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Zakończenie roku szkolnego w Szkole Pod-
stawowej nr 2   fot. Agata Samol

Szkoły podstawowe

Przedstawiamy wyniki spraw-
dzianów przeprowadzonych 
w ostatnich klasach (szóstych) 

szkół podstawowych. To badanie 
wiedzy uczniów kończących pierw-
szy etap edukacji nie ma wpływu na 
dalsze kształcenie – gimnazjalne, 
gdyż zgodnie z  prawem edukacja 
jest obowiązkowa do 18 roku życia. 
Może mieć znaczenie wówczas, gdy 
dzieci swoje chcemy posłać dalej do 
prywatnych gimnazjów elitarnych. 
W tym roku oprócz sprawdzianu wie-
dzy z przedmiotów podstawowych: 
j. polskiego i matematyki wprowa-
dzono w  szkołach podstawowych 
sprawdzian z języka angielskiego.

Poniżej, w tabelach przedstawia-
my różne szczegółowe i ogólniejsze 
średnie wyniki egzaminów luboń-
skich szkół podstawowych. Dla 
porównania i analizy publikujemy 
też średnie: ogólnopolską, woje-
wódzką i  powiatową, także z  po-
przednich lat oraz procentowe po-
równanie wyników poszczególnych 
placówek do średniej krajowej.

Średni wynik uzyskany w skali 
kraju przez szóstoklasistów w części 
przedmiotowej (dla porównania 
z poprzednimi latami podajemy bez 
języków) podczas tegorocznego 
ogólnopolskiego sprawdzianu to 
26,65 punktów na 41 możliwych 
i  jest lepszy od ubiegłorocznego 

o 1,48 punktów (przed rokiem 1,8) 
– patrz tabelka. W  Luboniu tego-
roczny rezultat był kolejny drugi raz 
niższy od średniej krajowej o  0,6 
punktu, ale lepszy od wyniku z po-
przedniego roku. Najlepszy średni 
wynik z przedmiotów (bez języków) 
wśród lubońskich szkół podstawo-
wych osiągnęła, po raz pierwszy od 
lat, Szkoła Podstawowa nr 1, której 
średnia uzyskana przez uczniów klas 
szóstych wyniosła z  przedmiotów 
28,20 pkt i była wyższa od średniej 
krajowej o 1,4 pkt. Wyniki z obec-
nego sezonu szkolnego 2014-2015 
podaliśmy z dokładnością do setnej, 
a  z  poprzednich lat zaokrąglone 

Koniec roku szkolnego, dwumiesięczna przerwa wakacyjna to 
dobry czas, by przeanalizować miniony sezon oraz 
przygotować się do kolejnego roku szkolnego 2015-2016

Szkoły w rankingu
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Lubońskie Szkoły Podstawowe
na tle gmin Powiatu Poznańskiego

zostały do rzędu dziesiętnych. Jak 
wynika z  danych zamieszczonych 
w tabeli w ostatnich 5 latach, każda 
ze szkół w  którymś sezonie była 
najlepsza.

Tym razem pokusiliśmy się też 
dodatkowo o porównanie Lubonia 
do innych gmin w Powiecie Poznań-
skim. W  tabeli oraz na wykresie 
uwzględniliśmy jedynie część przed-
miotową bez języków obcych. Wy-
nika z nich, że Luboń zajmuje do-
piero 12 miejsce na 17 gmin powia-
tu poznańskiego.

Gimnazja
Test gimnazjalny, czyli „Egza-

min końcowy” ma dla ucznia już 
duże znaczenie, gdyż jego wyniki 
decydują o rekrutacji do szkół śred-
nich. Poniżej, w tabeli przedstawia-
my średnie wyniki egzaminów 
w obu lubońskich placówkach i dla 
porównania zewnętrznego publiku-
jemy też średnie: ogólnopolską, 
i  powiatową także z  poprzednich 

lat. Wyniki egzaminów gimnazjal-
nych podawane są najczęściej 
w  procentach. Analizując tabelę, 
widać, że Gimnazjum nr 2 ma wyż-
sze wyniki ze wszystkich przedmio-
tów, podobnie jak przed dwoma laty. 
Tym razem Gimnazjum nr 2 swymi 
wynikami plasowało się też ponad 

cd.  
obok

n
Wykres wyników Lubonia do gmin 
powiatu poznańskiego z uwzględ-
nieniem jedynie części przedmio-
towej, jak przed laty, bez wprowa-
dzonych w tym roku po raz pierw-
szy języków obcych. Nasze miasto 
zajmuje 12 miejsce na 17 gmin 
powiatu   oprac. Agata Samol 
i Piotr P. Ruszkowski 

n
Zakończenie roku w Szkole Podstawowej nr 1, która w tym sezonie wy-
padła najlepiej ze wszystkich lubońskich placówek – szczególnie z mate-
matyki   fot. Hanna Siatka
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cd.  
ze str. 
2

średnimi uzyskanymi 
przez uczniów w powiecie 
poznańskim oraz w kraju 
(z  wyjątkiem j. niemiec-
kiego). Gimnazja luboń-

skie kończyła młodzież, która opu-
ściła szkoły podstawowej w sezonie 

2011-2012 (porównaj tabela szkół 
podstawowych).

Zawsze istnieje dylemat podno-
szony na różnych gremiach na ile 
wyniki z języków, dotyczy to każde-
go poziomu stopnia nauczania, są 
rezultatem nauki szkolnej, a na ile 
dodatkowych lekcji, korepetycji, 
kursów itp., z których płatnie korzy-
sta przecież wielu uczniów. Jak oce-
niają rodzimą oświatę mieszkańcy 
i władza patrz też sondaż.

