma-
tysiak

O cukrzycy
21 maja w  ra-

mach innowacji pe-
dagogicznej „Ruch 
to nasze zdrowie 
w  przyszłości” od-
była  się prelekcja 
dla rodziców pt: 

„Cukrzyca – choroba cywilizacyjna”. 
Podczas spotkania z panią dietetyk, 
Olgą Marzol, można było pogłębić 
wiedzę na temat rodzajów cukrzycy 
i tego, czym się charakteryzują po-
szczególne jej typy. Dowiedzieliśmy 
się, jakie mogą być pierwsze objawy 
choroby u  dzieci, osób dorosłych 
i starszych.   

A.P., A.S., A.G.

Fizjoterapeutka
28 maja w naszej świetlicy za-

gościła �zjoterapeutka, Dagmara 
Zając. Opowiedziała o swojej pracy, 
pokazała i przedstawiła narzędzia, 
którymi posługuje się na co dzień. 
Świetliki podczas zajęć poczuły na 
własnej skórze, jak działają zabiegi 
rehabilitacyjne. Uczniowie chętnie 
zadawali pytania oraz brali udział 
w zajęciach.    A. Pawlak

Basen
W maju dzieci uczęszczające do 

świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 
brały udział w zajęciach organizo-
wanych w  wodzie. Ćwiczenia po-
mogły młodszym dzieciom oswo-
ić się z wodą, a starszym doskonalić 
naukę pływania pod okiem instruk-
tora-ratownika. Uczniowie bardzo 
chętnie brali udział w organizowa-
nych ćwiczeniach i zabawach.   

A. Pawlak

Ogródek
Uczniowie uczęszczający do 

świetlicy opiekuńczo-wychowaw-
czej, przyłączyli się do akcji tworze-
nia ogródka przyszkolnego. Naj-
pierw odpowiednio przygotowali-
śmy teren, a później wybraliśmy się 
do sklepu po nasiona rzodkiewki 
i  szczypiorku. Nie zapomnieliśmy 
również o kwiatach.    A. Szkoda

Projekt
Na ostatnich lekcjach matema-

tyki uczniowie klas 6 b i 6 c realizo-
wali projekt „Miasto marzeń”. Two-
rzyli makiety wymarzonego miasta, 
w  którym wszystkie budynki po-
wstały z  zaprojektowanych przez 
nich siatek graniastosłupów i ostro-
słupów. Uczniowie zadbali o  naj-
drobniejsze szczegóły, w ten sposób 
powstały �gury mieszkańców, zwie-
rząt, jak również domy i mosty.   

K. Piórkowska

OŚWIATA 

Ploteczki z Czwóreczki

n
Spotkanie z medalistą w łyżwiarstwie – J. Szymańskim   fot. M. Goździew-
ska

n
Świetlik kwietnia – Amelia Budniak   
fot. A. Pawlak

n
Realizacja projektu „Miasto marzeń” w SP 4   fot. K. Piórkowska
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Ekspert

Karina Rzepecka, nauczycielka 
WF, została ekspertem Mini-
sterstwa Edukacji Narodo-

wej do spraw awansu zawodowego 
nauczycieli.

Siła argumentów
Po dwóch dniach zmagań na 

polu I Otwartych Mistrzostw Po-
znania Debat Oksfordzkich Gim-
nazjów, do których zgłosiło się 14 
zespołów, drużyna naszych etyków 
wywalczyła 2. miejsce. Tymote-
uszowi Mroczkowskiemu, Martynie 
Kamińskiej, Sandrze Sowie, Emilii 
Przybył oraz ich nauczycielce, Aga-
cie Matyjasek serdecznie gratulu-
jemy.

„Obieżyświat”
Oliwia Leszczyńska (3  c) oraz 

Margareta Ohnsorge (2 c) to nasze 
reprezentantki w �nale Wojewódz-
kiego Konkursu Geograficznego 
„Obieżyświat”, który odbył  się na 
Wydziale Nauk Geograficznych 
i Geologicznych UAM w Poznaniu. 
W  konkursie walczyło 31 drużyn 
z Wielkopolski. Poza wiedzą z geo-
grafii dziewczęta musiały wyka-
zać  się wiadomościami z  historii, 
WOS-u, kultury i sztuki, znajomo-
ścią regionalnych zwyczajów, a tak-
że biegłością w posługiwaniu się j. 
angielskim.

Sukcesy
Maria Zaremba zdobyła wy-

różnienie w ogólnopolskim kon-
kursie historycznym „Losy bli-
skich, losy dalekich”. Jej opieku-
nem był Marcin Podemski. Jury 
wyróżniło 10 ekip za całościową 
pracę w  projekcie. Wśród nich 
znalazła  się nasza w  składzie: E. 
Przybył, A. Szymkowiak, J. Jarzyń-
ska; opiekun: A. Matyjasek. Z ko-
lei E. Przybył (3 c) zajęła 3. miej-
sce w powiatowym etapie Wielko-
polskiego Konkursu Wiedzy o Sa-
morządzie Terytorialnym. Awan-
sowała tym samym do finału. P. 
Lewicki, A. Marciniak, O. Pachoc-
ka (3 c) oraz M. Tritt (2 c) zostali 
wyróżnieni w  Ogólnopolskim 
Konkursie Chemicznym „Alche-
mik”. M. Ohnsorge i Z. Broniszew-
ska (2  c) to prawdziwe talenty 
dziennikarskie. Dzięki relacji 
o wydarzeniu ze swojej najbliższej 
okolicy uzyskały tytuły laureatki 
i finalistki Wielkopolskiego Kon-
kursu Dziennikarskiego.

Turniej
7 maja z  inicjatywy Stowarzy-

szenia Przyjaciół Szkoły „Nasza 
Jedynka” odbył  się 2. Powiatowy 
Integracyjny Turniej „Bocci”. Wzię-
ło w  nim udział 24 zawodników 
z gimnazjów w Skokach, Mosinie, 
Poznaniu i  Luboniu. Wygrali 
uczniowie ze Skoków.

Konkurs
8 maja angliści z G 1 zorgani-

zowali kolejną edycję konkursu j. 
angielskiego w  ramach zadania 
publicznego: Edukacja, wypoczy-
nek, turystyka i integracja europej-
ska. Uczestnicy wykazali się dużą 
wiedzą i z przyjemnością mogliśmy 
przydzielić wiele nagród, które za-
kupiliśmy dzięki projektowi napi-
sanemu przez H. Marcinkowską 
w  ramach pracy Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka”. 
Wykład dla uczestników przygoto-
wał M. Durczewski, stroną organi-
zacyjną zajęła się A. Rymaniak.

„Mały Pitagoras”
Dla okolicznych szkół podsta-

wowych zorganizowaliśmy pilota-
żową edycję konkursu „Mały Pita-
goras”, wzorowaną na przygotowy-
wanym przez nas we współpracy 
z UAM konkursie dla gimnazjali-
stów „Pitagorejczycy”. 1. miejsce 
zajął Jan Majchrzak, 2. – Antoni 
Rajtar, 3. – Kajetan Daroch (SP 
w Komorniki) i 3. – Mateusz Do-
kowicz (SP  2). Wyróżnienia zdo-
były: Olimpia Wojciechowska 
(SP 2) i Julia Bełej (SP 4). Koordy-
natorem przedsięwzięcia była M. 
Matczak.

Przyszli filmowcy
Jakub Mazurek oraz Jakub Plu-

ciński (2 c) uczestniczyli w Festiwa-
lu Filmowym zorganizowanym pod 
patronatem Stowarzyszenia „Cor Ad 
Cor”, Katedry Filmu, Telewizji i No-
wych Mediów UAM oraz Urzędu 
Miasta Lubonia. Uczniowie posze-
rzali swoją wiedzę z zakresu �lmo-
znawstwa, reżyserii i montażu pod 
okiem reżyser Róży Wojty oraz 
profesora UAM dr. hab. Mikołaja 
Jazdona.

Odwiedziny
14 maja w  ramach Otwartego 

Uniwersytetu Powiatu Poznańskie-
go odwiedził nas starosta – Jan 
Grabkowski; wicestarosta – Tomasz 
Łubiński oraz burmistrz Lubonia 
Małgorzata Machalska. Wykład dla 
uczniów wygłosił prof. Andrzej Sak-
son, a o koncepcji powiatu poznań-
skiego opowiadał Marina Marek 
Przybylski z  Instytutu Edukacji 
Europejskiej.

Spotkanie
18 maja w  bibliotece szkolnej 

odbyło  się spotkanie autorskie 
z  Kamilem Piechowiakiem, auto-
rem książki pt. „Perły przyrody 
i kultury Rogalińskiego Parku Kra-
jobrazowego”, wydanej przez nasze 
gimnazjum w ramach serii „Roz-
wijamy talenty”. W  spotkaniu 
uczestniczyli: dyrektor Anita Plu-
mińska-Mieloch, Małgorzata Pie-
chowiak, Tomasz Michalski z Ze-

Z Gimnazjum nr 1 społu Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, 
Urszula Ferdynus – wicedyrektor 
SP 2, pedagog szkolny – Małgorza-
ta Szajek oraz nauczyciele i ucznio-
wie G 1.

Występ
23 maja przy hali LOSiR na 

zaproszenie Straży Miejskiej grupa 
„Replay” dała pokaz tańca nowo-
czesnego. Dziewczęta w  składzie: 
Magdalena Piechocka, Agata Wiss, 
Adrianna Bosacka, Paulina Michal-
ska, Aleksandra Jezierska, zapre-
zentowały układy taneczne w kate-
gorii: solo, duet, formacja. Publicz-
ność nagrodziła nasze tancerki 
wielkimi brawami.

Lekcja online
27 maja Agata Matyjasek na 

lekcjach wiedzy o społeczeństwie 
wprowadziła konsultacje przez 
skype’a. Lekcja online na temat 
rynku pracy została przeprowa-
dzona przez Monikę Niepiekło 
z Biura Karier Uniwersytetu War-
szawskiego. Było to możliwe dzię-
ki wieloletniej współpracy z Fun-
dacją Centrum Edukacji Obywa-
telskiej i  cieszącemu  się dużym 
zainteresowaniem uczniów pro-
gramowi „Młodzi Przedsiębior-
czy”, w którym od kilku lat odno-
simy sukcesy.

W muzeum
29 maja kl. 1  d uczestniczyła 

w  lekcji w  Muzeum Narodowym 
w Poznaniu. Uczniowie zastanawia-
li się, jak czytać dzieło sztuki? Na-
tomiast grupa naszych etyków oraz 
przedstawiciele koła historycznego 
A. Matyjasek na początku maja 
odwiedzili Muzeum Martyrologicz-
nym w  Żabikowie, w  ten sposób 
czcząc 70. rocznicę zakończenia 
II  wojny światowej. Młodzież 
uczestniczyła w warsztatach histo-
ryczno-artystycznych.

Konkurs historyczny
29 maja odbył się w G 1 woje-

wódzki konkurs historyczny dla SP 
„Polska i Polacy w czasie II wojny 
światowej”, którego współorganiza-
torem był poznański oddział IPN. 
Wzięło w  nim udział 40 uczniów 
z  24 szkół woj. wielkopolskiego. 
Zwyciężył Mateusz Przybylski (SP 2 
Leszno). Kolejne miejsca zajęli: Ja-
kub Ogonowski (SP 3 Kościan) oraz 
Krzysztof Olachowski (Społ. SP 1 
Poznań).

Bieg
W ramach festynu z  okazji 

Dnia Dziecka na Wzgórzu Papie-
skim odbył się 10. Bieg Luboński 
dla dzieci i  młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
Na dystansie 2000  m wystarto-
wało 17 uczniów i uczennic z na-
szego gimnazjum. Na wyróżnie-
nie zasługuje Agata Michałek 
(3 c), która wywalczyła 2. miej-
sce, a wśród biegaczy: Maksymi-

lian Zieliński (2 f ) i Rafał Kacz-
marek (2 b), którzy zajęli 2. i 3. 
miejsce.

Na rowerze
30 maja odbył  się Maraton 

Spinningowy. Naszą szkołę repre-
zentowali: K. Czechowicz, A. Oko-
niewska, R. Maćkowiak, N. Drza-
zga, Z. Kaczmarek, R. Kaczmarek, 
F. Wesołowski. Wykazali  się oni 
ogromną wytrzymałością i  wspa-
niałą kondycją �zyczną – jechali 
nieustannie na rowerach przez trzy 
godzinny. Na zakończenie każdy 
uczestnik otrzymał nagrodę i cer-
ty�kat udziały w maratonie.

Lekka atletyka
30 maja w Poznaniu rozegrano 

Mistrzostwa Województwa Wiel-
kopolskiego w  lekkiej atletyce 
chłopców i dziewcząt. Była to im-
preza na najwyższym poziomie 
organizacyjno-sportowym, podczas 
której młodzi zawodnicy walczyli 
o  swoje nowe rekordy życiowe. 
Wśród nich znalazł się nasz repre-
zentant – Aleksander Nowak, 
uczestnik biegu na 110  m przez 
płotki.

Rajd
30 maja wzięliśmy udział 

w rajdzie z okazji Dnia Dziecka. 
Trasa biegła wzdłuż Warty, od 
naszego gimnazjum do parku 
Siewcy. Podczas marszu uczniowie 
meldowali się w 5 punktach kon-
trolnych, gdzie zmierzyli się z za-
daniami sportowymi oraz spraw-
dzającymi wiedzę o  Wielkopol-
skim Parku Narodowym (WPN). 
Zwycięzcą okazała  się kl. 3  d, 
która w  nagrodę pojedzie do 
WPN. Organizacją rajdu zajmo-
wali się: Izabela Cykowiak, Mag-
dalena Łobejko, Dorota Michało-
wicz, Alina Wiatr, Jacek Wasie-
lewski i Mateusz Niedźwiedź.

Projekt
Pełną parą ruszyły trzymiesięcz-

ne przygotowania do wrześniowego 
wyjazdu do Pragi w ramach projek-
tu trzech stolic. Przyszedł czas na 
stworzenie programu, opanowanie 
przez uczniów tras i  wiadomości 
dotyczących miasta. Nauczyciele 
stosują metodę tutoringu, która 
polega na rozwijaniu potencjału 
uczniów i  motywowaniu ich do 
samodzielnej pracy. Nad całością 
czuwają Anna Kowalczyk i Kinga 
Zdrojowa.    A. Mizerska

Pamiętamy
2 czerwca w  kościele pw. św. 

Barbary odbyła się uroczysta msza 
św. z okazji 71. rocznicy zamordo-
wania gen. H. Kowalówki. Następ-
nie odbył się uroczysty przemarsz 
do Muzeum Martyrologicznego 
w  Żabikowie. Nasze gimnazjum 
reprezentował poczet sztandarowy 
w składzie: O. Pachocka, A. Oko-
niewska, T. Ratajczak.

GI
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Wolontariat

Tradycyjnie 1 maja wolontariusze 
z G 2 kwestowali w Ogrodzie 
Botanicznym w  Poznaniu. 

Tym razem zbierali na zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego dla Hospicjum 
Palium.    G 2

W obozie
8 maja kl. 3  g wzięła udział 

w  warsztatach historyczno-arty-
stycznych pt. „Wspólnie zachowaj-
my pamięć. Okupacyjne losy Wiel-
kopolan”, które odbyły  się w  Mu-
zeum Martyrologicznym. Moduł 
historyczny prowadziła Renata 
Wełniak, kustosz muzeum, a moduł 
artystyczny Magdalena Kozicka, 
rzeźbiarka, artysta plastyk, pod któ-
rej kierunkiem uczniowie wykona-
li prace plastyczne. Tematem dzia-
łań było nawiązanie do re�eksji: 
„Czym dla Ciebie byłaby utrata 
wolności?”. 2 czerwca poczet sztan-
darowy naszej szkoły i klasy 1 f i 1 g 
wzięły udział w obchodach 71. rocz-
nicy śmierci gen. AK Henryka Ko-
walówki.    P. Hącia, K. Urbaniak

Warsztaty
11 maja kl. 3 f poszerzała swoje 

kompetencje z wiedzy o społeczeń-
stwie podczas warsztatów ekono-
micznych przeprowadzonych przez 
nauczyciela Zespołu Szkół Ekono-
micznych nr 1 w Poznaniu, Jolantę 
Komorniczak.