By dodatkowo uzupełnić czy-
telnikom dane, co do oceny luboń-
skich szkół zwróciliśmy się z proś-
bą bezpośrednio do placówek 
o przesłanie sukcesów uczniów ze 
szkół podstawowych i  gimnazjów 
w wojewódzkich konkursach przed-
miotowych organizowanych przez 
kuratorium oświaty w ciągu ostat-
nich 10 lat. Dotychczas otrzymali-
śmy dane jednie z nielicznych pla-
cówek. Mamy nadzieję, 
że szkoły niebawem 
odpowiedzą na ten nasz 
apel.     (I)
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Luboń na tle gmin Powiatu Poznańskiego
Testy gimnazjalne w 2015 r.

wg średniej z testów przedmiotowych 
(bez języków obcych) 

n
Biorąc pod uwagę podstawowe przedmioty (bez języków obcych), Luboń 
w Powiecie Poznańskim znajduje się w środkowej stre�e wyników śred-
nich i zajmuje 8 miejsce   oprac. Agata Samol i Piotr P. Ruszkowski 

n
Zakończenie roku szkolnego w SP 2   fot. Agata Samol
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1 Puszczykowo 74,37 81,44 66,89 88,28
2 Suchy Las 72,03 77,16 66,60 84,43 84,43
3 Dopiewo 71,92 75,05 68,64 85,50
4 Rokietnica 70,26 77,07 62,96 80,62
5 Mosina 69,83 72,41 67,14 80,46
6 Tarnowo Podgórne 69,52 73,97 64,83 82,05 82,05
7 Buk 68,96 73,43 64,30 79,15 70,00
8 Czerwonak 68,95 74,45 63,09 82,47
9 Kleszczewo 68,50 74,36 62,28 79,92

10 Swarzędz 68,05 74,88 60,92 82,67 67,00
11 Komorniki 67,38 73,07 61,33 79,33
12 Luboń 66,62 73,18 59,67 81,63 38,00
13 Stęszew 65,33 69,67 60,83 72,00 64,60
14 Murowana Goślina 64,79 71,06 58,16 78,84 60,28
15 Kostrzyn 64,21 70,10 58,01 79,66 69,84
16 Kórnik 63,75 69,06 58,13 78,89
17 Pobiedziska 62,39 71,03 53,30 75,56

część I część II
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e Gminy
Powiatu

Poznańskiego

n
Szkoły Podstawowe – tabelka z wynikami 
poszczególnych gmin w Powiecie Poznań-
skim. Wg średniej liczonej z przedmiotów 
jak przed rokiem (bez wprowadzonego 
teraz języka obcego) zajmujemy 12 miej-
sce. W powiecie najlepsi jesteśmy z języka 
angielskiego – 7 miejsce na 17 gmin, dalej 
z j. polskiego 10 miejsce i 13 z matematyki   
oprac. Agata Samol i Piotr P. Ruszkowski 
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DOBRE, BO... 

W czwartek, 25 czerwca, pod-
czas pożegnania absolwentów SP 2 
odbyło  się pośmiertne, uroczyste 
wręczenie Medalu „Zasłużony dla 

Miasta Luboń” dla Bog-
dana Jędrzejewskiego 
– cenionego nauczycie-
la wychowania �zycz-
nego w tej szkole w la-
tach 1976-1995 oraz 
radnego Lubonia pięciu 
kadencji (1990-2010) 
(czytaj: „WL” 03-2015, 
str. 31). Uhonorowanie 
byłego pedagoga nastą-
piło tuż po wręczeniu 
wyróżnień uczniom ze 
szczególnymi osiągnię-

ciami sportowymi. B. Jędrzejew-
skiego wspominano jako osobę 
niezwykle zaangażowaną w propa-
gowanie kultury �zycznej, rozwój 
i sukcesy sportowe podopiecznych. 
Medal z rąk burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej i przewodniczącej Rady 
Miasta Luboń – Teresy Zygmanow-

Dobre, bo uznane

Medal dla Bogdana 
Jędrzejewskiego

n
W imieniu śp. Bogdana Jędrzejewskiego medal odebrała żona nauczyciela 
– Urszula Jędrzejewska  (centralnie), która zasiadła podczas uroczystości 
obok burmistrz Małgorzaty Machalskiej, przewodniczącej RML – Teresy 
Zygmanowskiej oraz władz szkoły   fot. Agata Samol

n
Awers i rewers Medalu „Zasłużony dla 
Miasta Luboń”

skiej – odebrała żona B. Jędrzejew-
skiego – Urszula Jędrzejewska. Dla 
uczczenia pamięci Bogdana Jędrze-
jewskiego w  holu SP  2, przy sali 
gimnastycznej, stoi gablota przed-
stawiająca zdjęcia, opis postaci oraz 
osiągnięć nauczyciela

AS

Uratowaliśmy małe jeże, które 
zaplątały  się w  sznurowaną 
siatkę na terenie Kowbojskiego 

Miasteczka przy ul. Kwiatowej. Zwie-
rzątka zadomowiły się w miasteczku. 
Zainspirowało nas ich zachowanie, 
czym chcemy się podzielić z czytelni-
kami. Jeżyki integrują się z kotkami, 
pijąc razem mleko i jedząc z jednego 
pojemnika.

Zbigniew Henciel

Dobre, bo integracyjne

Jeże i koty

n
Jeżyki i koty przy wspólnej misce z mle-
kiem   fot. Zbigniew Henciel

n
Bogdan Jędrzejew-
ski (1944-2015)

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

Towarzystwo Miłośników Mia-
sta Lubonia (TMML) wydało 
limitowaną serię znaczków 

pocztowych, specjalnie opracowa-
nych na 3.  edycję Dni Twierdzy 
Poznań odbywającą  się w  dniach 
20-21 czerwca 2015 r. na Ostrowie 
Tumskim.

Przy współpracy z Pocztą Polską 
TMML opracowało okolicznościo-
wy datownik z  datą 21 czerwca 
2015 r. i wyobrażeniem wjazdu na 
Wielką Śluzę oraz limitowaną serię 
znaczków. Na tych ostatnich znala-
zły  się archiwalne fotogra�e z  lat 

II wojny światowej przedstawiające 
dzieła forteczne związane z Cytade-
lą Tumską. Jest to więc nieistniejący 
Fort Radziwiłła na Zagórzu oraz 
odbudowa mostu Śródeckiego po 
wysadzeniu go przez wycofujące się 
oddziały Armii Poznań we wrześniu 
1939 r. Z kolei na okolicznościowym 
datowniku został umieszczony 
wjazd na Wielką Śluzę na Warcie.

Kolekcjonerskie rarytasy były 
dostępne w  niedzielę, 21 czerwca 
na stoisku Poczty Polskiej w obozie 
wojskowym przy ul. Dziekańskiej 
w pobliżu zachodniego przyczółka 

Dobre, bo kolekcjonerskie

Unikatowy znaczek 
i datownik

W tym roku 
obchodzimy 70. 
rocznicę zakoń-
czenia II wojny 
światowej, stąd 
na unikatowych 
znaczkach zna-
lazły się zdjęcia 
dzieł fortecz-
nych Cytadeli 
Tumskiej z tych 
lat   fot. Przemy-
sław Maćkowiak

Śluzy Katedralnej i cieszyły się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, nie 
tylko miłośników forty�kacji.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną

Na temat tegorocznych Dni 
Twierdzy Poznań, organizowanych 
przez Towarzystwo Miłośników 
Miasta Lubonia, czytaj na str. 42.

n

W czwartek, 25 czerwca pa-
dła najwyższa w historii 
Totalizatora Sportowego 

wygrana w grze Multi Multi z Plusem. 

Pula wyniosła aż 7  548  929,10  zł. 
Szczęśliwiec z  Lubonia nabył ku-
pon z  zakładem w  punkcie Lotto 
przy ul. Żabikowskiej 71 i zapłacił 

za niego zaledwie 15  zł! Ko-
lektura w Biedronce należy do 
Państwa Herodowicz, zamiesz-
kałych w Luboniu. To nie jedyna 
wygrana, jaką tutaj odnotowano, 
druga choć o wiele niższa w grze 
Duży Lotek, opiewała na kwotę 
6 491,20 zł.

W grze Multi Multi losu-
je się 20 liczb spośród 80. Każdy 
gracz typuje maksymalnie 
10 liczb. Tak też zrobił nasz re-
kordzista, sam skreślając trafnie 
10 liczb i zgarniając tym samym 
Bonus – dodatkową kwotę, któ-
rą otrzymuje  się za trafienie 

Dobre, bo wygrane

Milioner z Lubonia
wszystkich liczb. Wytypował 
również tzw. Plusa (ostatnia 
z losowanych 20 liczb, która 
przekłada się na powiększenie 
potencjalnej wygranej) i trzy-
krotnie podniósł stawkę 
(maksymalnie można ja pod-
nieść do 10).

To najwyższa wygrana, 
odnotowana w naszym mie-
ście. Dla przypomnienia, do 
tej pory za taką uważana była 
„szóstka” w Lotto, kiedy padł 
1  670  299,40  zł. Poprzedni 
rekord, czyli 3 609 917,30 zł, 
odnotowano w  grze Multi 
Multi w  Starogardzie Gdań-
skim 13 października 2014 r. 
Wygrana w Luboniu jest jed-
nak ponad dwukrotnie wyższa!

Paulina Sawicka

Tego samego dnia, w kolekturze 
przy ul.  Żabikowskiej  47 vis a  vis 
straży pożarnej, również padła wy-
soka wygrana w  Multi Multi. Na 

kuponie wysłanym metodą „chybił 
tra�ł” wskazano 9 z 10 liczb. Klient 
kupujący kupon z  zakładem za 
2,50 zł, wzbogacił się o 10 000 zł.  

 WS

n
Kolejna lubońska kolektura, po Pajo Centrum, w której 
padła najwyższa wygrana – w Biedronce przy ul. Żabi-
kowskiej   fot. Władysław Szczepaniak

n
Punkt, w którym też padł szczęśliwy traf – na 
10 000 zł   fot. Władysław Szczepaniak
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DOBRE, BO... 

Dobre, bo monitorowane

Bocian jedynak

n
Miesiąc temu w lubońskim gnieździe bocianim na kominie starej piekarni 
przy ul. Sobieskiego jajko opuściło pierwsze pisklę. Z pozostałych dwóch, 
niestety nic się nie wykluło (do 4 lipca, kiedy wykonano zdjęcie). Przez 
miesiąc z pisklęcia wielkości jaja, które pokazaliśmy w poprzednim wyda-
niu (str. 8), wyrósł pokaźnych rozmiarów ptak, niemal tak duży jak rodzic 
– młody charakteryzuje się czarnym dziobem   fot. Rafał Wojtyniak

Po 18 latach posługi kapłańskiej 
w para�i pw. św. Jana Bosko, 
w wieku 67 lat, ze względu na 

stan zdrowia, proboszcz, ks. kan. 
Karol Biniaś przeszedł na emeryturę. 

Urodził się w Poznaniu na Śród-
ce w rodzinie prawniczej o  trady-
cjach patriotycznych, w której do-
minowały trzy priorytety: Bóg, 
Honor i  Ojczyzna. Święcenia ka-
płańskie otrzymał 24 maja 1973 r. 

w  katedrze poznańskiej z  rąk ks. 
arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 
Lubońską para�ę objął 4 sierpnia 
1997 r. Pod jego kierunkiem kościół 
został otynkowany, otrzymał nową 
architekturę wejścia głównego i po-
zbruk wokół świątyni. We wnętrzu 
umocowano pamiątkowe tablice, 
m.in. poświęcone harcerzom, ks. 
Teodorowi Nogali, ks. Jerzemu Po-
piełuszce i Pomnik Wolnych Pola-

ków z ikoną Matki Boskiej 
oraz urną z  ziemią katyń-
ską. Gruntownie wyremon-
towano dom para�alny oraz 
zainstalowano ławkowe 
ogrzewanie w kościele. Na-
leży wspomnieć o dbałości 
ks. proboszcza o otoczenie 
zabudowań parafialnych. 
Niewątpliwie dzięki swojej 
pracy przyczynił się do roz-
woju para�i i dekanatu lu-
bońskiego, któremu prze-
wodził od 2004 r. Ostatnio 
został kapelanem Luboń-
skiego Bractwa Kurkowego.

Pożegnanie
W niedzielę, 21 czerw-

ca, w  południe rozpoczę-

Dobre, bo serdeczne

Duszpasterz 
pożegnał parafię

ła  się okolicznościowa Msza św. 
koncelebrowana przez ks. kan. Ka-
rola Biniasia w asyście księży: Jaro-
sława Żurawskiego i  Bartosza Fe-
derowicza. W wypełnionej wierny-

mi świątyni, kończącego pracę 
duszpasterską w naszej para�i ka-
płana żegnali: para�anie i  miesz-
kańcy Lubonia, wśród nich bur-
mistrz Małgorzata Machalska. Nie 

cd.  
na str. 
46

n
Dyrektor SP 3 (przewodnicząca Rady Duszpasterskiej) 
– Grażyna Leciej – oraz była wicedyrektor Trójki – Wan-
da Haremza – dziękują ks. kan. Karolowi Biniasiowi za 
długoletnią współpracę   fot. Paweł Wolniewicz
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DOBRE, BO... 

Podczas 5.  Ogólnopolskiego 
Zlotu Turystów Przyrodni-
ków i Instruktorów Ochrony 

Przyrody, który odbywał się od 11 
do 14 czerwca w Drawnie, Maria 
i Jan Błaszczakowie z lubońskiego 
Oddziału PTTK zostali wyróżnie-
ni tytułem i odznaką Honorowe-
go Instruktora Ochrony Przyrody 
(najwyższe w dziedzinie ochrony 
przyrody w PTTK). Te zaszczyty 
odebrali z rąk przewodniczącego 
Komisji Ochrony Przyrody Zarzą-
du Głównego PTTK, dr. Andrzeja 
Wąsikowskiego. Poza lubonianami 
otrzymała je w  tym roku jeszcze 
tylko jedna osoba w kraju (czytaj 
na str. 56). Legitymacja pana Jana 
ma numer 26, a  dokument pani 
Marii – nr 27 (kolejne w Polsce). 
Obecnie w kraju jest około 380 osób 
wyróżnionych tą odznaką i tytułem.