Gość
11 maja w  ramach projektu: 

„Deutsch-Wagen-Tour” kl. 1 g, 1 f 
i 2 e gościły na lekcjach niemieckie-
go Justynę Wichłacz, która popro-
wadziła zabawy i konkursy umoż-
liwiające sprawdzenie zdobytych 
umiejętności oraz zapoznanie  się 
z nowymi pojęciami.    J. Wojciech

Kształcenie artystyczne
16 maja uczestnicy zajęć arty-

stycznych Doroty Muchy wzięli 
udział w  ogólnopolskiej imprezie 
„Noc Muzeów”. Odwiedzili Mu-
zeum Narodowe oraz Arsenał i Mu-
zeum Instrumentów Muzycznych 
w  Poznaniu. Inna grupa uczniów 
uczestniczyła w warsztatach „Chó-
ralne abecadło” w Szkole Chóralnej 

im. Jerzego Kurczewskiego w  Po-
znaniu.

Imprezy integracyjne
23 maja odbył się 3. Festyn Ro-

dzinny „Majówka z klasą”. Tańczy-
liśmy, śpiewaliśmy, graliśmy w sza-
chy, rzucaliśmy do tarczy, malowa-
liśmy twarze, rysowaliśmy motyle, 
zajadaliśmy słodkości, smakowali-
śmy kiełbaski i  karkówkę z  grilla, 
rozkoszowaliśmy  się grochówką 
i zupą gulaszową. Ważnym elemen-
tem festynu były zajęcia sportowe 
oraz rozgrywki między uczniami, 
rodzicami i nauczycielami w piłkę 
nożną i siatkówkę. Ostatnim punk-
tem imprezy było ognisko, przy 
którym piekliśmy kiełbaski pod 
okiem strażaków. Serdecznie dzię-
kujemy uczniom, rodzicom, nauczy-
cielom za zaangażowanie, a zespo-
łowi tanecznemu „Grawitacja” 
z SP 3 za występ.

Sukcesy
G  2 było współorganizatorem 

Międzyszkolnego Konkursu Języka 
Hiszpańskiego. Dominika Szyman-

da (2 c), Wiktoria 
Wandas (2 c) i Ja-
nek Kuźniarek 
(1 g) zakwali�ko-
wali się do �nału, 
który odbył  się 
w  Gimnazjum 
nr 65 w Poznaniu. 
D. Szymanda za-
jęła w  nim 4. 
miejsce, W. Wan-
das 8., a  J. Kuź-
niarek 9. Justyna 
Kledzik zdobyła 
wyróżnienie 
w Międzynarodo-
wym Konkursie 
Matematycznym 
„Kangur”. Po raz 

pierwszy uczestniczyliśmy w Gim-
nazjalnej Olimpiadzie Matematycz-
no-Informatycznej, którą organizo-
wało Gimnazjum w  Skórzewie. 
Zwycięzcą GOMI w kategorii klas 
3 została Gabriela Graś (3  a), 
a w kategorii klas 2 – Mateusz Frąc-
kowiak (2 h). Julia Stachowiak (3 f) 
i Karolina Majchrzak (3 e) uzyska-
ły najwyższe wyniki w Ogólnopol-
skim Konkursie Chemicznym „Al-
chemik”. Kasia Tomczak (3 c), Zuza 
Skonieczna (3  c), Witek Taisner 
(2 h), Krzysztof Fons (3 i) oraz An-
drzej Ziemnicki (3 d) wzięli udział 
w  Konkursie Języka Angielskiego 
dla Gimnazjów organizowanym 
przez G 1. Nasza grupa zdobyła aż 
3 nagrody w  dwóch kategoriach: 
Witek Taisner – 1. miejsce (klasy 2) 
oraz Zuza Skonieczna i Kasia Tom-
czak – 2. miejsce (klasy 3). W  4. 
edycji Konkursu „Landeskunde der 
DACH-Länder” sprawdzającego 
wiedzę z zakresu znajomości krajów 
niemieckojęzycznych zwycięzcą 
został zespół z  kl. 2  h w  składzie: 
Karolina Zawada, Klaudia Ziomek 
oraz Witold Taisner. 2. miejsce za-

Z Gimnazjum nr 2 jęli przedstawiciele kl. 
3  c: Kinga Szymańska, 
Zuzanna Skonieczna 
i  Dominik Kędziora. 
Natomiast na 3. miejscu 
uplasował  się zespół 
z kl. 2 g w składzie: Re-
becca Montanaro, Bar-
tłomiej Płóciennik 
i  Wiktor Jankowski. 
Marysia Laskus (2  h), 
Dobrawa Walla (2  h) 
i  Witek Taisner (2  h) 
zajęli 3. miejsce w �nale 
Międzygminnego Kon-
kursu „Obycie ułatwia 
życie” organizowanego 
przez Zespół Szkół 
w Daszewicach. W ko-
lejnej „Grze miejskiej” 
1. miejsce zajęła grupa 
z kl. 3 c: Sara Chojnacka, Wiktoria 
Piechowska, Zuzanna Skonieczna, 
Kinga Szymańska i  Julia Światło-
wska, 2. – Jadwiga Hawrusik, Karo-
lina Jałoszyńska, Jowita Jędrzejew-
ska, 3. – Kacper Adamczak, Michał 
Gryczyński, Andrzej Ziemnicki, 
Milena i Natalia Kamieniczne. Wy-
różnienie otrzymali reprezentanci 
kl. 1  c – Mateusz Boguś, Martin 
Cieślak, Dominik Wasiak. Karina 
Frąckowiak (3  e) zajęła 1. miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie Eko-
logicznym zorganizowanym przez 
Urząd Miasta w  Luboniu „Dzieci 
nauczą nas segregować śmieci”. Ka-
mila Malinowska i Kasia Kubacka 
z 3 c zwyciężyły w Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki Anglojęzycznej 
dla uczniów gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych „It’s your turn” 
w  Pobiedziskach. Klaudia Ziomek 
(2  h) zajęła 3. miejsce. Zuzanna 
Jankowska (1 f) została zwyciężczy-

nią konkursu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na logo do kampanii spo-
łecznej „Lubońscy kierowcy nie 
piją!”.

Sukcesy sportowe
G 2 zajęła 2. miejsce w 16. Po-

wiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej. Nasi piłkarze, dzięki świet-
nej postawie podczas Finału Rejonu-
-Poznań Teren Zachód Szkół Gim-
nazjalnych w Piłce Nożnej, awanso-
wali do �nału wojewódzkiego. Za-

grali z  najlepszymi w  Jarocinie, 
zajmując 8. miejsce. Skład naszej 
drużyny: Krystian Bryński, Maciej 
Rachuta, Mariusz Dotka, Dawid 
Janik, Damian Dankowski, Damian 
Fabiś, Kacper Grundkiewicz, Nor-
bert Stangierski, Patryk Pyrkowski. 
Chłopcy awansowali też do Finału 
Rejonu Wschodniego w Siatkówce 
Plażowej. Reprezentowali nas tam 
Krzysztof Walczak i Marcel Osiński. 
Z kolei Mariusz Dotka zajął 8. miej-
sce w Finale Województwa w Lek-
kiej Atletyce. Wystartował w biegu 
na 2000 m.

Bajki
Z okazji Dnia Dziecka młodzież 

pod opieką Katarzyny Kozłowskiej 
zorganizowała dla lubońskich ma-
luchów bajkowy poranek. 30 maja 
uczniowie klasy 1 g wcielili się w po-
stacie z baśni pt. „Śpiąca królewna”. 
Można było zjeść coś słodkiego, 

kupić książkę lub puzzle. Dzieci 
skorzystały także z możliwości po-
malowania twarzy.    K. Kozłowska

Czas wycieczek
Rozpoczął  się czas wycieczek 

turystyczno-krajoznawczych. Od-
były się szkolne wyjazdy do Londy-
nu i Poczdamu. Klasy 1 g i 3 h od-
wiedziły Władysławowo, Hel i Trój-
miasto, klasy 2 g i 3 i pojechały do 
Stronia Śląskiego w Kotlinie Kłodz-
kiej, a klasa 3 e na Kaszuby.

n
Laureaci Konkursu Języka Angielskiego dla Gimna-
zjów z G 2

n
Reprezentacja G 2 w siatkówce plażowej z dyplomami i medalami, z na-
uczycielem

n
Warsztaty historyczno-artystyczne w Muzeum Mar-
tyrologicznym w Żabikowie
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W poniedziałek,1 czerwca, 
dniu najważniejszym dla 
najmłodszych, lubońscy 

policjanci udali się z wizytą do 5-lat-
ków uczęszczających do Przedszkola 
nr 1 przy ul. Sobieskiego oraz od-
działów „0” w Szkołach Podstawo-
wych nr  3 i nr 4, które przystąpiły 
do programu prewencyjnego re-
alizowanego z ramienia Komendy 
Miasta Poznań – „Akademia Bez-

piecznego Przedszkolaka”. Podczas 
spotkań dzieciom przypomniano 
zasady właściwego poruszania  się 
po drodze jako pieszy i rowerzysta. 
Wskazano, dlaczego tak ważne jest, 
aby podczas wycieczek rowerowych 
nie zapominać o kasku, kamizelce 
i elementach odblaskowych. Prze-
prowadzono również rozmowy na 

temat kontaktów z  nieznajomymi 
osobami. Dzieci z  ogromnym za-
angażowaniem opowiadały historie, 
których były uczestnikami, oraz 
dzieliły  się własnymi przemyśle-
niami. Na początku każdej wizyty 
spośród dzieci wybierano dwóch 
pomocników „policjantów”, którzy 
wspierali funkcjonariuszy w dbaniu 
o ład i porządek podczas spotkania. 
Maluchy z przejęciem pełniły swoje 

funkcje. Na zakończenie przedszko-
lacy otrzymali książeczki progra-
mowe, kolorowanki oraz pieczątki 
z sierż. Pyrkiem. Sprawdzili także, 
czy w radiowozie, którym przyjechali 
policjanci, działają sygnały świetlne 
i dźwiękowe.

Lidia Grycz

Bezpieczny 
przedszkolak

n
Dużą atrakcję dla przedszkolaków stanowił policyjny radiowóz

Nowa Sól i okolice

W ramach programu pozna-
wania sąsiednich woje-
wództw, Koło PTTK nr 14 

zorganizowało 16 maja wycieczkę 
w okolice Nowej Soli. Zwiedzanie 
zaczęliśmy od Siedliska – miej-
scowości usytuowanej nad Odrą, 
kilka kilometrów od Nowej Soli. 
Oprócz dawnego zboru ewangelic-
kiego najważniejszym obiektem jest 
tam trwała ruina dawnego zamku, 
zwanego Karolatem. Zamek został 

częściowo zniszczony w 1945 r. oraz 
rozgrabiony w latach 40. Fundato-
rem był zasłużony dla tej ziemi von 
Schonaich. W Nowej Soli zobaczyli-
śmy przede wszystkim podnoszony 
most na kanale portowym – jedyny 
tego typu w Polsce. Zwiedziliśmy też 
dawny zbór ewangelicki – obecnie 
kościół św. Antoniego. Ciekawostką 
są w nim organy umieszczone na 2. 
piętrze empor (pod su�tem). Kolejny 
obiekt to most kolejowy na Odrze 
w pobliżu Nowej Soli. Ciekawa jest 
obronna konstrukcja budowli, nie-
stety, most po powodzi w 1997 r. nie 
został naprawiony, a linię kolejową 
zlikwidowano. Następną zwiedzaną 
przez nas miejscowością była Szyba 
i spotkanie z ciekawym człowiekiem 
– właścicielem dworu. W odbudo-
wanym obiekcie mieści się obecnie 
kolekcja różnych instrumentów 
muzycznych. Opowieści na temat 
zbioru, i  nie tylko, można było 
słuchać godzinami. Kolejny temat 
to kościoły z  ołtarzami, które są 
dziełem mistrza z Gośiszowic lub 
z  jego warsztatu, z  przełomu XV 
i  XVI wieku. Znajdują  się rów-
nież w Wielkopolsce – w Kościa-
nie i w Kaliszu. Byliśmy w dwóch 
miejscowościach, w których są te 
ołtarze: Mycielinie i  Gościszowi-
cach. Na koniec zostawiliśmy Bytom 
Odrzański nad Odrą. Miasteczko 
w XVII w. należało do właściciela 
zamku w  Siedlisku, a  w  Bytomiu 
w tym czasie powstało gimnazjum, 
które miało być zalążkiem uniwer-
sytetu. Zachował się dawny układ 
zabudowy miasta, kościół św. Hie-
ronima oraz kilka kamieniczek. 

Na Odrze nie ma mostu, jest tylko 
przeprawa łodziami.   

Maria Rogacka

Z wojewodą
17 maja Oddział 

im. C. Ratajskiego 
wziął udział w 4. wy-
cieczce z Włodzimie-
rzem Łęckim po ziemi 
międzychodzko-sierakowskiej. Wy-
ruszyliśmy rano autokarem z  Po-
znania i dotarliśmy Kamionnej. Jest 

tu gotycki ko-
ściół pw. Naro-
dzenia NMP 
z  końca XV  w. 
Wokół rozta-
cza się przepięk-
ny widok na Do-
linę Kamionnej 
i tereny Pszczew-
skiego Parku 
Krajobrazowego. 
W  Mniszkach, 
w Centrum Edu-
kacji Regionalnej 
i  Przyrodniczej 
zwiedziliśmy wy-
stawę przyrodni-
czą i  ekspozycję 
ukazującą ginące 
zawody. Kolej-
nym etapem był 
spacer po Mię-

dzychodzie, gdzie obejrzeliśmy ko-
ściół pw. Niepokalanego Serca Ma-
ryi i odbyliśmy spacer po mieście. 
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
w Mokrzcu, w leśniczówce na skra-
ju Puszczy Noteckiej zapoznali-
śmy się z �orą i fauną puszczy, hi-
storią tych terenów i pracą leśnika. 
Pracownicy Kolejnym etapem na 
trasie był Sieraków z  Muzeum – 
Zamkiem Opalińskich, gdzie znaj-
duje się kaplica z kryptą grobową 
i  sarkofagami rodu Opalińskich, 
przeniesionych z kościoła para�al-
nego pw. NMP Niepokalanie Po-
czętej z  XVII  w. Po spacerze po 
starej części miasta, udaliśmy się do 
Ośrodka Edukacji Przyrodniczej 
w  Chalinie i  przeszliśmy ścieżką 
edukacyjną. Ostatnim etapem wy-
cieczki była Góra Głazów – punkt 
widokowy z  głazem narzutowym 
Rapakiwi (9 m obwodu, 2,3 m wy-
sokości), przyniesionym ze Skan-
dynawii i Łężeczki z punktem wi-
dokowym, na którym znajduje się 
pierwszy na kuli ziemskiej pomnik 
w  Trzecim Tysiącleciu Pomnik – 
w kształcie grzyba, odsłonięty se-
kundę po północy 1 stycznia 2001 r. 
przez członków Akademickiego 
Klubu Seniora z Poznania.   

M.J. Błaszczakowie

Na „Szlaku Kani Rudej”
29 maja uczniowie 

klas 5. (wychowawca 
Bogumiła Kurzawska) 
i 6. (Michał Szwacki) 
z SP 2 udali się na wy-
cieczkę krajoznawczo-przyrodniczą 
do Nadleśnictwa Pniewy (Ośrodka 

Z PTTK

n
Grupa lubońskich turystów przed zamkiem Karolat w Sie-
dliskach

Edukacji Przy-
rodniczo-Leśnej 
w  Dąbrowie), 
zorganizowaną 
przez Komisję 
Ochrony Przyro-
dy  Oddzia łu 
PTTK im. Cyryla 
Ratajskiego 
w   L u b o n i u . 
Wczesnym ran-
kiem wyruszyli 
autokarem i  do-
tarli do Dąbrowy. 
Ośrodek jest po-
łożony około 
1,5 km na połu-
dnie od Pniew 
i drogi Poznań – 
Świecko. Powstał 
w  1997  r. po adaptacji budynku 
i części dawnej Szkółki Zadrzewie-
niowej utworzonej w 1938 r. Ścież-
ka przyrodniczo-leśna „Szlak Kani 
Rudej” prowadzi przez jedne z naja-
trakcyjniejszych terenów Nadleśnic-
twa Pniewy. Trasa pozwala na ak-
tywny wypoczynek, poznanie przy-
rody i pracy leśnika. Grupę opro-
wadzał leśniczy Michał Biernat. 
Obejrzano szkółki leśne z sadzon-
kami różnych gatunków drzew li-
ściastych i iglastych. Zapoznano się 
z ekspozycją muzealną nt. zwierząt 
i  roślin występujących na terenie 

nadleśnictwa, z narzędziami leśni-
ków, drwali i pilarzy oraz wystawą 
etnogra�czną. Po zajęciach tereno-
wych uczestnicy powrócili do 
Ośrodka, gdzie czekało na nich 
ognisko, przy którym piekli kiełba-
ski. Następnie były zajęcia na świe-
żym powietrzu (gry i zabawy: piłka 
nożna i  siatkowa, narty wielooso-
bowe, skakanki, biegi z szarfą). Po-
goda dopisała. Wycieczka odbyła się 
dzięki �nansowemu wsparciu Urzę-
du Miasta Luboń.   

M.J. Błaszczakowie   

n
Na „Szlaku Kani Rudej” – uczestnicy przed Ośrodkiem Edu-
kacji Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie   fot. Maria Błaszczak
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W środę, 13 maja Luboński 
Klub Sportowy rozegrał za-
ległe spotkanie w Kórniku 

z tamtejszą Kotwicą. Tylko do prze-
rwy lubonianie dotrzymywali kroku 
gospodarzom. W  drugiej połowie 
było już o wiele gorzej, zawodnicy 
z Kotwicy zdobyli 4 bramki, a ho-
norową dla LKS-u strzelił Dariusz 

Imbiorowicz. Ostateczne spotkanie 
zakończyło się dość wyraźną prze-
graną LKS-u 4:1.

16 maja doszło do sporej nie-
spodzianki, ponieważ lubonianie, 
po trzech z rzędu porażkach odnie-
śli zwycięstwo na wyjeździe z  ze-
społem, który walczy o drugie miej-
sce w tabeli, dające zespołowi z Wit-
kowa prawo ubiegania się w bara-
żach o  IV  ligę. Na tym 
trudnym terenie, po pa-
sjonującym meczu, LKS 
pokazał  się z  jak najlep-
szej strony, pokonując 
Vitcorię 2:3. Bramki zdo-
byli: Jonasz Jeźewski (2), 
oraz kapitan zespołu Da-
riusz Imbiorowicz. Wynik 
wskazuje, że był to zacię-
ty pojedynek, w  którym 
nie wykorzystano wielu 
sytuacji podbramkowych 
z obu stron.

23 maja, w 22. kolejce, 
LKS przegrał u  siebie 
z  Wełną Rogoźno – 1:4. 
Bramka dla zespołu z Lu-

bonia padła po golu samobójczym 
z dośrodkowania Bartłomieja Śrona. 
Goście w tym meczu dominowali. 
W LKS-ie zabrakło podstawowych 
zawodników: Łukasza Kubiaka i Jo-
nasza Jeźewskiego, którzy, jakby nie 
patrzeć, są �larami zespołu. Trener 
Marek Wilczyński mógł natomiast 
przetestować młodych zawodników 

z ławki rezerwowej, ponieważ, jak 
powiedział, musi już budować ze-
spół pod kątem nowego sezonu.

30 maja LKS do przerwy prowa-
dził 2:0 w Zaniemyślu, po bramkach 
zdobytych przez Jonasza Jeźewskiego 
i Łukasza Kubiaka. W drugiej połowie 
gospodarze, pomimo iż grali w osła-
bieniu, doprowadzili do wyrównania 
na 2:2. Zawodnicy z Lubonia, za remis 

TURYSTYKA / SPORT

Trudna walka

cd.  
na str. 
58

W sobotę, 9 maja Stella prze-
grała u siebie 0:2 z Kłosem 
Zaniemyśl. W  tym meczu 

potwierdziła się fatalna obrona zawod-
ników z ul. Szkolnej.

16 maja w bardzo ważnym spotkaniu 
w Śremie, Stella przegrała z tamtejszą 
Wartą 4:1. Oba zespoły grały o  swój 
byt w klasie okręgowej. Lepiej z  tego 
zadania wywiązali się gospodarze, któ-
rzy już do przerwy dominowali na bo-
isku. Brakowało im tylko sposobu na 
pokonanie stellowców, dlatego zespół 
z Lubonia, który bronił się bardzo mą-
drze, na przerwę schodził przy stanie 
0:0. W drugiej połowie, w 50. minucie, 
po bramce strzelonej przez Arkadiusza 
Nowickiego, Stella prowadziła 0:1 (!), 
jednak już 12 minut później dał o sobie 
znać kapitan zespołu Warty Śrem, Hu-

bert Sciak, który nie tylko zmobilizował 
swój zespół, ale też sam pogrążył gości, 
strzelając hat-tricka i doprowadzając do 
remisu. W 68. minucie zdobył gola na 
2:1, a w doliczonym czasie, po rzucie 
karnym, strzelił swoją trzecią bramkę 
w  tym meczu. Po tej przegranej, ze-
spół Stelli już do końca rozgrywek nie 

wyprzedzi żadnego zespołu w  tabeli. 
Po meczu, trener Warty Śrem – Józef 
Korzeń – powiedział reporterowi ga-
zety „Tydzień Ziemi Śremskiej”: Przy-
znam szczerze, że przy tylu absencjach 
obawiałem się trochę tego meczu. Stella 
to jednak w mojej ocenie zdecydowanie 
najsłabszy zespół w tej grupie. Powin-
niśmy wygrać ten mecz znacznie wyżej.

23 maja Stellę czekał pojedynek 
u  siebie z  ostatnią drużyną w  tabe-
li – Sucharami Suchy Las. Przegrana 
stellowców oznaczałaby ich spadek 
na ostatnie, 14. miejsce. Do samego 
końca rozgrywek będzie  się między 
nimi toczyć walka o przedostatnie, 13 
miejsce. Ostatecznie Stella pokonała 
Suchary 3:0. Bramki zdobyli: Bartosz 
Stefaniak (2) i Jakub Budych (1).

30 maja w  meczu wyjazdowym, 
Polonia Po-
znań poko-
nała Stellę 
2:0.

6 czerw-
ca Stella Lu-
boń odnio-
sła u  siebie 
cenne zwy-
cięstwo 3:2 
z  Piastem 
Kobylnica. 
Z  informa-
cji uzyska-

nych od prezesa Dawida Paprockiego 
wynika, że bramki dla Stelli zdobyli 
Piotr Palacz, Jakub Budych i  Miłosz 
Goździewski. Jak sprawdziliśmy, Mi-
łosz Goździewski w ogóle nie wystąpił 
w tym meczu! Kto więc strzelił jedną 
z bramek dla Stelli?

Władysław Szczepaniak

Pogrom w Stelli

n
Spotkanie Stelli z Sucharami Suchy Las przy ul. Szkolnej   fot. 
Władysław Szczepaniak

n
Wygrany mecz z Wartą Śrem na stadionie przy ul. Rzecznej   fot. Władysław Szczepaniak

W parku rododendronów

W sobotę, 16 maja właścicielka 
szkoły językowej „German” 
– Joanna Skórska – zorga-

nizowała wycieczkę do Bad Muskau 
i  Kromlau. Zbiórkę wyznaczono 
przed budynkiem szkoły o godz. 7. 
Po przybyciu do Muskau jechaliśmy 
leśną kolejką wąskotorową, której 
trasa prowadzi przez Weißwasser 
do Kromlau. Podziwialiśmy piękne 
widoki, najbardziej zauroczyły nas 
szmaragdowe jeziora. Następnie 
zwiedzaliśmy park w Kromlau, gdzie 
kwitną setki rododendronów, które 
mieniły się zapachami i kolorami. 
Robiliśmy fotogra�e przy słynnym 
moście bazaltowym nad jeziorem 
Rakotzee, gdzie akurat odbywała się 
sesja zdjęciowa w tematyce gotyckiej. 
Następnie zwiedzaliśmy z przewod-
nikiem Park Mużakowski, który jest 

światowym dziedzictwem kultury 
UNSECO. Wycieczka była bardzo 
udana, a przed wyjazdem zdążyli-
śmy zrobić zakupy na największym 
bazarze w Europie.

Berlińskie Zoo
30 maja udaliśmy się do Berliń-

skiego Zoo. Zebraliśmy się w stałym 
miejscu o godz. 8. Przy wejściu do 
autokaru wszyscy, bez względu na 
wiek, dostali pyszne drożdżówki 
z okazji Dnia Dziecka. Podczas jaz-
dy pan kierowca opowiadał różne 
ciekawostki o Berlinie, a J. Skórska 
dała nam karty konkursowe z pyta-
niami. Quiz w języku niemieckim, 
ewentualnie z  tłumaczeniem, roz-
wiązywaliśmy podczas zwiedzania 
Zoo. Do stolicy Niemiec dojechali-
śmy w 3 godziny, ale w samym mie-
ście były korki z  powodu meczu 

Wycieczki ze szkołą „German”
Borussii Dortmund z VfL Wolfsburg 
(Borussia przegrała 1:3!). Gdy uda-
ło nam się dojechać do Zoo rozdzie-
liliśmy się. Część udała się w stronę 
słoni, inni do fok. Oglądaliśmy ich 
karmienie (jedna z fok zjadła poło-
wę zawartości wiaderka z rybami!). 
Widzieliśmy też karmienie 
zwierząt z  rodziny kotowa-
tych! Berlińskie Zoo jest 
ogromne, ma 35 hektarów, 
ale nie czuje się tego, gdy się 
je zwiedza. Mieszka tam bli-
sko 14 000 zwierząt z 1 500 
różnych gatunków. Cieka-
wostką jest, że w Aquarium, 
które ma trzy kondygnacje, 
jest piętro tylko dla insektów. 
Znajdziemy tam m.in. 
mrówki z gatunku Atta, któ-
re swobodnie poruszały się 
nad naszymi głowami. 

Wszyscy obeszliśmy całe Zoo, a po 
drodze zjedliśmy jeszcze pyszne 
lody. Niektórzy zaliczyli też chwilę 
zabawy na superplacu zabaw. Chwi-
lę przed zbiórką kończyliśmy jeszcze 
zadania quizowe, a w autokarze było 
losowanie nagród. We wrześniu je-
dziemy do Schwerin – zobaczymy 
dwa piękne zamki i ogrody.

Joanna Skórska

n
Przy wybiegu dla żyraf w berlińskim Zoo

Z ostatniej chwili:
W rozegranym awansem na wyjeździe meczu z Orkanem Konarzewo, 

w środę 10 czerwca, Stella została rozgromiona 9:1. Stało się to w 2. połowie, 
po tym, jak grający w zespole prezes Dawid Paprocki opuścił boisko po faulu 
na przeciwniku (przytrzymanie za koszulkę), co skutkowało czerwoną kartką. 
Honorową bramkę dla Stelli strzelił Piotr Palacz.   W.S.

Tabela Klasy Okręgowej – Wschód

Kotwica Kórnik  24  64  85:18
Concordia Murowana Goślina  24  51  55:29
Vitcoria Witkowo  24  46  44:28
Wełna Rogoźno  24  38  37:29
Luboński KS  24  37  46:47
Polonia Poznań  24  36  38:40
Kłos Zaniemyśl  24  36  39:37
TPS Winogrady Poznań  24  36  36:39
Wielkopolska Komorniki  24  32  39:40
Piast Kobylnica  24  28  31:40
Orkan Konarzewo  24  25  27:33
Warta Śrem  24  25  30:42
Stella Luboń  24  15  19:65
Suchary Suchy Las  24  8  27:66
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W niedzielę, 17 maja od-
był  się wyścig kolar-
ski Skoda VeloToruń, 

w  którym jako gość specjalny 
uczestniczył mistrz świata na 
szosie – Michał Kwiatkowski. 

n
1. miejsce Zgrupki Luboń na wyścigu kolarskim Skoda VeloToruń

Zgrupka Luboń z sukcesem
Nieformalna, amatorska drużyna 
„Zgrupka Luboń” wystawiła ponad 
20 zawodników, którzy ścigali się 
na dystansie GIGA (118  km) 
i  MEGA (70  km). Wszyscy za-
wodnicy bezpiecznie przekroczyli 
linię mety. Na dystansie MEGA 
drużyna została sklasyfikowana 
na pierwszym miejscu! Na sukces 
zapracowali przede wszystkim 
Krystian Błaszczak (11 miejsce), 
Tata Martyny (Jerzy Rachwał, 
20 miejsce), Bartek Jaczun (29) 
i Bartek Bal (68). Ambitna praca 
i regularne treningi tych zawodni-
ków są inspiracją do dalszej pracy 
dla całej drużyny. Wynik pokazał 
po raz kolejny, że najważniejszy 
w Zgrupce jest kolektyw, współ-
praca i atmosfera. Przy okazji na 
VeloToruń premierę miały nowe 

stroje zespołu, zaprojektowane 
przez Adama Dopieralskiego 
i Marcina Fiszera.

ZL

Zgrupka Luboń to grupa pa-
sjonatów rowerowych, którzy re-
gularnie trenują, jeżdżąc głównie 
po okolicach powiatu poznańskie-
go. Pisaliśmy o nich m.in. w stycz-
niu (na str. 27), kiedy zorganizo-
wali akcję kolarską na potrzeby 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Ci kolarze amatorzy za-
praszają chętnych na wspólne 
treningi, tzw. ustawki: sekcja „szo-
sa” – sobota i  niedziela, godz.  9 
oraz w  środa, godz. 18, rondo 
Starołęka, sekcja MTB (kolarstwo 
górskie) – środa, godz. 18, rondo 
Starołęka, rekreacja – czwartek, 
godz. 18, rondo Starołęka oraz 
niedziela, godz. 10 pod Galerią 
Malta.    (S)

W niedzielę, 10 maja zespół 
Pogromu, występujący w B 
klasie, odniósł na wyjeź-

dzie cenny remis 4:4 z NKS-em Nie-
pruszewo. Do przerwy gospodarze 
prowadzili 3:1. Druga połowa poka-
zała pełną mobilizację lubońskiego 
zespołu, który zdołał wyrównać na 
3:3. Końcówka meczu dostarczyła 
wielu emocji – gospodarze w  83. 
minucie ponownie wyszli na pro-
wadzenie 4:3, jednak w 90. minucie 
Jacek Pempera zdobył bramkę wy-
równującą i zaliczył w tym spotkaniu 
hat-trick. Jedno tra�enie należało do 
Adama Sielickiego.

17 maja Pogrom Luboń podej-
mował u siebie KS Gaj Wielki. Nie-
spodziewanie szybko goście zdoby-
li dwie bramki i do przerwy prowa-
dzili 0:2. Druga połowa należała 
natomiast do gospodarzy. Udoku-

mentowaniem tej przewagi 
były 2 bramki Jacka Pempery, 
które doprowadziły do remisu.