(Z)

Dobre, bo uhonorowane

Małżeństwo turystów

n
Maria i Jan Błaszczakowie z odznakami Hono-
rowy Instruktor Ochrony Przyrody PTTK

n
Odznaka Honorowe-
go Instruktora Ochro-
ny Przyrody   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Wielokrotnie wytykaliśmy 
w  rubryce „Sól w  oku” 
zaniedbane, zarośnięte 

i  niekoszone Nowe Centrum Lu-
bonia (NCL) – kilkuhektarowy plac 
pomiędzy aleją Jana Pawła II i ulicami 
Wschodnią, A. Mizerki, Kochanow-
skiego i Pułaskiego. Tak najczęściej 
mieszkańcy oraz goście postrzegają 
ten klin pomiędzy blokami. Dziś, 
bynajmniej nie sarkastyczna próba 
znalezienia pozytywnych stron ugoru 
NCL. Dla tych, co posiadają w miesz-
kaniach blokowych czworonogi, to 

znany raj na wybiegi czy zabawy, 
z niekrępującą toaletą. Gdyby ktoś 
chciał tu np. sprzątać kupę po swoim 
pupilku, to duże wywołałby zdziwienie 
swym postępkiem. Ten negatywnie 
postrzegany obszar w Luboniu może 
być w  każdej porze roku (oprócz 
zimy) miejscem edukacji przyrod-
niczej – rodzimej, naturalnej �ory. 
Setki, jeśli nie tysiące roślin, wśród 
których znaleźć można najróżniejsze 
zioła. Były tu nawet dziko rosnące 
konopie, o których, przed paroma 
laty, donosiły także ogólnopolskie 

Dobre, bo optymistyczne

Spojrzenie na NCL

media (teraz zakazana w  hodow-
li roślina narkotyczna wykorzy-
stywana do produkcji marihuany, 
niegdyś z konopnych włókien krę-
ciło  się sznurek). Obserwacja faz 
wzrostu roślin od ich wiosennego 
wschodzenia, poprzez kwitnienie 
do owocowania może być przygodą 
z naturą dla tych, co nie wyjeżdżają 
na czas kanikuły poza nasze miasto. 
Uczniowie wszystkich stopni edu-
kacji z powodzeniem zdobyliby tu 
materiał do pokaźnych rozmiarów 
zielników. Mogłaby też zaintereso-
wać się tym miejscem jakaś domorosła 
zielarka. Nie wiadomo, czy swymi 
specy�kami nie dorównałaby Babce 
z popularnego serialu telewizyjnego 
„Ranczo”. Tak więc zamiast patrzeć na 
nudne, przystrzyżone, monotonnie 

zielone, wszechobecne trawniczki, 
Luboń proponuje w samym swym 
sercu niezapomniany kontakt z na-
turą. Czy jakieś miasto w kraju lub 
w całej UE, może się czymś takim 
pochwalić? (Warto ten powszechnie 
dostępny, zdawać by się mogło ni-
czyj, bezwartościowy obszar centrum 
penetrować jednak w  kaloszach.) 
Z  bezwartościowością w  tym wy-
padku grubo przesadziliśmy.

A.N.

Świat dzikiej, różno-
kolorowej �ory oraz 
mikrofauny 
(chrząszcze, motyle, 
pająki, ślimaki 
i inne żyjątka) w sa-
mym sercu miasta 
– Nowym Centrum 
Lubonia – to war-
tość dziś rzadko 
spotykana w mia-
stach   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Mieszkańcy pytają, dlaczego 
właściciel nie jest karany za za-
niedbanie terenu oraz czy Komisja 
Ochrony Środowiska Rady Miasta 
Luboń traktuje ten obszar jako 
chroniony przyrodniczo?

n
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11:7; 5:11; 12:10) oraz Sylwią Łu-
kasik z  Nowego Sącza (PFS #18) 
– przegrany 0:3 (7:11; 4:11; 6:11). 
Oznaczało to spadek i  walkę 
o miejsce #21. Żeby tego dokonać, 
musiała wygrać oba mecze kolej-
nego dnia. Zrealizowała to, poko-
nując Paulinę Sielską z Wrocławia 
(PFS #20) 3:1 (11:9; 11:6; 7:11; 
11:9) oraz Magdalenę Waszkiewicz 
z  Gdańska (PFS #22) 3:1 (12:10; 
12:10; 2:11; 11:9).

DOBRE, BO... 

n
Dominika z pucharem w towarzystwie 
trenera personalnego – Emila Hrynko

cd.  
na str. 
34

Zuzanna Zawieja, uczenni-
ca klasy 1 c z SP 3 zdobyła 
1. miejsce w kategorii klas 

pierwszych w Ogólnopolskim Kon-
kursie Języka Angielskiego „Melting 
Pot”. Dziewczynka pokonała prawie 
7 tys. konkurentów z całego kraju, 
przynosząc dumę swojej szkole oraz 
opiekunowi konkursu, Damiano-
wi Lubkowskiemu. Uczennica kl. 
2 a, Blanka Urban zajęła 6. miejsce 
w kategorii klas drugich.

D. Lubkowski

Dobre, bo ogólnopolskie

Językowy sukces

Zuzia z nauczycielem języka an-
gielskiego – Damianem Lubkow-
skim

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
gniazdo na posesji państwa 
Nowaków przy ul. Migalli za-

siedliły jaskółki. Lęgowisko znajdu-
je się stosunkowo nisko, więc moż-
na prowadzić obserwacje. Ostatnio 
wyfrunęły z niego 4 młode jaskół-
ki. Najpierw usiadły na pobliskich 
szczeblach i  drzwiach, gdzie jedna 
z nich nawet dała się złapać. Po roz-
chyleniu dłoni ptak nie chciał zejść 
ani odfrunąć. Trzymał się kurczowo 
palca. W końcu młode odfrunęły na 
pobliską cieplarnię, gdzie były kar-
mione przez rodziców.  R.Woj.

Dobre, bo podpatrywane

Jaskółcze 
wyloty

W trwających od 27 do 30 
maja Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Ju-

niorów w Częstochowie, 12-letnia 
lubonianka, Dominika Lubińska 
(klub MySquash, Poznań), pewnie 
pokonała w meczu finałowym Julię 
Patałąg (Squash Point, Sosnowiec) 
3:1 (11:6; 6:11; 11:8; 11:3), broniąc 
tytułu Mistrzyni Polski w katego-
rii dziewcząt do lat 13, zdobyty 
w ubiegłym roku na Mistrzostwach 
Polski we Wrocławiu.

Tydzień wcześniej, w  dniach 
21-23 maja, Dominika wzięła 
udział w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski seniorów. Była naj-
młodszą w historii polskiego squ-
asha zawodniczką, która wywal-
czyła kwali�kację do tego najważ-
niejszego seniorskiego turnieju 
w sezonie (prawo udziału mają 32 
najlepsze zawodniczki w  kraju). 
Rozstawiona w turnieju na pozycji 
29., zakończyła turniej jako 21., co 
jest dużym sukcesem 12-letniej 
Dominiki. Dopiero za 2 miesiące 
wychodzi ze swojej kategorii wie-
kowej do wyższej (dziewczęta do 
lat 15). Decyduje o  tym pozycja 
w rankingu PFS (Polskiej Federacji 
Squasha).

Mistrzostwa juniorów
Przegrana w pierwszym meczu 

z Dorotą Grzechowiak (MySquash, 
Poznań) (PFS #10) 0:3 (7:11; 3:11; 
4:11), oznaczała spadek do drugiej 
szesnastki turnieju. Kolejne mecze 
pierwszego dnia mistrzostw Do-
minika rozegrała z  Aleksandrą 
Surdziel (MySquash, Poznań) (PFS 
#31) – wygrany 3:2 (11:9; 7:11; 

Dobre, bo mistrzowskie

Squash w wydaniu 
Dominiki

n
Jaskółka zrywa się do lotu – w jej 
dziobie znajduje się owad dla 
kolejnego młodego   fot. Rafał 
Wojtyniak

n

n
 Trenerzy speed badmintona, od lewej: 
Maciej Kędziora i Katarzyna Sitarz oraz 
trener squasha Marcin Herzog z mistrzy-
nią Polski – Dominiką Lubińską
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DOBRE, BO... 

W weekend 19-21 czerwca 
w  Raszkowie rozegrano 
Mistrzostwa Polski Kra-

jowego Zrzeszenia LZS (Ludowe 
Zespoły Sportowe) w tenisie stoło-
wym. Dwudniowe zawody, w któ-
rych rywalizowało ponad 200 osób, 

zakończyły sezon rozgrywkowy 2014-
2015. Impreza zakończyła się wielkim 
sukcesem naszych reprezentantów. 
W turnieju uczestniczyli Zuzanna 
Sułek, Weronika Dombka, Maja 
Zielińska, Patryk Pyśk i Krzysztof 
Witkowski. W  pięknej hali wido-
wiskowo-sportowej w  Raszkowie 
rywalizowali najlepsi zawodnicy 
w Polsce – medaliści Mistrzostw Pol-
ski, zawodów Grand Prix Polski oraz 
reprezentanci Polski na Mistrzostwa 
Europy Juniorów i Kadetów 2015. 
Znakomicie zaprezentowali się Zu-
zia i Patryk, którzy rywalizowali ze 
starszymi zawodnikami. W turnieju 
pokonali kilku wyżej notowanych 
graczy. Zaprezentowali bardzo wy-
soki poziom sportowy, włożyli w grę 
mnóstwo serca i wysiłku. Zuzia wy-
grała z  Mistrzynią Polski Żaczek, 
a  Patryk z  Wicemistrzem Polski 
Młodzików. W klasy�kacji klubów 
Luboński Klub Tenisa Stołowego 
(LKTS) Luvena Luboń zajął 8. miejsce. 
Wśród województw Wielkopolskie 
uplasowało się na 1. miejscu.

Wyniki: 
młodziczki: 2. Zuzanna Sułek, 13-16 
Weronika Dombka, młodzicy: 1. Pa-
tryk Pyśk, kadetki: 9-12 Maja Zie-
lińska, kadeci: 17-24 Krzysztof Wit-
kowski.

Piotr Ciszak

Dobre, bo wygrane

Mamy mistrzów!
Patryk Pyśk – Mistrzem Polski Młodzików w tenisie stołowym, 
a Zuzanna Sułek – wicemistrzynią!

n
Zuzanna Sułek i Patryk Pyśk – mi-
strzowie w tenisie stołowym

Tegoroczny Malta Festival był 
imprezą jubileuszową, od-
bywał się bowiem już po raz 

25. To przedsięwzięcie, skierowane 
nie tylko do miłośników teatru, już 
dawno temu na stałe wpisało  się 

w kalendarz wydarzeń kulturalnych 
w Poznaniu i wiele osób nawet nie 
zauważyło, że od jego inauguracji 
minęło właśnie ćwierć wieku.

Chociaż lubońska odsłona tej 
imprezy nie ma tak długiej historii, 
to jednak również zdążyła na stałe 
wpisać  się w  kalendarz wydarzeń 
kulturalnych Lubonia. Tradycyjnie 
już dwa przedstawienia teatralne 
prezentowane w ramach Malta Fe-
stivalu, a  konkretniej Festiwalu 
Malta na Bis, odbyły się w naszym 
mieście i, jak co roku, oba wysta-
wiono w zabytkowych wnętrzach 
�rmy „Lubanta” przy ul. Armii Po-
znań 49.

W gotowości
„Zatem wojna! Bezlitosny wróg 

zaatakuje znienacka! Bądź gotów, 
obywatelu!” No to byliśmy… wszy-
scy uczestnicy spektaklu w ramach 
7. edycji Festivalu Malta 2015, któ-
ry miał miejsce 30 czerwca w Lu-
bancie, a którego organizatorem był 
Ośrodek Kultury. Licznie zgroma-
dzeni czekaliśmy cierpliwie przed 
wejściem, by dostać powołanie do 
batalionu. Kto potra� posługiwać się 
bronią – opaska czerwona i pierw-

szy front. Żółta – dla tych w drugiej 
linii, a zielona dla kucharzy i psy-
chologów. Gdy już formalności 
zostały załatwione, weszliśmy do 
zaciemnionego i zadymionego wnę-
trza, którego centrum stanowiły 

ustawione w wieżę 
skrzynki do jabłek. 
Tak to dostali-
śmy  się do sadu 
pana Pigalskiego. 
W obronie jabłko-
wego królestwa 
p omag a l i  mu 
Kosztela i Mekin-
tosz oraz my: Ba-
talion „Szare Re-
nety”. Żeby było 
jak na wojnie, do-
staliśmy pseudoni-
my, m.in. Krótko-
nóżka,  Cesarz 
Aleksander, Lobo, 