24 maja Pogrom przegrał 
6:2 na wyjeździe z rezerwami 
1920 Mosina. Po ostatnich re-
misach liczono, że zespół pod-
trzyma dobrą passę, jednak 
gospodarze nie dali żadnych 
szans gościom i wygrali zasłu-
żenie. Bramki dla Pogromu 
zdobył Jacek Pempera.

31 maja Pogrom ponownie 
zagrał na wyjeździe, tym razem 
w Złotkowie. Złoci rozgromili 
lubonian 7:0.

7 czerwca zespół Pogromu Lu-
boń odniósł pierwsze zwycięstwo 
w sezonie 2014-2015 r., pokonując 
u siebie najsłabszy zespół w tej gru-
pie – Okoń Sapowice 4:1. Bramki 
zdobyli: Jacek Pempera (2), Adam 

Raz na wozie, raz podTrudna walka
i niewykorzystane sytuacje podbram-
kowe, mogą mieć pretensje wyłącznie 
do siebie. Należy jednak zaznaczyć, że 
ostatnio zespół z  ul.  Rzecznej jest 
drużyną zdobywającą punkty na bo-
iskach przeciwników.

6 czerwca lubonianie podejmo-
wali Wartę Śrem. Obydwóm zespołom 
w samo południe przyszło się zmie-
rzyć w 30-stopniowym upale. Przed 
końcem pierwszej połowy, która za-
kończyła  się wynikiem bezbramko-
wym, boisko musiał opuścić Jonasz 
Jeżewski, który otrzymał czerwoną 
kartkę. Lubonianie w drugiej połowie, 
grając w „10” pokazali się z jak naj-
lepszej strony i urządzili sobie ostre 
strzelanie. Zapoczątkował Dariusz 
Imbiorowicz, który w tym meczu za-
liczył hat-tricka. Czwartą bramkę dla 
LKS-u zdobył z rzutu karnego Tomasz 
Domagała. Ostatecznie lubonianie 
pokonali Wartę Śrem 4:1.

Władysław Szczepaniak

Tabela Klasy B
1. Skra Wielkopolska Otusz 20 56 92:23
2. Arka Kiekrz 20 47 76:18
3. Avia II Kamionki 20 41 70:32
4. Złoci Złotkowo 20 33 80:52
5. KS Gaj Wielki 20 32 54:44
6. SKS 13 Poznań 20 29 50:36
7. 1920 II Mosina 21 27 48:45
8. NKS Niepruszewo 20 24 37:66
9. Orły Plewiska 20 20 40:59
10. Odlew Poznań 20 19 33:51
11. Pogrom Luboń 20 8 28:91
12. Okoń Sapowice 21 5 29:120

Sielicki i  Łukasz Michałek. Tym 
zwycięstwem lubonianie zapewnili 
już sobie na zakończenie tych roz-
grywek przedostatnie, 11. miejsce 
w tabeli.

Władysław Szczepaniak

W sobotę, 30 maja na tere-
nie boiska szkolnego przy 
Gimnazjum nr 2 odbył się 

trwający 3 godziny 4. Integracyjny 
Maraton Spinningowy, zorganizowa-
ny przez Szkolny Związek Sportowy 
Miasta Luboń przy współudziale 
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji oraz Cityzen Poznań, skąd 
pożyczyliśmy 60 rowerów, �nanso-
wany przy wsparciu Urzędu Miasta.

W wydarzeniu wzięło udział 35 
uczniów lubońskich szkół (SP  2, 
SP 3, Gimnazjum nr 1, Gim. nr 2.) 
oraz 30 dorosłych pasjonatów jazdy 
na rowerach stacjonarnych. Maraton 
poprowadziło gościnnie czworo 
instruktorów z  klubu „New York” 
należącego do LOSiR: Teresa So-
wińska, Julia Kasprzykowska, Mar-
cin Mroskowiak i Michał Maciejew-

ski. Gośćmi honorowymi imprezy 
byli Burmistrz Miasta – Małgorzata 
Machalska wraz z małżonkiem, któ-
rzy mieli okazję pierwszy raz w ży-
ciu przejechać maraton rowerowy.

W rytm muzyki z  minuty na 
minutę upływał czas mozolnej jaz-
dy, a umilali go wszystkim ucznio-
wie realizujący projekt edukacyjny, 
którzy wielokrotnie częstowali ma-
łymi przekąskami (banany i  tru-
skawki) oraz wodą.

Po zakończeniu jazdy wszystkie 
dzieci oraz młodzież otrzymali cer-
ty�katy ukończenia maratonu oraz 
drobne upominki uzyskane od 
sponsorów (Hanna Style, Sportech 
oraz Skrzat).

W tym miejscu chciałabym bar-
dzo serdecznie podziękować Arka-
diuszowi Michałowskiemu, Kata-

Maraton spinningowy

rzynie Aniole, studentom Akademii 
Wychowania Fizycznego, wszystkim 
osobom i instytucjom, które pomo-
gli przy organizacji przedsięwzięcia 
i to zarówno �nansowo, jak i �zycz-

nie. Bez tej pomocy impreza nie 
doszłaby do skutku.

Hanna Grus-Krężelewska
koordynator Maratonu, prezes SZS 

Miasta Luboń

n
Uczestnicy maratonu spinningowego przy Gimnazjum nr 2
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Od 14 do 17 maja rozgrywano 
w Luboniu drużynowe i indy-
widualne Mistrzostwa Polski 

Młodziczek i Młodzików w tenisie 
stołowym. Celem było wyłonienie 
Mistrzów Polski w  grze pojedyn-
czej, podwójnej oraz drużynowej, 
w  kategorii wiekowej: „młodzik”. 
Przez cztery dni w hali LOSiR 188 
zawodników walczyło o  medale. 
Licznie zgromadzona publiczność 
obserwowała wiele zaciętych i sto-
jących na wysokim poziomie po-
jedynków. Ilość rozegranych gier 
to: 103 pojedynki w  rozgrywkach 
drużynowych, 57 gier deblowych 
oraz 230 indywidualnych.

Gospodarzy imprezy, LKTS Lu-
vena Luboń, reprezentowali: Zuzan-
na Sułek, Weronika Dombka, Na-
talia Piechota, Patryk Pyśk i Damian 
Pyśk. Warto przypomnieć, że lubo-
nianie rywalizowali ze starszymi 
o rok przeciwnikami, a skrzat Da-
mian Pyśk nawet z 4 lata starszymi. 
W turnieju drużynowym tenisistki 
LKTS (rozstawione z numerem „6”) 
zanotowały trzy zwycięstwa w gru-
pie (LZS Victoria Chróścice 3:0, 
ZKS Drzonków 3:1, LUKS Fala Pio-
trawin 3:1) i awansowały do ćwierć-
�nału. By przejść do pół�nału, za-
brakło bardzo niewiele. Po ponad-
dwugodzinnym meczu zawodnicz-
ki LKTS-u przegrały 3:2 z  dziew-
czynami z UKS Huragan Sosnowiec, 
mimo prowadzenia po grze deblo-
wej 2:1. Chłopcy (numer „15”), po 
dobrych spotkaniach, zajęli 2. miej-
sce w  grupie (3:2 z  UKS Rokicie 
Szczytniki, 0:3 SCKiS Hals Warsza-
wa) i zebrali cenne doświadczenie. 
W zawodach startowały po 32 dru-
żyny chłopców i dziewczyn.

W singlu zagrały 64 zawodnicz-
ki, były w tym gronie zawodniczki 
LKTS-u – Zuzanna Sułek (7. numer 
rankingowy) i  Weronika Dombka 
(45). Ostatecznie zajęły miejsca 
w przedziale 33-48. W perspektywie 
całego sezonu był to dla nich bardzo 
dobry czas. W  grach podwójnych 
blisko medalu była Zuzia. Razem 
z koleżanką z Chełmna, Darią Pa-
nek, przegrały 3:2 w  piątym secie 
z późniejszymi Mistrzyniami Polski.

Najlepiej w turnieju indywidu-
alnym zaprezentował  się Patryk 
Pyśk (7). Wychowanek LKTS Luve-
na Luboń do ćwierć�nału nie stracił 
żadnego seta. Zakończył ostatecznie 
sezon w kategorii młodzików na 4. 
miejscu w Polsce.

Największym sukcesem naszego 
klubu było zdobycie brązowego me-
dalu w grze deblowej przez Patryka 
Pyśka, który występował w  parze 
z zawodnikiem KS Polonia Śmigiel 
– Jakubem Jankowskim. Debel, roz-
stawiony z numerem 2., znakomicie 
spisywał  się podczas mistrzostw. 
Porażka w pół�nale, po wyrówna-
nym meczu z późniejszymi złotymi 
medalistami, daje nadzieję na przy-
szłość. Turniej gier podwójnych 
potwierdził, że kluczowe jest zgra-
nie. Patryk i Kuba mogą ze spoko-
jem powalczyć w kategorii kadetów 
o poprawę wyniku. Brązowy medal 
to wielki sukces dla lubońskiego 
i wielkopolskiego tenisa stołowego.

Pierwsze rozstrzygnięcia zapa-
dły w piątek, kiedy zakończyła się 
rywalizacja drużynowa. Zespół KU 
AZS UE Wrocław w składzie: Sonia 
Gendera, Zuzanna Gaworska i Julia 
Girulska, w rywalizacji drużynowej 
młodziczek okazał  się lepszym od 
KTS Mysłowice (Klaudia Franasz-
czuk, Julia Tomecka, Alicja Gasz), 
wygrywając decydujące spotkanie 
finałowe 3:2. Wśród młodzików 
z kolei pingpongiści UKS Płomień 
Limanowa (Bartosz Sułkowski, Da-
wid Kosmal) pokonali 3:1 ekipę ZKS 
Drzonków (Andrzej Kopecki, Filip 
Krzywniak, Jakub Krzywniak). Brą-
zowe medale Drużynowych Mi-
strzostw Polski Młodziczek i Mło-
dzików powędrowały do zespołów 
LUKS Skrzyszów (Michalina Ka-
sprzyk, Zuzanna Kozioł) oraz KU 
AZS Politechnika Rzeszów (Patryk 
Dziuba, Piotr Chłodnicki, Mateusz 
Rzeźnikiewicz). W �nale debla para 
UKS Płomień Limanowa (Bartosz 
Sułkowski, Dawid Kosmal) poko-
nała Łukasza Sokołowskiego (Spój-
nia Warszawa) i Mikołaja Kicińskie-
go (GLKS Nadarzyn). Duży sukces 
odnieśli Wielkopolanie Jakub Jan-
kowski (Polonia Śmigiel) i  Patryk 

Lubońskie sukcesy
Zawodnik LKTS Luvena Luboń Patryk Pyśk – brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski

Pyśk (LKTS Luboń), którzy zdoby-
li brązowe medale w tej konkuren-
cji. Wśród dziewcząt Julia Tomecka 
i Klaudia Franaszczuk z KTS My-
słowice pokonały Elżbietę Kwiat-
kowską i Milenę Chrabąszcz z KS 
Rokita Brzeg Dolny. Do Sonii Gen-
dery (KU AZS UE Wrocław) i Ma-
cieja Kubika (SCKiS Hals Warsza-
wa) powędrowały tytuły Indywidu-
alnych Mistrzów Polski Młodzików 
w  tenisie stołowym. W  końcowej 
klasy�kacji, w kategorii młodziczek 
Sonia Gendera wyprzedziła: Elżbie-
tę Kwiatkowską (KS Rokita Brzeg 
Dolny), Zuzannę Kozioł (LUKS 
Skrzyszów) oraz Dominikę Gilew-
ską (UKS TS Ósemka Białystok). 
Wśród młodzików natomiast wyż-
szość Macieja Kubika musieli uznać 
sklasy�kowani na kolejnych miej-
scach: Kuba Kwapiś (MLUKS Dwój-
ka Rawa Mazowiecka), Patryk Dziu-
ba (KS AZS Politechniki Rzeszow-
skiej) i  Bartosz Sułkowski (UKS 
Płomień Limanowa).

Mistrzostwa Polski za nami, 
dały wiele radości i satysfakcji z brą-
zowego medalu Patryka i  dobrej 
postawy zawodników LKTS Luvena 
Luboń. Wszyscy potwierdzili, że 
należą do krajowej czołówki. Dla 
nas, gospodarzy turnieju, to satys-
fakcja i  radość, że potwierdza  się 
słuszna koncepcja budowy klubu 
na zawodnikach z Lubonia. Poprzez 
trudny trening i dzięki tytaniczne-
mu zaangażowaniu trenerów są oni 
w  stanie rywalizować, jak równy 
z równym, z najlepszymi w kraju. 
Jesteśmy również dumni ze spraw-
nie przeprowadzonej imprezy, 
w  której organizację zaangażowa-
nych było wiele osób i  instytucji.  
W tym miejscu chcemy podzięko-
wać za wsparcie tym wszystkim, 
którzy przyczynili  się do tego, że 
Mistrzostwa Polski Młodzików 
w tenisie stołowym mogły się odbyć 
w Luboniu i zostały bardzo dobrze 
ocenione przez uczestników. Dzię-
kujemy Burmistrz Miasta Luboń 
– Małgorzacie Machalskiej za obję-
cie Mistrzostw Polski honorowym 
patronatem. Dziękujemy Miastu 
Luboń, które wsparło organizację 
przez przyznanie dotacji. Serdecznie 
dziękujemy też sponsorom: „Luve-
na” SA, �rmie „Patron Plus”, „An-
dro” Polska, Hotel „Max”, „Sunny 
Hotel”, „Noclegi po drodze”, których 
pomoc �nansowa pozwoliła ufun-
dować piękne, pamiątkowe medale, 

puchary i nagrody dla najlepszych 
zawodników. Dziękujemy Adamo-
wi Trombale z �rmy „SportTrom-
bala.com”, Pawłowi Wielandowi 
z drukarni „Wieland” i Maciejowi 
Bołtrukiewiczowi ze „Studia Kon-
trast” za pomoc przy oprawie gra-
ficznej mistrzostw. Dziękujemy 
Tomaszowi Trzcionce z �rmy „Cen-
trum Nawigacji” za udostępnienie 
sprzętu, dzięki któremu mogliśmy 
transmitować mistrzostwa na żywo 
dla wielu sympatyków tenisa stoło-
wego. Dziękujemy Prezesowi LOSiR 
Sp. z  o.o. – Zbigniewowi Trawce 
i jego pracownikom – za zaangażo-
wanie i pomoc podczas czterech dni 
Mistrzostw Polski, a  zwłaszcza za 
pyszne posiłki i sprawną organiza-
cję wyżywienia zawodników i tre-
nerów. Dziękujemy Dyrektor Gim-
nazjum nr 2 – Jolancie Walczak za 
wsparcie sprzętowe i przepraszamy 
za niedogodności i  utrudnienia 
związane z mistrzostwami. Dzięku-
jemy wszystkim członkom naszego 
klubu, rodzicom, zawodnikom, 
trenerom i sympatykom za zaanga-
żowanie i pomoc przy organizacji, 
szczególnie trenerowi – Mariuszowi 
Pyśkowi za do�nansowanie zakupu 
nagród rzeczowych dla najlepszych 
zawodników oraz Agnieszce Zieliń-
skiej i  Krzysztofowi Piechocie za 
uwiecznienie wszystkiego na zdję-
ciach. Bardzo serdecznie dziękuje-
my sędziom, którzy przyczynili się 
do sprawnego i  bezkon�iktowego 
przeprowadzenia zawodów, w szcze-
gólności Sędziemu Głównemu – 
Romanowi Kaczmarkowi, jego za-
stępcy – Zbigniewowi Glinianemu 
i Jackowi Drygasowi, którzy spra-
wowali pieczę nad całością. Na ko-
niec szczególnie gorąco dziękujemy 
Tadeuszowi Nowakowi – prezesowi 
Wielkopolskiego Związku Tenisa 
Stołowego, który sprawował nadzór 
merytoryczny i czuwał nad spraw-
nym przeprowadzeniem zawodów. 
Dziękujemy za jego wiarę w Luboń, 
jako miejsce gwarantujące organi-
zację tak ważnej imprezy, jaką są 
Mistrzostwa Polski. Dzięki wymie-
nionym oraz wielu bezimiennym 
ludziom Mistrzostwa Polski Mło-
dzików były udaną imprezą pod 
względem sportowym i  organiza-
cyjnym, a Luboń okazał się miastem 
przyjaznym i otwartym.