Rapa Zielona, Ananas Berżenicki 
i Antonówka, którą była mama Bo-
lusia, polonistka i zagorzała patriot-
ka z rodzinnymi tradycjami, która 
ku chwale sadu jest w stanie poświę-
cić swego jedynego syna. I chociaż 
życie w okopach nie było spełnie-
niem marzeń Bolusia, to mama 
zadecydowała. Gdy już wszyscy 
złożyliśmy ślubowanie, że będziemy 
walczyć o sad, pilnować porządku 
w  narzędziach czy pielić chwasty, 
przyszła pora na pożywienie  się 

Dobre, bo artystyczne

Malta na Bis 2015
Spektakle 7. Festivalu Malta 2015, tradycyjnie przeniesione do Lubonia

cd.  
na str. 
46

n
Spektakl rozpoczął się rekrutacją do batalio-
nu – wręczeniem opasek – przed wejściem 
do budynku   fot. Beata Stempczyńska

n
Scena skonstruowana ze skrzyni do jabłek podczas spektaklu „Batalion” 
w lubońskiej drożdżowni   fot. Beata Stempczyńska

n
Aktorzy teatru „Usta Usta Republika” wśród widowni   
fot. Beata Stempczyńska

W osiedlowej zieleni – zaro-
ślach pomiędzy blokami 
ul. Wschodnia 23, a 23A 

– wykluło się 9 kaczek krzyżówek. 
Żaden z mieszkańców nie zauważył 
zakamuflowanego gniazda, jedy-
nie ogrodnik pielęgnujący krzewy. 
Pewnego słonecznego dnia – 15 
czerwca matka postanowiła młode 

wyprowadzić nad wodę – pobliski 
wykop pod niezrealizowną od lat 
budowę kolejnego bloku, w którym 
zalega stale woda (teren naprzeciw 
Poczty przy ul. Wschodniej). Powia-
domieni o tej niecodziennej sytuacji 
utrwaliliśmy kaczą rodzinkę w kadrze.

(I)

Dobre, bo przyjazne

Kaczki krzyżówki

n
Przerwa w pochodzie nad wodę. 8 kaczuszek dziarsko podążało za matką. 
Jedna wyraźnie opóźniała szyk    fot. Piotr P. Ruszkowski 
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Pod koniec czerwca przy ul. Rivoliego 13 
otwarto lokal z  ogródkiem „Al. Capone” 
(wcześniej przez kilka lat funkcjonowało tu 
Bistro „Balbina”). Oferuje pizze, AL. Burge-
ry, zestawy obiadowe, makarony, zapiekanki 
oraz napoje. Jest czynny od pn. do śr. w godz. 
11– 22, czw. – sob. 11-23 oraz w niedz. 11-22. 
Można też składać zamówienia telefonicznie 
lub online. Są zniżki, m.in. dla studentów i �rm.   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

Przy ul. Żabikowskiej 47 (ry-
neczek naprzeciwko Straży Pożar-
nej) funkcjonuje salon „Beauty 
Dog” oferujący: strzyżenie, try-
mowanie, kąpiele pielęgnacyjne, 
konsultacje oraz układanie psów. 
Punkt jest czynny od pn. do pt. 
w godz. 10 – 17, a w sob. 9 – 13.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul.  Wschodniej 23a, w  lokalu 
nr  60 otwarto Instal-Serwis z  naprawą 
sprzętu AGD (przeniesiony z  ul.  Woj-
ska Polskiego 5a). Warsztat jest czynny 
po wcześniejszym umówieniu się telefo-
nicznie (509 713 784, 505 368 469) oraz 
od pon. do pt. w godz. 10 – 11. Naprawy 

u klientów odbywają się w godz. 8 – 17.   fot. Agata Samol

Przy ul. 11 Listopada 109 otwarto �rmę 
PHU „Arches” oferującą sprzedaż, montaż 
oraz transport betonowych ogrodzeń pose-
syjnych i frontowych, automatykę do bram, 
bramy, furtki, przęsła, kostkę brukową i ar-
chitekturę ogrodową. Punkt jest czynny 
od pn. do pt. w godz. 7 – 17, w sob. 7 – 13.   
fot. Paulina Sawicka

Od ponad dwóch miesięcy na 
ul. Fabrycznej trwają prace 
związane z przebudową sie-

ci gazowej na całej długości drogi, 
wraz z  przyłączeniem gazociągu 
do posesji. Zakres prac polega na 
wymianie starych, stalowych rur 
gazowych, na nowe, plastikowe, oraz 
instalacji gazociągu w całości na te-
renach miejskich, wzdłuż chodnika. 

Wcześniej sieć przebiegała po tere-
nach prywatnych.

Prace rozpoczęto lewą stroną 
ul Fabrycznej, od ul. Dworcowej do 
ul. Sobieskiego i obecnie są konty-
nuowane prawą stroną w kierunku 
ul.  Dworcowej. Roboty wykonuje 
spółka „Gazobudowa-Poznań”. Pla-
nowany termin zakończenia przy-
pada na koniec sierpnia br.

AS

Gazociąg na Fabrycznej

n
Nowy, plastikowy gazociąg na ul. Fabrycznej montowany w chodniku   
fot. Agata Samol

W maju poinfor-
mowaliśmy 
o rozpoczę-

ciu budowy obiektu 
usługowego u zbiegu ulic 
Armii Poznań i Dożyn-
kowej (str. 10). Jak się 
dowiedzieliśmy, będzie 
to kolejny sklep sieci 
Freshmarket w naszym 
mieście. Stan surowy, 
zamknięty jest gotowy. 
Obecnie trwa adaptacja 
wnętrza nowego skle-
pu. Sądząc po tempie 
prowadzonych robót, 
wkrótce nastąpi jego 
otwarcie. Urządzony 
przed marketem parking pomieści 7 
samochodów, przewidziano również 

miejsce postojowe dla osób niepeł-
nosprawnych.