LKTS Luvena Luboń

Do rywalizacji przystąpiło 25 
kwietnia w Ośrodku Kultu-
ry12 zespołów. Najlepszą 

drużyną okazali się Bulersi (Tomasz 
Zając i  Paweł Michalski). Drugie 
miejsce zajął zespół Tomix (Aneta 
Szymczak i Tomasz Zając), a na trze-
cim uplasowała się drużyna e-lubon.
pl (Izabella i Piotr Chodorowscy). 
W  turnieju brały udział również 
drużyny: Do Celu, MOMO, MOH, 

Podlasie, Łoscypkowy Gang Bulera, 
Toresy, Spinacze, Sokoły oraz Wa-
leczne Sezamki.

Puchary dla zwycięzców wrę-
czyła burmistrz Małgorzata Machal-
ska, a  nagrody dla zawodników 
ufundował Ośrodek Kultury oraz 
Urząd Miasta.

Oto pozostałe końcowe wyniki 
12. turnieju: 4. Spinacze, 5. Łoscyp-
kowy Gang Bulera, 6. MOMO, 7. 

Francuskie klimaty
XII Turniej w Boules o Puchar Burmistrza Miasta Luboń

Do Celu, 8. Sokoły, 9. To-
resi, 10. Waleczne Sezamki, 
11. Podlasie, 12. MOH.

Pozostając w  klimacie 
francuskim, dla uczestni-
ków przygotowano smacz-
ną zupę cebulową, a  na 
deser serwowano ciastka 
francuskie. Podczas przerw 
między kolejnymi mecza-
mi, w holu Ośrodka Kultu-
ry, można było zwiedzać wystawę 
pt. „Spacer po Rzymie”.

Magda Baranowska

n
Wyznaczone pola do gry w bule na 
placu za Ośrodkiem Kultury
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Wiosenne porządki

W sobotę, 18 kwietnia człon-
kowie koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 

(PZW) „Lubonianka” już po raz 
kolejny przeprowadzili wiosenną 
akcję sprzątania brzegów Warty. 
Zadbano również o  jej dorzecze 
(Kocie Doły) oraz brzegi wyrobi-
ska przy ul. Niezłomnych (Staw 

Edy). Zebrano bardzo dużo śmie-
ci i  odpadów, co jest dowodem 
braku poszanowania dla środowi-
ska. Akcję wędkarzy s�nansował 
Urząd Miasta w  ramach zadania: 
„Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodnicze-
go”. Zarząd Koła PZW Lubonianka 
dziękuje wszystkim, którzy wzięli 
udział w akcji.

Zawody spławikowe
W niedzielę, 19 kwietnia 

w starorzeczu Warty (Kocie Doły) 
odbyły  się zawody o  Puchar Za-
rządu Koła. Oto końcowe wyniki 
– kategoria Senior: 1. Marek Le-
riczuk (3185 pkt.), 2. Damian 
Przybylski (2375 pkt.), 3. Tadeusz 
Podbylski (2325 pkt.), 4. Tomasz 
Mroczyński (2250 pkt.), 5. Roman 
Ratajczak (2065 pkt.), 6. Tadeusz 
Nowicki (1995 pkt.). W kategorii 
Junior: 1. Monika Leńczuk (2715 
pkt.), 2. Mateusz Zgrzeba (990 
pkt.), 3. Maksymilian Kupsik (165 
pkt.).

Z koła wędkarskiego „Lubonianka”

Dzień Dziecka

30 maja na starorzeczu Warty 
– Kocie Doły – Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego „Lubonian-
ka” zorganizowało tradycyjny festyn 
Wędkarski z okazji Dnia Dziecka. 
Pogoda dopisała i frekwencja oka-
zała się duża. Zwycięzcom wręczo-
no puchary w grupach wiekowych, 
każdy z uczestników otrzymał upo-
minek. Przygotowano również słod-
kości oraz ciepły posiłek. Najlep-
szym podsumowaniem festynu były 
uśmiechy na buziach dzieci, również 
rodzice i  opiekunowie przeżywali 
wędkowanie swoich pociech.

W I grupie wiekowej 1. miejsce 
zajął Mateusz Zgrzeba (1245 pkt.), 
2. Krzysztof Kaźmierczak (1115 pkt.), 
3. Bartosz Płotkowiak (830 pkt.).

W II grupie wiekowej 1. miejsce 
przyznano Filipowi Ruszczyńskiemu 
(1900 pkt.), 2. Szymonowi Trosz-
czyńskiemu (1615 pkt), 3. Amade-
uszowi Podbylskiemu (1140 pkt.).

W III grupie 1. miejsce zdobyła 
Roksana Czechowska (710 pkt.), 2. 
Aleksandra Diug (420 pkt.), a  3. 
Oliwia Bakiera (315 pkt.).

W IV grupie 1. miejsce przypa-
dło Annie Brachaczek (1330 pkt.). 
2. Jakubowi Czekalskiemu (1015 
pkt.), a 3. Szymonowi Szewczykowi 
(765 pkt.).

Puchary wręczył dzieciom za-
stępca Burmistrza Miasta – Mikołaj 
Tomaszyk.

Składamy serdeczne podzięko-
wania sponsorom: Urzędowi Miasta 
Luboń, �rmom: Luvena SA Luboń, 
Novol Komorniki i Gruba Ryba T. 
M. Mazurczak, Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Luboniu, Pani Reginie 
Niedzwiedź, Barbarze i Robertowi 
Grajczakom oraz Kołu PZW „Lu-
bonianka”. Podziękowania należą się 
też wolontariuszom za przygotowa-
nie stanowisk wędkarskich oraz 
sprawne przeprowadzenie zawodów.

Roman Śróda

n
Efekt sprzątania Kocich Dołów 
przez wędkarzy

n
Zwycięzcy zawodów spławikowych

n
Puchary i nagrody dla uczestników wędkarskiego Dnia Dziecka

W niedzielę, 31 maja na bo-
isku Orlik przy ul. Dojaz-
dowej znowu było wesoło 

i radośnie. Z okazji Dnia Dziecka, 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Dro-
ga” wraz ze spółką LOSiR zorgani-
zowali festyn sportowo-rekreacyjny. 

Rozegrano charytatywny turniej piłki 
nożnej, były gry, zabawy i konkursy 
sprawnościowe, malowanie twarzy 
oraz wiele innych atrakcji. W orga-
nizacji festynu bardzo pomagali stu-
denci III roku Akademii Wychowa-
nia Fizycznego Wydziału Turystyki 
i Rekreacji, organizując i prowadząc 
zabawy. Szczególnie zachwyceni byli 
podopieczni stowarzyszenia „Wspólna 
Droga” i bardzo aktywnie uczestniczy-
li w zajęciach. Patronat nad imprezą 
objęła Burmistrz Miasta Lubonia – 
Małgorzata Machalska, która brała 
udział w turnieju siatkówki plażowej. 
W charytatywnym turnieju piłkar-
skim uczestniczyło 5 drużyn. Roze-
grano 10 meczy systemem „każdy 
z  każdym”. Zwycięzcą okazała  się 
drużyna „Dżihad”, która regularnie 
wspiera działalność lubońskiego sto-
warzyszenia. Kolejne miejsca zajęły: 
zespół „Wspólnej Drogi”, a  potem 

Super zabawa, atmosfera i pogoda!

n
Zawodnicy z drużyny „Wspólna Droga”

n
Publiczność festynu na boisku Orlik przy SP 4

�rmy: „Alan”, „Mona” i „Translub”. 
Kto był, ten na pewno nie żałuje!

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują �rmie Poznańdis Sp z  o.o., 
która była głównym sponsorem 
festynu. Każdy uczestnik wyszedł 
z orlika z upominkiem.

LOSiR
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Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00W komisariacie policji przy ul. 

Powstańców Wlkp. czekają 
na właścicieli, znalezione 

na terenie naszego miasta 3 rowery 
(pokazany na zdjęciu oraz WIND-
STAR i damka z koszem na zakupy), 
wózek dziecięcy oraz elektryczna piła 
łańcuchowa.

Właściciele są proszeni o kon-
takt z dyżurnym jednostki pod nu-
merem telefonu: 61 841 49 00. Jeże-
li nikt do końca czerwca br. nie 
zgłosi się po te przedmioty, zostaną 
przekazane do Biura Rzeczy Znale-
zionych w Poznaniu.

PAW

Czekają na właścicieli

n
Spacerówka dziecięca z daszkiem 
i parasolką   fot. Paweł Wolniewicz

n
Elektryczna piła łańcuchowa   
fot. Paweł Wolniewicz

n
 Młodzieżowy rower w bardzo 
dobrym stanie znaleziony w Lubo-
niance   fot. Paweł Wolniewicz

W sobotę, 9 maja, tuż przed 
godz. 19 na wysokości ko-
ścioła św. Barbary na ul. 

Poniatowskiego doszło do wypadku 
drogowego z udziałem motocykla 
i samochodu osobowego. Motocy-
klista poruszał się ul. Poniatowskiego 
od strony Kołłątaja, natomiast opel 
wyjeżdżał z podporządkowanej ul. 
Szkolnej. Na skrzyżowaniu doszło do 
zderzenia pojazdów, wskutek czego 
motocyklista znalazł się na narożniku 
(chodniku) od strony świątyni. Na 
miejsce zdarzenia przybyły zastę-
py: z lubońskiej OSP oraz strażacy 
ze Szkoły Aspirantów z  Poznania. 
Motocykliście udzielono pierwszej 
pomoc. Po przybyciu służb medycz-
nych został zabrany na obserwację 

do wnętrza karetki, a następnie do 
szpitala. Oplem podróżowały 3 oso-
by, żadna nie doznała obrażeń. Po 
wypadku ruchem drogowym w ob-
rębie skrzyżowania kierowali stra-
żacy. Na miejsce przybyła również 
policja, która badała okoliczności 
zdarzenia. Warto zwrócić uwagę, że 
w tym miejscu niewątpliwie na brak 
bezpieczeństwa ma wpływ ograniczo-
na widoczność dla wyjeżdżających 
z ul. Szkolnej oraz nieprzestrzeganie 
ograniczenia prędkości do 30 km/h 
przez poruszających się ul. Ponia-
towskiego. Tymczasem w  pobliżu 
jest przecież szkoła podstawowa, 
gdzie należy zachować szczególną 
ostrożność.

Rafał Wojtyniak

Groźne zderzenie

Qn 01.05 – przy ul. Poprzecznej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierowcę (2,2 
promile), który dodatkowo posiadał 
zakaz prowadzenia pojazdów wydany 
przez sąd.
Qn 01.05 – zatrzymano nietrzeźwego 

kierowcę (0,5 promila) przy ul. 11 Li-
stopada.
Qn 01/09. 05 – z terenu budowy przy 

ul. Żabikowskiej skradziono agregat 
prądotwórczy (został odzyskany), 
kanister z  10  l paliwa, oraz stalowe 
drzwi i belkę.
Qn 02.05 – włama-

no  się do piwnicy 
bloku przy ul. Żabi-
kowskiej i skradzio-
no sprzęt wędkarski 
o wartości 30 000 zł. 
Na miejscu policjan-
ci ujawnili 11 otwar-
tych piwnic z uszko-
dzonymi kłódkami.
Qn 02.05 – nieznany 

sprawca uszkodził bujak na terenie 
Przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej 
(straty 1 300 zł).
Qn 03.05 – przy ul. Żabikowskiej za-

trzymano nietrzeźwego kierowcę (0,3 
promila). Jak  się okazało, posiadał 
również narkotyki.
Qn 03.05 – przy ul. Krótkiej policjan-

ci zatrzymali mężczyznę prowadzą-
cego samochód pod wpływem środków 
odurzających.
Qn 04.05 – 31-letni mężczyzna zerwał 

ze słupów energetycznych przy ul. 
Sobieskiego dwie �agi narodowe 
i zniszczył je. Zatrzymali go na gorą-
cym uczynku policjanci.
Qn 05.05 – policjanci zatrzymali miesz-

kankę Witobla, która prowadziła sa-
mochód pomimo zakazu sądowego.
Qn 05.05 – przy al. Jana Pawła II poli-

cjanci zatrzymali mężczyznę, który 
ich znieważył, używając wulgarnych 
słów.
Qn 06.05 – nieznany sprawca skradł 

z zaplecza sklepu „Żabka” przy al. Jana 
Pawła II portfel z dokumentami i pie-
niędzmi.
Qn 06.05 – nieznany sprawca włamał się 

do piwnicy domu przy ul. Armii Po-
znań i skradł rower oraz 2 kolumny 
głośnikowe. Zabezpieczono ślady 
daktyloskopijne.

Qn 07.05 – przy ul. Armii Poznań za-
trzymano mężczyznę prowadzącego 
samochód pod wpływem środków 
odurzających.
Qn 07.05 – z niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Sikorskiego skradziono toyo-
tę.
Qn 08.05 – przy ul. Sikorskiego zatrzy-

mano mężczyznę prowadzącego sa-
mochód pomimo zakazu sądowego.
Qn 09.05 – skradziono 4 kołpaki od 

peugeota zaparkowanego przy ul. Ża-
bikowskiej.

Qn 15.05 – nieznany 
sprawca włamał się 
do mieszkania przy 
ul. Jachtowej i skradł 
laptop oraz biżute-
rię. Zabezpieczono 
ślady daktylosko-
pijne.
Qn 16.05 – przy ul. 

Sobieskiego zatrzy-
mano nietrzeźwego kierowcę (1 pro-
mil).
Qn 17.05 – na przejściu dla pieszych 

u zbiegu ulic Konopnickiej i ks. Stre-
icha potrącono kobietę. Przewieziono 
ją do szpitala HCP w Poznaniu.
Qn 17.05 – przy ul. Jana Panka zatrzy-

mano nietrzeźwego kierowcę (1,2 
promila).
Qn 18.05 – z niezabezpieczonego po-

mieszczenia na terenie posesji przy 
ul. Niepodległości chłopcy w wieku 
15 i 16 lat skradli szli�erkę, piłę tar-
czową i wiertarkę. Zostali zatrzymani 
na gorącym uczynku przez policjan-
tów.
Qn 18.05 – nietrzeźwy mężczyzna skradł 

psa rasy York pozostawionego przy 
sklepie na ul. Spokojnej. Policjanci 
zatrzymali sprawcę i  pies wrócił do 
właściciela.
Qn 18.05 – z niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Osiedlowej skradziono toyo-
tę (straty 100 tys. zł).
Qn 18.05 – skradziono atrapę chłod-

nicy od samochodu Volvo na niestrze-
żonym parkingu przy ul. Buczka.
Qn 18.05 – przy ul. Okrzei zatrzymano 

kierowcę pod wpływem środków odu-
rzających.
Qn 19.05 – mieszkaniec Budzynia, po 

zainkasowaniu ponad 5  000  zł, nie 
wywiązał się z umowy (nie dostarczył 

W maju lubońscy policjanci 
zatrzymali aż 10 nietrzeźwych, 
bądź będących pod wpływem 
środków odurzających kierow-
ców oraz 6 osób prowadzących 
samochody pomimo posiadania 
zakazów sądowych.

n
Na ul. Poniatowskiego opel zderzył się z motocyklem. Na zdjęciu – pojaz-
dy po wypadku, przy przejściu dla pieszych na wysokości kościoła św. 
Barbary. W głębi – ul. Szkolna   fot. Rafał Wojtyniak
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W maju strażnicy podjęli 
529 różnych interwencji. 
Przeprowadziliśmy wraz 

z  funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Luboniu 10 wspólnych pa-
troli, których zadaniem była kontrola 
miejsc publicznych, gdzie najczęściej 
dochodzi do spożywania alkoholu. 
Ich efektem było m.in. ukaranie man-
datami karnymi 30 osób. Podobną 
liczbę grzywien nałożyli policjanci. 
Do Izby Wytrzeźwień lub miejsca 
zamieszkania przewieźliśmy w tym 
czasie 3 osoby w stanie nietrzeźwo-
ści zagrażającym ich zdrowiu lub 
życiu albo innym osobom. Wraz 
z  funkcjonariuszami policji prze-
prowadziliśmy również 3 patrole 
szkolne. Interwencji związanych 
z  naruszeniem przepisów ruchu 
drogowego wykonaliśmy 97.

Ponadto wykonaliśmy 50 kon-
troli dowodów wywozu nieczystości 
płynnych i dokonania przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej. Innych inter-
wencji związanych z naruszaniem 
„Regulaminu czystości i porządku 
na terenie Miasta Luboń” odnoto-
waliśmy 32.

Akcji związanych ze zwierzęta-
mi było w maju 29, z czego 11 do-
tyczyło niezachowania nakazanych 
i zwyczajowych środków ostrożno-
ści przy trzymaniu zwierząt. Jedne-

go właściciela psa ukaraliśmy man-
datem, w 6 przypadkach poprzesta-
no na pouczeniu. Chcąc zachęcić 
mieszkańców miasta m.in. do czi-
powania psów, ale także do sprzą-
tania po czworonogach, zorganizo-
waliśmy 23 maja piknik pod hasłem 
„Twój czworonożny przyjaciel”. 
Staraliśmy się w ten sposób propa-
gować wiedzę z  zakresu obowiąz-
ków właścicieli zwierząt, prezentu-
jąc również wiele innych tematów, 
z  którymi w  naszej pracy na co 
dzień  się spotykamy (o imprezie 
czytaj też na str. 38)

W maju wykonaliśmy również 
29 konwojów dokumentów i war-
tości pieniężnych. 10 maja strażni-
cy pracowali przy zabezpieczeniu 
prawidłowego przebiegu drugiej 
tury wyborów prezydenckich.

Tradycyjnie uczestniczyliśmy 
w  uroczystościach związanych 
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Również 27 maja wystawi-
liśmy poczet sztandarowy miasta 
podczas uroczystości związanych 
z  25-leciem samorządu w  Polsce. 
Dbaliśmy o  ład i  bezpieczeństwo 
podczas Dnia Dziecka zorganizo-
wanego w parku Papieskim.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W maju Ochotnicza Straż 
Pożarna odnotowała 34 
zdarzenia. 9 przypadków 

dotyczyło pożarów, a 14 – miejsco-
wych zagrożeń. Odnotowaliśmy też 
jedno fałszywe wezwanie. Interwencje 
miały miejsca w Luboniu, Poznaniu, 
Komornikach, Głuchowie oraz na 
autostradzie A2.
Qn 03.05 – usunięcie gałęzi zwisającej 

nad jezdnią ul. Fabrycznej,
Qn 03.05 – pomoc pogotowiu ratun-

kowemu w transporcie osoby cho-
rej z  domu przy ul. Żabikowskiej 
to karetki,
Qn 04.05 – sprawdzenie przyczyny 

zadziałania czujki monitoringu prze-
ciwpożarowego w Hotelu Twardow-
ski na ul. Głogowskiej w Poznaniu,
Qn 05.05 – wypadek samochodowy 

na ul. Dębieckiej,
Qn 08.05 – wypadek samochodowy 

na ul. Żabikowskiej w Komornikach,
Qn 09.05 – wypadek z udziałem sa-

mochodu osobowego i motocykla 
na pl. Bojanowskiego,
Qn 09.05 – pożar poddasza w budyn-

ku mieszkalnym na ul. Kwiatowej,
Qn 11.05 – pomoc pogotowiu ratun-

kowemu w ewakuacji osoby poszko-

dowanej, która wpadła do silosu po 
nawozie (Luvena, ul. Romana Maja),
Qn 17.05 – usunięcie skutków kolizji 

drogowej po pościgu policyjnym na 
ul. Jana Panka,
Qn 20.05 – wypadek w Głuchowie, 

w którym zginął mężczyzna przy-
gnieciony przez traktor wykonujący 
prace gospodarskie,
Qn 20.05 – pożar samochodu oso-

bowego na ul. Granicznej,
Qn 24.05 – pożar baraku na ul. Lesz-

czyńskiej w Poznaniu,
Qn 24.05 – pożar hali na ul. Smo-

luchowskiego w Poznaniu, w której 
znajdowała się ściana wspinaczkowa 
z wyposażeniem,
Qn 25.05 – wypadek samochodu 

osobowego i  motoru na pl. Boja-
nowskiego,
Qn 28.05 – wypadek samochodu oso-

bowego na autostradzie A2, który 
uderzył w barierę energochłonną,
Qn 30.05 – wypadek samochodowy 

na ul. Opolskiej w Poznaniu,
Qn 31.05 – pożar w bloku na ul. Ło-

zowej w Poznaniu.
OSP

Z okazji 25-lecia Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści 
Lubońskie”, przypadającego w grudniu 2015 r., już od 3 miesięcy 
zapraszamy czytelników do udziału w największym w historii pisma 

konkursie z cennymi nagrodami. Obdarujemy 25 osób, a upominkami będą: 
kołdry antyalergiczne, komplety ręczników, bony do zrealizowania w róż-
nych lubońskich �rmach, Pisma święte, upominki jubilerskie, piłki nożne.

Co miesiąc prezentujemy po dwa wyrazy, które złożą się na końcowe 
hasło. Ostatnia para ukaże się w listopadowym wydaniu „WL”. Listę na-
grodzonych opublikujemy w grudniowym numerze „Wieści Lubońskich”.

W czerwcu przedstawiamy kolejne dwa elementy hasła: Samorządowe, 
Służy. Władysław Szczepaniak

Jubileuszowy konkurs 
„Wieści Lubońskich”

Zabawa polega na odgadywa-
niu ciekawych i charaktery-
stycznych miejsc w Luboniu. 

Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i  gdzie 
obiekt  się znajduje. Odpowiedzi 
można przesyłać (również pocztą 
elektroniczną), dostarczać do Re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą poprawne 
odpowiedzi, rozlosujemy upomin-
ki. Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało płasko-
rzeźbę na froncie budynku Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek 
NP NMP przy pl. Edmunda Boja-
nowskiego. Przedstawia słońce – 
symbol zmartwychwstałego Chry-
stusa. Spośród poprawnych odpo-
wiedzi wylosowaliśmy tę, którą 
nadesłała Henryka Wiórek z  ul. 
Rutkowskiego. Po odbiór niespo-
dzianki zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w godzinach 
dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Budynek Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek NP NMP z płaskorzeźbą nad furtą   
fot. Hanna Siatka

n
Zgadnij, co to za obiekt i gdzie się 
znajduje    fot. Piotr P. Ruszkowski

W czwartek, 14 maja, w jednym z mieszkań osiedla „Lubonian-
ka” znaleziono zwłoki 43-letniego mężczyzny. Lubonianin, 
związany w latach 90. ze Strażą Pożarną, popełnił samo-

bójstwo. Na podstawie przeprowadzonego śledztwa policja i proku-
rator wykluczyli udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.

PAW

Przedwczesna śmierć

Sprostowanie
Z uwagi na nieporozumienie, ponownie zamieszczamy godziny przy-

jęć w gabinecie stomatologicznym przy ul. dr Romana Maya.
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Witam wszystkie dzieci, któ-
re dużo wiedzą o naszym 
mieście i lubią rozwiązywać 

łamigłówki. Na początek rozwiąza-
nie z poprzedniego numeru. Oczy-
wiście Emilka ma węża, Eleonora 
psa, papuga należy do Igi a kanarek 
do Marty. Rozwiązanie krzyżówki: 
RADOŚĆ PSIAKA. Tak nazywa się 
fundacja, która sprawuje opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami pocho-
dzącymi z terenu Lubonia. Słodkie 
niespodzianki wylosowali: Monika 
Salak z ul. Kościuszki, Jakub Kubic-
ki z Plewisk i Bartosz Nowakowski 
z ul. Wschodniej.

Dziś nowe zadanie: rozwiąż 
krzyżówkę, a dowiesz się, jaki waż-
ny dzień obchodzimy w tym mie-
siącu.

1. Autobus 611 jedzie na…
2. Glinianki, które częściowo 

znajdują się na terenie naszego mia-
sta to…

3. Na terenie parku przy ul. Ar-
mii Poznań w Luboniu znajduje się 
pomnik…

4. Szkoła Podstawowa nr  2 
w Luboniu to…

5. Właśnie trzymasz w  ręku 
miesięcznik „Wieści…”

6. Szkoły Podstawowa nr  3 
w Luboniu nosi imię… Kutrzeby

7. Ulica, przy której znajduje się 
skatepark w Luboniu to…

8. Skrót, nazwa Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji

9. Basen w Luboniu, mieści się 
przy ulicy…

10. Burmistrzem Lubonia jest 
Małgorzata…

11. Biblioteka Miejska znajdu-
je się przy ulicy…

12.  Np.  B ojanowskiego 
w Luboniu

Rodzina jest najważniejsza. 
W  poniższej wykreślance skreśl 
wszystkie nazwy członków rodziny 
(pionowo i poziomo), a litery, które 
pozostaną przypomną ci o  innym 
ważnym czerwcowym dniu.

Wyrazy: mama, tata, ciocia, wu-
jek, kuzyn, brat, siostra, córka, bab-
cia, syn

Życzę wszystkim udanego lata, 
gdyż w czerwcu jest jeszcze jeden 
ważny dzień – dzień rozdania świa-
dectw i rozpoczęcia wakacji!

Pozdrawiam słonecznie
Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla DZIECI

Qn Kochanym Rodzicom – Irenie 
i Tadeuszowi Zielińskim – z oka-
zji 33. rocznicy ślubu, dużo zdrowia 
wszelkiej pomyślności oraz ob�tych 
łask Bożych życzą Kasia i Krzysiu.   
(sms)
Qn Irenie i Tadeuszowi Zielińskim, 

z okazji 33. rocznicy ślubu – wszyst-
kiego najlepszego, dużo zdrowia 
i  uśmiechu na każdy dzień życzy 
Wanda z rodziną.   (sms)
Qn Jadwidze i Ryszardowi Dopie-

rałom, z  okazji 50. rocznicy ślu-
bu – dużo zdrowia, pomyślności, 
wszystkiego najlepszego na dalsze 
lata i pociechy z wnuka życzą Ewa 
i Roman Adamscy z rodziną.   (@)
Qn Z okazji złotych godów Jadwigi 

i Ryszarda Dopierałów, kochanym 
Rodzicom, Dziadkom i Wujostwu 
życzymy zdrowia, szczęścia i kolej-
nych wielu lat szczęśliwej miłości. 
Niech te 50 lat wspólnego pożycia 

będzie dla wszystkich przykładem 
do naśladowania – życzy siostrze-
niec z rodziną.   (@)
Qn Z okazji 10. rocznicy ślubu życzymy 

Wam, Kochani, miłości przez duże 
„M”, wzajemnej życzliwości, wyro-
zumiałości i  szczęścia na kolejne 
lata. Przyjaciołom Werci i Radkowi 
Nawratilom życzenia składają Asia 
i Marek z Julką.   (@)
Qn Ani i Jackowi Śródom – z okazji 

10. rocznicy ślubu – dużo zdrowia, 
wszystkiego najlepszego na dalsze 
lata życzą rodzice.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Mio-
dziojadło” przy placu Edmunda 
Bojanowskiego 1 wybiorą się w tym 
miesiącu państwo Anna i  Jacek 
Śródowie. Życzymy przyjemno-
ści. Prosimy o kontakt z redakcją.

Jak przesłać życzenia?
W związku z poszerzeniem oferty przesyłania życzeń do rubryk: 

„Z serca” i „Kolacja we dwoje”, zrezygnowaliśmy z zamieszcza-
nia specjalnego kuponu, na którym przyjmowaliśmy powinszo-
wania. Teraz można je kierować do redakcji: e-mailem (adres:  
redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod numer 71068 wy-
słać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), koszt usługi 
– 1 zł netto (1,23 zł z VAT)] lub na kartkach (wrzucać do nie-
bieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść 
do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).   (red)

W 1990 roku oddano zarządzanie gminami w ręce samorzą-
dów, które decydują między innymi o �nansach, zagospo-
darowaniu przestrzennym, sposobie zaspokajania potrzeb 

mieszkańców. Jako gospodarze Miasta, czujemy się zaszczyceni, że to 
nam przypadło organizowanie obchodów 25-lecia samorządności. 25 
lat wolnej i samorządnej Polski to sukces nas wszystkich. Dziś Luboń 
stoi przed nowymi wyzwaniami, które w najbliższych latach będą kształ-
towały oblicze naszego miasta. Dlatego też, pamięć o dokonaniach lat 
poprzednich powinna stanowić solidny fundament naszej wspólnej 
pracy, do której już dzisiaj zapraszamy.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
uroczystości 25-lecia samorządności, prezentowanych wystaw i �lmu. 
Dziękuję za pracę, poświęcony czas i  wszelką pomoc. Przez te dwa 
miesiące stworzyliśmy uroczystość, która nie tylko upamiętniła datę 
27 maja 1990 roku, ale także zbliżyła środowiska samorządowców 
i społeczników w naszym Mieście. Myślę, że spotkanie w Gimnazjum 
nr  2 sprawiło wielu osobom dużo radości. Mamy zatem powód do 
satysfakcji.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

25 lat samorządności 
w Luboniu
Podziękowanie

Qn To już minęło 18  lat, troski mło-
dości poszły w świat. Teraz wkraczasz 
w dorosłe życie, więc prowadź się nale-
życie. Kochanemu Pawłowi Wiórkowi 
– rodzice z Mają, babcia, ciocia Magda 
z wujem Przemkiem i Bartulem oraz 
ciocia Benia z Krzysiem.
Qn Wszystkiego najlepszego z  okazji 

urodzin – Bogdanowi Pospieskiemu 
i Ireneuszowi Krawczykowi życzą kow-
boje z Lubonia.
Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 

urodzin – Natalii Przebierale i Arshii 
Moose życzą członkowie i sympatycy 
Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu.
Qn Państwu Marii i Janowi Błaszcza-

kom z serca dziękujemy za doskonale 
przygotowaną wycieczkę krajoznawczą 
do Nadleśnictwa Pniewy. Uczniowie 

i  wychowawcy klas 5 a i  6  c z  SP  2 
w Luboniu.
Qn Z okazji urodzin, mojej żonie Klau-

dii – wszystkiego, co najlepsze, zdrowia 
oraz spełnienia marzeń życzy mąż Piotr.
Qn Mamie Wandzi – dużo zdrówka, 

szczęścia i radości, każdego dnia peł-
nego miłości. Wielkiego świata pozna-
nia, w lotto milionów wygrania – Tego 
z serca Ci życzymy i hucznie Twe 60. 
urodziny obchodzimy! Córki Ewelina 
i Asia z rodzinami.
Qn Kochanej żonie Wandzie z  okazji 

60. urodzin bukiet najwspanialszych 
życzeń: zdrowia, uśmiechu i szczęścia 
oraz radości każdego dnia życzy kocha-
jący mąż Stanisław.
Qn Z okazji imienin i  urodzin, kole-

dze redakcyjnemu – Władysławowi 
Szczepaniakowi – życzymy zdrowia, 
szczęścia i  pomyślności, radosnych 
i niezapomnianych chwil oraz samych 
sukcesów.