PAW

Wkrótce otwarcie

W kwietniowym numerze 
„WL” (na str. 22) w cyklu 
barier architektonicznych 

zamieściliśmy sygnał mieszkańców 
o nieprzyjaznym przystanku auto-
busowym przy ul. ks. Streicha. Dziś 
ku zadowoleniu możemy pokazać 
przebudowany przystanek z  pod-
niesionym progiem do wsiadania, 
kolorystycznie wydzielonymi ciągami 
(funkcjami) oraz żółto-guzełkowa-
tym pasem ostrzegawczym dla osób 
słabowidzących lub niewidomych. 
Inwestycja podjęta przez miasto 
dotyczyła nie tylko przystanku, ale 
i  ciągu chodnika przy sklepach, 
aptece, przychodni, prowadzące-
go dalej do przejścia przy kościele 
św. Jana Bosko. Odtworzona, teraz 
równa nawierzchnia cieszy szcze-
gólnie starszych. Ci sami, co chwalą 
jakościową zmianę, jednocześnie 
sygnalizują, że nie jest tak dobrze, 
by nie mogło być lepiej. Otóż próg 
przystanku z powodzeniem mógł-
by być kilka centymetrów wyższy 
i  liczą, że przy asfaltowaniu samej 
zatoki, której stan odstaje od resz-
ty, można będzie to poprawić. Ko-
lejna uwaga dotyczy dalszej bardzo 
szerokiej części chodnika. Przy no-
wym pro�lowaniu zatoki i przekła-
daniu krawężnika należało pomyśleć, 

kosztem dotychczas zbyt szerokiego 
chodnika o dodatkowych miejscach 
parkingowych, których w tym rejo-
nie często brakuje. Już otrzymujemy 
sygnały, że samochody, także ciężkie, 
wjeżdżają na szeroki pas chodnika, 
co w konsekwencji doprowadzi do 
zagłębień i stanu sprzed renowacji. 
Są sugestie, by w tym newralgicz-
nym miejscu zainstalować barierki 
chroniące naprawiony chodnik i jed-
nocześnie wymuszające prawidłowe 
przechodzenie przez jezdnię.

PPR

Przebudowa przystanku

n
Nadmiernie szeroki pas odnowionego 
chodnika należało w części przeznaczyć na 
przedłużenie pasa parkingowego lub zabez-
pieczyć przed wjeżdżaniem rzędem barie-
rek    fot. Piotr P. Ruszkowski

Odnowiony 
i podniesiony 
krawężnik 
przystanku 
autobusowe-
go przy ul. ks. 
Streicha   fot. 
Piotr P. Rusz-
kowski

n
Front sklepu widziany od ul. Armii Poznań    
fot. Paweł Wolniewicz

n
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W sobotę, 27 czerwca o godz. 
17, w Nowym Centrum 
Lubonia (NCL) przy 

skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. 
Wschodniej, gdzie w przyszłości ma 
stanąć miejski „ratusz”, przedsta-
wiciele supermarketu Intermarché 
w Luboniu – Edyta Domańska i Piotr 
Maląg – wspólnie z burmistrz Mał-
gorzatą Machalską i przewodniczącą 
Rady Miasta – Teresą Zygmanow-
ską – przekazali mieszkańcom nowy 
plac zabaw. Powstał dzięki współ-
pracy władz Lubonia z  Fundacją 

Muszkieterów, zrzeszającą właścicieli 
supermarketów Intermarché i Brico-
marché, w ramach akcji społecznej 
„Place Zabaw Muszkieterowie”. Jest 
realizacją deklaracji, którą właściciele 
Intermarché złożyli podczas otwarcia 
sklepu w Luboniu w grudniu 2013 r., 
po wskazaniu miejsca przez miasto. 
Plac ma wymiary 16 na 16 metrów, 
czyli 256 m2. Jest wyposażony w no-
woczesne, certy�kowane urządzenia 
(m.in. zjeżdżalnia, huśtawki, drabinki, 
piaskownica). Na ich zakup i montaż 
Muszkieterowie wyłożyli 30 tys. zł. 

Muszkieterowie dotrzymali słowa
Nowy plac zabaw w NCL

Z kolei przygotowa-
nie terenu (podłoże, 
opłotowanie i wszyst-
kie formalności z tym 
związane) s�nanso-
wano z kasy miejskiej 
w  kwocie 24  tys.  zł. 
Sobotnie popołudnie 
umilił uczestnikom 
imprezy Teatr „Wa-
riaté”, którego akto-
rzy wcielili się w „Sło-
neczka Placów Zabaw 
Muszkieterowie”. Dzieci 
brały również udział 
w licznych grach i za-
bawach oraz uczest-
niczyły w konkursach 
z nagrodami.

PAW

n
Przy zainteresowaniu i uciesze najmłodszych burmistrz Małgorzata Ma-
chalska zaczęła przecinać wstęgę, co dokończył przedstawiciel lubońskie-
go Intermarché – Piotr Maląg   fot. Paweł Wolniewicz

n
Uczestniczące w imprezie dzieci chętnie brały udział 
w grach i zabawach   fot. Paweł Wolniewicz

n
Nowopowstały plac zabaw w całej krasie   fot. Paweł Wolniewicz

Wyznaczono już miejsce 
dla nowej świątyni i pa-
ra�i. Kościół stanie tuż 

za granicą Lubonia, na osiedlu Par-
kowym (granica Wir i Komornik), 
przy przedłużeniu ul. Nowiny, po 
północno-zachodniej stronie ul. 
Żabikowskiej w Wirach. Jaki obszar 
obejmie nowa para�a, jeszcze nie 

wiadomo. Z  pewnością przejmie 
część terenów lubońskiej para�i pw. 
św. Barbary leżących poza granica-
mi naszego miasta. Najprawdopo-
dobniej będzie do niej przynależeć 
również obszar w pobliżu ul. Nowiny 
w Luboniu. Obejmie swym zasięgiem 
dotychczasową część para�i: pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Komornikach 

Powstaje nowa parafia
Na pograniczu obecnych trzech para�i: Komornik, Luboń-Żabikowo i Wiry, tuż 
przy granicy Lubonia, stanie nowy kościół

oraz św. Floriana 
w Wirach. Nie 
wiadomo także, 
pod jakim bę-
dzie wezwaniem. 
Może ze względu 
na bliskość lu-
bońskiego sank-
tuarium patro-
nem zostanie bł. 
Edmund Boja-
nowski? Miej-
scowy plan za-
gospodarowania 
przestrzennego z marca 2013 r. na 
części działki 5/2 w Wirach, ozna-
czonej symbolem 2U, przewiduje na 
pierwszym miejscu lokalizację usług 
kultu religijnego, w tym m.in. obiekty 
sakralne, kościelne i zamieszkania 
zbiorowego. Dla budynku kościoła 
dopuszcza wysokość do 22,0 m, a dla 
dzwonnicy, wieży – nie więcej niż 
32,0 m. Plan określa też minimum 
4 miejsca parkingowe na 10 miejsc 
siedzących, przy wykorzystaniu 
działki na obiekt zgromadzeń, do 
których zalicza się kościół.