Z serca

Qn Redaktorowi Naczelnemu „Wieści 
Lubońskich” – Piotrowi Pawłowi Rusz-
kowskiemu – z okazji imienin składa-
my moc najserdeczniejszych życzeń: 
zdrowia, sukcesów w każdej dziedzinie 
życia, pomyślności, spokoju, realizacji 
marzeń i celów, satysfakcji i zadowolenia.
Qn Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej – Jolancie Włodarskiej 
– z okazji imienin, najlepsze życzenia: 
zdrowia, szczęścia, pogody ducha i za-
dowolenia.

Qn Z okazji imienin, Dyrektor Gimna-
zjum nr 2 – Jolancie Walczak – życzymy 
zdrowia, uśmiechu, pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.
Qn Komendantowi Straży Miejskiej – 

Pawłowi Dybczyńskiemu – składamy  
najserdeczniejsze życzenia imieninowe: 
sukcesów, pogody ducha na co dzień, 
zdrowia, szczęścia i realizacji celów.
Qn Pawłowi Wolniewiczowi, z okazji 

imienin – zdrowia, spokojnego realizo-
wania licznych obowiązków, czasu dla 
rodziny i hobby życzą koledzy z redakcji.
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Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 19 utworzą rozwią-
zanie, które po wpisaniu do 

kuponu należy do końca czerwca, 
na kartce pocztowej, dostarczyć do 
redakcji (ul. Wschodnia 23  a/62, 
patrz mapka str. 2) lub wrzucić do 
którejś z niebieskich skrzynek „Wie-
ści Lubońskich” na terenie miasta. 
Wśród osób, które poprawnie od-
gadną hasło, wylosujemy nagrodę, 

którą ufundowała �rma MALIBU 
z ul. Sikorskiego.

Rozwiązanie krzyżówki za-
mieszczonej w poprzednim wydaniu 
„WL” brzmiało: „Zimna Zośka”. 
Nagrodę wylosowała Izabela Lange 
z ul. Żabikowskiej. Gratulujemy! Po 
odbiór zapraszamy w  godzinach 
dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów 
w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka
Poziomo
 1.  człowiek torturowany w obro-

nie swoich przekonań
 4.  ryba słodkowodna, drapieżna
 5.  ... zdarzeń, charakte-

ru, wyglądu postaci
 6.  kochanka Nerona
 7.  skorupiak morski
 9.  kruche ciasto z jabłkami
 14.  „mąż” lalki Barbie
 15.  puchowa lub wełniana po-

ściel do przykrywania
 16.  odrys, szkic
 17.  mitologia grecka – bohaterowie
 20.  amant
 23.  tytoń w proszku
 26.  animusz, śmiałość, odwaga
 29.  ptak drapieżny, padlinożerny
 30.  ustne lub pisemne spra-

wozdanie, meldunek
 31.  jezioro w północnej Finlandii
 32.  wiek, era
 33.  album na znaczki
 34.  konopie używane do wy-

robu powrozów

Pionowo
 1.  wyścig motocyklowy po za-

mkniętym obwodzie
 2.  kołnierzyk duchownego
 3.  zalotna kobieta
 8.  stolica Tajlandii
 10.  nagromadzenie kopali-

ny w skorupie ziemskiej
 11.  popisy kowbojów we 

władaniu lassem
 12.  ssak morski, uchatka
 13.  warsztat tkacki
 14.  miasto nad Wartą
 17.  badacz dziejów
 18.  równoległobok
 19.  wstrząs
 21.  litera alfabetu greckiego
 22.  dopływ dolnej Odry
 24.  ogłoszenie, zapowiedź
 25.  jesienny kwiat
 26.  drwina, szyderstwo
 27.  okazała galera
 28.  zbiór zboża

oprac. Bernard Stachowiak

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, tur-
niejów itp., zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji 
i czytelników o przekazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

cd.  
obok

Qn od 1 czerwca – wystawa poświęcona 75. 
rocznicy Bitwy o Anglię (Stowarzyszenie 
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP) – hol 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Poznań, al. Niepodległości
Qn 17 czerwca, godz. 17 – wernisaż prac 

dzieci uczęszczających na zajęcia „Koloro-
we Malowanie” pt. „Widok z mojego okna” 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 17 maja, godz. 15-18 – znakowanie 

rowerów w ramach programu „Poznański 
rower – bezpieczny rower” – Komisariat 
Policji w Luboniu, ul. Powstańców Wlkp. 42
Qn 17 czerwca, godz. 18.30 – spotkanie 

konsultacyjne w sprawie utworzenia rady 
osiedla Lasek – Szkoła Podstawowa nr 4, 
ul 1 Maja 10
Qn 17 czerwca – 8 lipca – wyłożenie do 

publicznego wglądu projektu zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego „Żabikowo Północ – I etap” – 
Urząd Miasta, pl. Bojanowskiego 2, pok. 002
Qn 18 czerwca, godz. 18.30 – spotkanie 

konsultacyjne w sprawie utworzenia osiedla 
Stary Luboń – Szkoła Podstawowa nr 3, ul 
Dąbrowskiego 2A
Qn 19 czerwca, godz. 10 – spotkanie autor-

skie dla dzieci z Elizą Piotrowską – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 czerwca, od godz. 12 – zajęcia bi-

blioteczne dla dzieci (czytanie bajek przez 
członka LUTW, zwiedzanie Biblioteki, pa-
sowanie na czytelnika) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 19 czerwca, godz. 16-17.30 i  17.30-

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 czerwca, godz. 17 – przedstawienie 

dla dzieci (od lat 3) „Fintikluszki” w wyko-
naniu Teatru „Małe Mi” – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42 – spektakl darmowy 
z okazji Dnia Kultury
Qn 19 czerwca, godz. 19 – spektakl (czarna 

komedia) pt „Abonent czasowo dostępny” 
w wykonaniu Macieja Wilewskiego – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 
wolny z okazji Dnia Kultury
Qn 20 czerwca, godz. 10-14 – Turniej Siat-

kówki Plażowej o  puchar Młodzieżowej 
Rady Miasta – boisko Orlik przy SP 4, ul. 
Dojazdowa – patrz str. 19
Qn 20 czerwca, godz. 9.15-10.45 i  11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

Qn 20 czerwca o godz. 16 – pokaz �lmów 
nagrodzonych na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów Krótkometrażowych „Cor 
ad Cor Film Festival” – budynek stowarzy-
szenia Cor Ad Cor, ul. Armii Poznań 27
Qn 20 czerwca, godz. 17 – mecz Luboń-

ski KS-Polonia Poznań – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
Qn 20 czerwca, godz. 17 – Stella Luboń-Wiel-

kopolska Komorniki – boisko, ul. Szkolna
Qn 20 i 21 czerwca – DNI  LUBONIA – 

program patrz: str. 10
Qn 20 – 21 czerwca – Ogólnopolska Olim-

piada Młodzieży 2015 (judo) – hala wido-
wiskowo-sportowa LOSiR, ul. Kołłątaja 2 
– czytaj na str. 65
Qn 20-21 czerwca – trzecia edycja Dni 

Twierdzy Poznań (Towarzystwo Miłośni-
ków Miasta Lubonia) – Ostrów Tumski, 
Poznań – wstęp bezpłatny – szczegóły www.
tmmlsh.pl; facebook.com/tmmlsh
Qn 21 czerwca – gra miejska Młodzieżowej 

Rady Miasta – patrz str. 19
Qn 21 czerwca, godz. 12 – mecz Pogrom 

Luboń-Poznańska 13 – stadion, ul. Rzeczna
Qn 21 czerwca, godz. 17 – symultana sza-

chowa – stadion, ul. Rzeczna
Qn 21 czerwca, godz. 18 – X Ogólnopolski 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
Komorniki 2015 – kościół pw. św. Jadwi-
gi Śląskiej w  Poznaniu, ul. Cynowa  15 – 
wstęp wolny
Qn 21 czerwca – II turniej w bule z cyklu 

„Leclerc Luboń Cup 2015” – bulodrom, 
ul. Dojazdowa
Qn 22 czerwca, godz. 19 – Biblioteczny 

Klub Filmowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 25 czerwca, godz. 18:30 – Fundusze 

Europejskie z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 2014+ – sala 
konferencyjna Hotelu Max, Kościuszki 79 
– czytaj na str. 65
Qn 26 czerwca, godz.  17 – 27 czerwca, 

godz. 17 – 24-godzinna impreza biegowa 
Lubońskiego Klubu Biegacza na powitanie 
lata – pl. Edmunda Bojanowskiego – czy-
taj na str. 65
Qn 28 czerwca, godz. 17 – występ zespołu 

country „BG Bazar” – Kowbojskie Mia-
steczko „Western City”, ul. Kwiatowa 30
Qn 29 czerwca, godz. 10-13 – znakowanie 

rowerów w ramach programu „Poznański 
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Biblioteka latem

Przypominamy, że w okresie wakacji (lipiec, sierpień) Biblioteka 
Miejska będzie otwarta w następujących dniach i godzinach: pon. 
12 – 20 (oddział dziecięcy 12 – 19), wt. 9 – 15, śr. 12 – 20 (oddział 

dziecięcy 12 – 19), czw. 9 – 15, pt. 9 – 15, sobota – placówka nieczynna.
BM

Zapraszamy do gry w symultanę w trakcie Dni Lubonia. Sza-
chista Janusz Woda – sędzia klasy międzynarodowej – zagra 
jednocześnie z wieloma przeciwnikami, z których każdy będzie 

rozgrywał partię na swojej szachownicy.
Zapraszamy w drugi dzień Dni Lubonia (niedziela, 21 czerwca). 

Start o godz. 17 – stadion przy ul. Rzecznej.
Magdalena Nyćkowiak-Filusz

Symultana szachowa
Dni Lubonia

Zapraszamy lubońskich przed-
siębiorców, właścicieli, przed-
stawicieli �rm na spotkanie 

dotyczące Funduszy Europejskich. 
Dowiedzą się Państwo o możliwo-
ściach pozyskania środków z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+. Nasze zapro-
szenie przyjęli Leszek Wojtasiak 
– Członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego odpowiedzialny 
za wdrażanie WRPO 2014+, oraz 
Maciej Sytek – Zastępca Dyrektora 
w Departamencie Wdrażania Pro-
gramu Regionalnego w  Urzędzie 
Marszałkowskim.

Zdobędziecie Państwo wiele 
praktycznych informacji, m.in.: kto 
może wnioskować o środki unijne, 
na jakie przedsięwzięcia można 
uzyskać do�nansowanie z funduszy 
europejskich, kiedy ruszą pierwsze 
konkursy, w  jaki sposób przesłać 
wypełniony wniosek, gdzie uzyskać 
potrzebne informacje.

Spotkanie odbędzie  się 25 
czerwca (czwartek), o godz. 18:30 
w sali konferencyjnej Hotelu Max 
(Kościuszki  79, obok autostrady). 
Organizatorzy: Lubońska Inicjatywa 
Obywatelska, Koło PO w Luboniu 
oraz Hotel Max.

Magdalena Nyćkowiak-Filusz

Fundusze europejskie dla firm

Jak co roku, Luboński Klub Bie-
gacza zaprasza miłośników bie-
gania na wspólne powitanie lata 

imprezą trwającą 24 godziny. Zaczy-
namy w piątek, 26 czerwca o godz. 17 
i kończymy następnego dnia o  tej 
samej porze. O każdej pełnej godzi-
nie z pl. Edmunda Bojanowskiego 
będzie wyruszał na wcześniej ustalo-
ną trasę biegacz Lubońskiego Klubu 
Biegacza (LKB) z �agą miasta, do 
którego każdy będzie mógł dołą-
czyć i  przebiec wspólnie dystans 
ok. 10  km w  czasie ok. 1  godziny 
(tempo będzie przystosowane do 
biegaczy, by cały dystans pokonać 
w grupie). Dla uczestnika niezrze-
szonego w LKB, który w ciągu 24 
godzin przebiegnie największą ilość 
okrążeń, przewidziano nagrodę (vo-
ucher do sklepów Decathlon), a tzw. 
„Nocny marek”, który w godz. 22 – 6 

pokona najwięcej pętli, otrzyma na-
grodę niespodziankę. Wyniki oraz 
lista startujących będzie na bieżąco 
aktualizowana i przedstawiana w In-
ternecie. W piątek, na godz. 20 za-
praszamy biegających rodziców wraz 
z pociechami (7-12 lat), by wspólnie 
pobiec ulicami Lubonia. Piątkowe 
godziny: 17, 19, 20 i 22 oraz sobot-
nie: 10, 12, 14, 16 są przewidzia-
ne dla grupy biegowej pilotowanej 
przez rowerzystę z gwizdkiem, który 
w ten sposób będzie wszystkim sy-
gnalizował trwający bieg. Również 
w godzinach nocnych na trasie za-
pewnimy wsparcie rowerzysty, by 
prowadził biegaczy.

W imieniu członków Luboń-
skiego Klubu Biegacza serdecznie 
zapraszamy do udziału w biegowym 
happeningu.

Luboński Klub Biegacza

Bieg na powitanie lata
Zaproszenie

„BG Bazar” – jeden z najlepszych zespołów w Europie grający muzykę 
country – wystąpi 28 czerwca o godz. 17 w lubońskim Kowbojskim Mia-
steczku. W repertuarze – muzyka zwana blugrass oraz wiele przebojów 
światowej muzyki country.

Informacje na temat imprezy można uzyskać telefonicznie i  bezpo-
średnio w Kowbojskim Miasteczku Western City Luboń, ul. Kwiatowa 30, 
tel. 604 379 755 lub 602 751 318.

Podczas imprezy istnieje możliwość zakupu jedzenia i picia.
Z.H.

Gwiazda country

Władze Polskiego Związku Judo zdecydowały, że w dniach 20 – 
21 czerwca w hali widowiskowo-sportowej LOSiR Sp. z o.o. 
w Luboniu odbędzie się turniej judo w ramach Ogólnopol-

skiej Olimpiady Młodzieży 2015. Zawody mają rangę Mistrzostw Polski 
Juniorek i Juniorów Młodszych.

Przewidywany jest udział ponad 400 zawodników i  zawodniczek 
z całego kraju. Jest to najważniejsza sportowa impreza w roku dla spor-
towców w tej kategorii wiekowej (15 – 16 lat). Turniej będzie rozgrywa-
ny na trzech matach. Chłopcy będą rywalizować w 9 kategoriach wago-
wych, a dziewczęta w 8 kategoriach. Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w  judo zaplanowano na sobotę 20 czerwca 
o godz. 15, a �nały w sobotę, 20 czerwca od 15:30 oraz w niedzielę, 21 
czerwca, od godz. 13. Emocje i wysoki poziom sportowy gwarantowane.

LOSiR

Wybrano Luboń

cd.  
ze str. 
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Luboński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oferuje trzy tygodniowe 
turnusy dla dzieci i młodzie-

ży w następujących terminach: 29 
czerwca – 3 lipca, 6 lipca – 10 lipca 
oraz 13 lipca – 17 lipca. W programie 
znajdą się zajęcia ze sportów walki, 
tenisa stołowego, speedmintona, 

boules, tańca i  gier zespołowych, 
a także zajęcia artystyczne.

Warsztaty będą się odbywać od 
poniedziałku do piątku w  godz. 8 
– 16. Koszt uczestnictwa: 190 zł od 
osoby za turnus. Organizator za-
pewnia profesjonalną opiekę trene-
rów i wyżywienie.

LOSiR Sp. z o.o.

Letnie warsztaty w LOSiR

W ostatnią sobotę lipca, tj. 
25.07, od godz.  10, na 
terenie Wielkopolskiego 

Parku Narodowego (WPN) roz-
pocznie się trzecia już edycja im-
prezy o nazwie „Pogoń za Wilkiem”. 
W ubiegłym roku przyciągnęła po-
nad 450 zawodników i tyleż samo 
osób towarzyszących. W tym roku, 
dystans ponad 10 kilometrów prze-
biegnie podobna liczba entuzjastów 
aktywnego wypoczynku.

Członkowie stowarzyszenia Lu-
boński Klub Biegacza przy wsparciu 
�rmy „Luvena” postanowili wzbo-
gacić emocje towarzyszące biegowi, 
utrudniając i  mody�kując nieco 
trasę, zachowując jednak konwen-
cję imprezy.

Okolice parkingu przy siedzibie 
WPN zamienią się w iście sportowe 
miasteczko. Będzie Biuro Zawodów 
i  zaplecze dla Biegu Głównego. 
Oprócz tego wystartują dzieci w 3 
różnych kategoriach wiekowych. 
Podczas pikniku na świeżym po-

wietrzu najmłodsi będą mogli wziąć 
udział w  zabawach ruchowych, 
a  także spróbować sił w  różnych 
dyscyplinach na terenie Miasteczka 
Młodego Sportowca. Ponadto, wła-
dze WPN zapraszają wszystkich na 
bezpłatne zwiedzanie Muzeum 
Przyrodniczego wraz z warsztatami 
oraz na projekcję �lmów przyrod-
niczych.

Impreza pod nazwą „Pogoń za 
Wilkiem” ma za zadanie populary-
zować zdrowy i  ekologiczny styl 
życia dużych i małych uczestników. 
Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich! Może właśnie dlatego ta lo-
kalna inicjatywa zyskuje coraz 
większe rzesze fanów, nawet spoza 
województwa.

Już teraz gorąco zapraszamy. 
Więcej na: www.pogonzawilkiem.
pl (www.facebook.com/PogonZa-
Wilkiem)

LKB

Pogoń po raz trzeci!
Impreza biegowa Lubońskiego Klubu Biegacza po WPN

rower – bezpieczny rower” – Komisariat 
Policji w Luboniu, ul. Powstańców Wlkp. 42
Qn do lipca – wystawa pt. „Jadę na śmierć. 

Polaku odeślij to do rodziny… 70. rocznica 
likwidacji i ewakuacji obozu karno-śled-
czego w Żabikowie” – Muzeum Martyro-
logiczne, ul. Niezłomnych 2
Qn 5 lipca, godz. 19 – X  Ogólnopolski 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
Komorniki 2015 – kościół pw. św. Floriana 
w Wirach – wstęp wolny
Qn 6 lipca, godz. 16 – dyskusja publiczna 

nad projektem Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego „Żabikowo 
Północ – I etap” – Urząd Miasta, sala nr 
208, II piętro

Qn 6 lipca, godz. 16-18 – dyżury radnych 
dla mieszkańców: A. Okupniak – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; P. Bartkowiak 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; P. 
Wolniewicz – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; M. Woźniak-Patej – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 25 lipca, godz. 10 – 3. edycja „Pogo-

ni za Wilkiem” po Wielkopolskim Parku 
Narodowym – siedziba WPN w Jeziorach 
– szerzej na str. 65
Qn do końca września – wystawa obrazów, 

instalacji i fotogra�i Magdaleny Kozickiej 
pt. „Bliżej” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

oprac. HS
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Pani Teresie Goździewskiej

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

męża

składa prezes, zarząd, zawodnicy oraz rodzice TMS Stella Luboń

Zgony

Śluby
02.05.2015 r.
Qn Adam Bąkowski i Ilona Józefowicz
Qn Krzysztof Cerbiński i Julia Golak

08.05.2015 r.
Qn Lei Bao i Joanna Kaczmarek

09.05.2015 r.

Qn Tomasz Umerle  
i Karolina Banaszak (USC Poznań)
19.05.2015 r.
Qn Rafał Dominiak i Renata Błaszyk

29.05.2015 r.
Qn Marcin Piątek i Joanna Piotrowska

30.05.2015 r.
Qn Maurycy Trybuś i Agata Popek

W maju zawarto 10 związków 
małżeńskich. 4 pary nie wyraziły 
zgody na publikację danych.

03.05.2015 r.
Qn Błażej Gallas ur. 1955 r.

05.05.2015 r.
Qn Krystyna Terka ur. 1920 r.

08.05.2015 r.
Qn Edward Skrzypczak ur. 1940 r.
Qn Lech Dąbkiewicz ur. 1926 r.

09.05.2015 r.
Qn Paweł Lesiński ur. 1947 r.
Qn Krzysztof Goździewski ur. 1957 r.

12.05.2015 r.
Qn Jadwiga Lulka ur. 1921 r.

13.05.2015 r.
Qn Wanda Muszyńska ur. 1930 r.
Qn Norbert Spychalski ur. 1972 r.

17.05.2015 r.
Qn Franciszka Geppert ur. 1913 r.

23.05.2015 r.
Qn Dorota Podolska ur. 1955 r.

25.05.2015 r.
Qn Zenon Kufel ur. 1936 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC

Serdeczne podziękowanie Proboszczowi,  
Księdzu Kanonikowi Bernardowi Cegle  

z para�i św. Barbary w Luboniu za sprawowanie mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Znajomym – za o�arowanie modlitwy, komunie św.,  
intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty  

oraz udział w ostatniej drodze naszego kochanego męża,  
syna, ojca, teścia, dziadka

śp. Krzysztofa Goździewskiego

składa żona z rodziną

Pani Annie Kobylańskiej i Jej Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci córki

śp. Marty Kobylańskiej
pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 2 w Luboniu

Głębokie wyrazy współczucia
P. Karolinie i Robertowi Tomkowiakom

nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składa

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego

cd.  
ze str. 

61wózków widłowych, na które otrzymał 
pieniądze).
Qn 19.05 – przy ul. Fabrycznej, nie-

trzeźwy kierowca (2,1 promila) spo-
wodował kolizję z  oplem i  uciekł 
z  miejsca wypadku. Wkrótce został 
ujęty.
Qn 20.05 – przy ul. Armii Poznań za-

trzymano kierowcę prowadzącego 
samochód pomimo zakazu sądowego.
Qn 21.05 – skradziono rower sprzed 

SP  2 przy ul. Żabikowskiej (straty 
1 000 zł).
Qn 21.05 – skradziono telefon komór-

kowy przy ul. Żabikowskiej.
Qn 23.05 – dwóch nieznanych spraw-

ców skradło ze sklepu w CH Factory 
przy ul. Dębieckiej spodnie dresowe 
i bluzę.
Qn 24.05 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-

mano kierowcę prowadzącego samo-
chód pomimo zakazu sądowego.
Qn 26.05 – z niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Żabikowskiej trzech mężczyzn 
z Poznania skradło citroena. Sprawcy 
zostali zatrzymani przez policjantów, 
a samochód wrócił do właściciela.
Qn 26.05 – w nocy, podczas snu do-

mowników, nieznany sprawca wszedł 
przez niedomknięte okno salonu do 
domu przy ul. Dworcowej i  skradł 
złotą biżuterię (straty ponad 5 000 zł). 
Technik kryminalistyki zabezpieczył 
ślady pozostawione przez przestępcę.

Qn 26.05 – włamano się do szafy tech-
nicznej myjni samochodowej przy ul. 
Puszkina i skradziono ponad 5 000 zł. 
Zabezpieczono ślady daktyloskopijne.
Qn 26.05 – przy ul Drzymały zatrzy-

mano kierowcę prowadzącego samo-
chód pomimo zakazu sądowego.
Qn 28.05 – zatrzymano kierowcę pro-

wadzącego samochód pomimo zaka-
zu sądowego przy ul. Sobieskiego.
Qn 29.05 – nieznany sprawca skradł 

telefon komórkowy pozostawiony na 
ladzie w sklepie „Żabka” przy al. Jana 
Pawła II.
Qn 29.05 – nieznany sprawca włamał się 

do volkswagena przy ul. Armii Poznań 
i skradł laptop (łączne straty – 5 500 zł).
Qn 29.05 – przy ul. Sikorskiego zatrzy-

mano nietrzeźwego kierowcę (0,9 
promila).
Qn 30.05 – nieznany sprawca skradł 

portfel pozostawiony przez mieszkań-
ca Lubonia na ladzie w sklepie przy 
ul. Sobieskiego.
Qn 30.05 – przy ul. Kościuszki nietrzeź-

wa poznanianka (1,7 promila) spra-
wowała opiekę nad dwojgiem małych 
dzieci (2 i 5 lat). Została zatrzymana 
przez policjantów.
Qn Popełniono też jedno przestępstwo 

internetowe.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

Kronika policyjna
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, 
tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POSTERUNEK ENERGETYCZNY

 ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02, zgło-
szenia usterek, tel. 24h 991 (informacje 
o planowanych przerwach w dosta-
wach prądu); www.operatorenea.pl
Qn ENETA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 697 630 824
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpa-
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
Qn   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 61 899 11 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 18, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 03 82,  pn. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDRO-
WIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLE-
MÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel.663 504 894
Qn APTEKI CZYNNE PO 19

– „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 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1, tel. 
61 810 31 85, pon. –  
pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 
8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 22, 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. 8.00 – 20, sob. 8.00 – 14
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 24h
- 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
Qn URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
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. 10.00 – 16.30 

 Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382
Qn OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, 
kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu
Qn PRZEDSZKOLA

Publiczne:
- 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
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42
Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-

nowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

Qn SZKOŁY PODSTAWOWE
 Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
 Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
 Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42
 Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
Qn GIMNAZJA

 Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38

 Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostat-
ni pt. miesiąca mityng otwarty) sal-
ka Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury człon-
ków rady nadzorczej – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

Zrezygnowaliśmy z publikowania specjalnego kuponu na bez-
płatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy. Można je teraz kie-
rować do redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.

pl) oraz na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocztowych 
na terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które 
dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszu-
kujemy magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałe-
go zatrudnienia (np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).

Ogłoszenie o pracę
Informacje
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na str. 
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Korepetycje
Qn Korepetycje z języka polskiego; przy-

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)
Qn Fizyka, matematyka – nauczyciele, do-

jazd; tel. 692 563 017   (h-195 VII-XII)
Qn Matematyka, �zyka, chemia – korepe-

tycje; tel. 509 728 962   (m-155 V-VIII)
Qn Korepetycje j. angielski z dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (m-177 VI-VII)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, 

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (m-177 VI-VII)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – korepe-

tycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   (m-
177 VI-VII)
Qn Angielski – korepetycje z dojazdem do 

ucznia; tel. 723 517 463   (m-177 VI-VII)

Praca
Qn Zakład dekarski przyjmie dekarzy – 

pracowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Qn Przyjmę pracowników do wykańcza-

nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-III-XII)
Qn Zatrudnię fryzjerkę w  Luboniu; tel. 

502 472 069   (h-VI)
Qn Poszukujemy osób na stanowisko ka-

sjer/sprzedawca do sklepu Żabka Luboń 
al. Jana Pawła. Praca 2-zmianowa. CV na 
adres: Z2471@zabka.pl   (h-VI)
Qn Energiczna, uczciwa, dokładna pani 

posprząta mieszkanie raz w tygodniu (rów-
nież mycie okien); 695 746 028   (r-VI)
Qn Poszukuję do pracy chałupniczej; tel. 

507 624 828   (r-VI)

Qn Poszukuję stałego zatrudnienia, kobie-
ta, strażnik ochrony, stopień niepełno-
sprawności lekki; tel. 519 111 727   (r-VI)
Qn Uczciwa i sumienna pani posprząta dom 

lub mieszkanie, również z myciem okien 
i prasowaniem (tanio!). Luboń i okoli-
ce w godz. od 8 do 13; tel. 603 724 937   
(m-VI-VIII)

Qn Zatrudnię prasowaczkę i krawcową na 
pełen etat do warsztatu krawieckiego, Luboń, 
ul. Wschodnia 2 a tel. 601 634 134   (r-VI)
Qn Podejmę pracę w sklepie, w niepełnym 

wymiarze czasu. Doświadczenie w handlu, 
dyspozycyjna. Ważna książeczka sanepi-
du; tel. 733 266 892  (m-VI)
Qn Rencista 61 lat, bez nałogów, prawo 

jazdy kat. A, B, C poszukuje pracy. Może 

Ogłoszenia drobne
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być chałupnicza (złota rączka) w Luboniu, 
tel. 784 933 852   (a-VI)
Qn Stolarnia zatrudni rencistę emeryta na 

½ etatu; tel. 502 390 846   (r-VI)
Qn Potrzebny taksówkarz do rozwozu ga-

zet, najlepiej z Lubonia, na około 4 go-
dziny – 1 raz w miesiącu; tel. 609 616 277
Qn Sumienna dokładna i uczciwa kobieta 

posprząta mieszkanie 1x w tygodniu okolice 
Lubonia Dębca tel. 695 746 028   (r-VI)

Usługi
Qn Projektowanie, zakładanie i  konser-

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnianie 
i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(m-174 VI)
Qn Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-

tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(r-108 IV-VI)
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (r-118 IV-IX)
Qn Malowanie, szpachlowanie, tapeto-

wanie; tel. 601 57 44 87   (r-122 IV-XII)
Qn Układanie płytek; tel. 502 297 179   (m-

-166-V-VIII)
Qn Wycinka i  przycinka drzew; tel. 

502 762 216   (r-178 VI)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór 

– auto – dom. Polerowanie, zabezpiecze-
nie lakieru. Wystawiam faktury VAT. Tel. 
600 217 065   (r-199 VI)
Qn Cyklinowanie i  lakierowanie; tel. 

61 8 133 945   (314)
Qn Płytki, szpachlowanie, malowanie, pa-

nele i inne; tel. 696 896 204   (r-203 VI)

Nieruchomości
Qn Wynajmę mieszkanie 34 m2 przy ul. 

Żabikowskiej od zaraz (przy Pajo) tel. 
512 769 005   (b)
Qn Lokal do wynajęcia na Dębcu o po-

wierzchni 43 m2, tel. 509 492 588   (ws)
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy 
jeziorze, tel. 600 322 991   (r-116-IV-VI)
Qn Wezmę w  najem lokal, dom do re-

montu (80-120 m2) na terenie Lubonia 
na gabinety lekarskie; tel. 618 13 12 11   
(r-196-VI-VIII)

Inne
Qn Księgarnia internetowa DoZaczytania.

pl. podręczniki, beletrystyka, przewodniki, 
albumy. Najniższe ceny. Odbiór osobisty 
w Luboniu. Zapraszamy. DoZaczytania.
pl   (h-024-I-VI)
Qn Sprzedam sztućce pozłacane „Solingen”; 

tel. 664 905 006   (m-098-IV)
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (r-130 IV-VI)
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W sobotę, 
9 maja 
przed 

godz. 24 Straż 
Pożarna została 
wezwana do li-
kwidacji pożaru 
domu mieszkalne-
go przy ul. Kwia-
towej. Interwen-
cja była szybka 
i skuteczna, dzięki 
czemu nie doszło 
do nieszczęśliwego 
wypadku, który się 
mógł wydarzyć. 
Przyczyną pożaru było prawdopo-
dobnie zwarcie instalacji elektrycz-
nej lub uderzenie pioruna. W akcji 
uczestniczyły 4  wozy strażackie 

(2 zastępy OSP Luboń i 2 zastępy 
Szkoły Aspirantów z Poznania).

Zbigniew Henciel

Pożar przy ul. Kwiatowej

n
Płonący dom na ul. Kwiatowej   fot. Zbigniew Henciel
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