Zadanie budowy kościoła i or-
ganizacji nowej para�i na pograni-
czu trzech para�i Komorniki, Lu-
boń-Żabikowo i Wiry arcybiskup 

n
Na fragmencie mapy Lubonia, czerwonym kółkiem z krzyżykiem oznaczy-
liśmy miejsce lokalizacji nowego kościoła i para�i

Stanisław Gądecki powierza nowe-
mu wikariuszowi para�i pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Komornikach. 
Ksiądz Tomasz Ren przyjdzie do 
Komornik 25 sierpnia. Jest magi-
strem teologii, ur. 1979 r., wyświę-
cony w 2005  r. Obecnie jest rezy-
dentem w para�i pw. św. Anny przy 
ul. Limanowskiego w  Poznaniu. 
W Archidiecezji Poznańskiej pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora Caritas 
i Caritas Poznańska – Zakładu Cha-
rytatywno-Opiekuńczego oraz 
członka Rady Caritas. Duszpasterz 
chorych, honorowych dawców krwi, 
wolontariatu i  osób w  podeszłym 
wieku.

(N)

n
Miejsce, w którym obecnie jest kukurydza, a niedługo 
stanie kościół. W tle osiedle Parkowe w Komornikach, osie-
dle w Wirach i ul. Nowiny w Luboniu. Na teren budowy 
została już doprowadzona instalacja elektryczna, a także 
wyznaczono granicę działki, na której stanie świątynia    
fot. Adam Błaszczak
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oraz dzieci 
i  młodzieży 
powitała no-
wego duszpa-
sterza, wręcza-
jąc mu bukiet 
kwiatów. Ka-
płan podzię-
kował i krótko 
przedstawił się 
para�anom, 
podkreślając, 
że liczy na ich 
wsparcie oraz 
współpracę.

Ks. prałat 
Roman Ku-
bicki jest ka-
płanem od 41 
lat. Pierwszą 
placówką, w której pełnił posługę, 
była Kolegiata Szamotulska. Na-
stępnie przez 5 lat był wikariuszem 
w  para�i św. Barbary w  Luboniu 
(1976-1981). Przez kolejne 5 lat 
pracował w  para�i pw. Najświęt-
szego Serca Jezusa i  św. Floriana 
przy ul. Kościelnej 3 w Poznaniu. 
Współuczestniczył w budowie ko-
ścioła świetych Cyryla i Metodego 

na poznańskiej Woli, później – 
przez 4 lata był ojcem duchownym 
w  poznańskim Seminarium Du-
chownym. Przez ostatnie 23 lata 
był proboszczem poznańskiej pa-
ra�i pw. Najświętszego Serca Jezu-
sa i św. Floriana, pełniąc jednocze-
śnie funkcję dziekana dekanatu 
Poznań-Jeżyce.

PAW

należącym do Zgroma-
dzenia) i będzie miał 
szerokość 1,5 – 2 m. 
Gruntowy fragment 
ul. Granicznej prowa-
dzący do obwodnicy 
(ul. Przy Autostradzie) 
nie został objęty inwe-
stycją. Na odcinku już 
utwardzonym, oprócz 
chodnika, przewidzia-
no również budowę 
wjazdów na posesje 
i zagospodarowanie 
pasa dzielącego trotu-
ar od jezdni. Projekt 
przewiduje w tej części 
4 miejsca z zielenią, 
które urządzi wyko-
nawca. Utwardzenia 
przed nieruchomościami, wykonane 
wcześniej przez właścicieli posesji, 
w części przeznaczonej pod chodnik 
i wjazdy zostaną rozebrane.

Inwestycja była przewidziana 
do realizacji w  2014  r., ale wyko-
nawca nie wywiązał  się z  umowy 
zawartej w 2013 r., miasto rozpisa-
ło więc nowy przetarg i  wyłoniło 

kolejnego wykonawcę. Wybrano 
Firmę Usługowo-Handlową „Anna” 
Anna Białobrzycka z Gniezna, któ-
ra zaoferowała najniższą cenę – 
131 521 zł (do przetargu zgłosiło się 
10 �rm, jedną odrzucono). Umowa 
przewiduje zakończenie robót do 7 
września br. 

HS

CO NOWEGO

Powiększoną o dodatkowy seg-
ment Szkołę Podstawową nr 1 
można już podziwiać w całej 

krasie. Na początku lipca zdjęto 
ogrodzenie od strony ul. Szkolnej, 
które postawiono na czas budowy. 
Gotowe są również nowe sale i ko-
rytarze (instalacje, tynki, podłogi 

itp.). Czekają na wyposażenie, które, 
zgodnie z zawartą umową, zabez-
pieczy wykonawca inwestycji. Będą 
to m.in. sza�i przewidziane dla 
wszystkich uczniów, umieszczone 
w korytarzach szkoły.

HS

Nowa Jedynka

Nowy segment SP 1 łączący stary gmach (z lewej) z salą gimnastyczną 
(w oddali, z prawej). Główne wejście do SP 1 znajduje się od strony ul. Szkol-
nej, z tablicą, na której widnieje nazwisko i wizerunek patrona – bł. Edmun-
da Bojanowskiego   fot. Hanna Siatka

Na ul. Granicznej powstaje jed-
nostronny chodnik. Przebieg 
tej szerokiej drogi można 

podzielić na 3 odcinki: gruntowy (od 
ul. Cmentarnej do okolic skrzyżowa-
nia z ul. Sza�rową), dalej skanalizo-

wany fragment 
z nawierzchnią 
bitumiczną (do 
terenu Zgroma-
dzenia Sióstr 
Służebniczek 
Maryi) i kolejny 
odcinek grunto-
wy (do ul. Przy 
Autostradzie). 
Chodnik o dłu-
gości 432,4 m, 
w całości przyle-
gający do granicy 
działek położo-
nych po stronie 
wschodniej, po-
wstanie od ul. 
Cmentarnej do 
posesji nr  29 
(przedostatniej 
przed terenem 

Od Cmentarnej do...

n
Projekt przewiduje utwardzenie chodnika przy granicy 
z posesjami i we wjazdach. W tym miejscu kostkę poło-
żono do samej jezdni   fot. Hanna Siatka

n
Na pierwszym planie – fragment chodnika wykonanego z szarej 
kostki betonowej typu domino, grubości 8 cm i miejsce prze-
znaczone na trawę. Dalej – przedzielone gruntem miejsca przy-
gotowane do budowy wjazdów (z kostki o tej samej grubości 
i kroju, w kolorze gra�towym, położonej na grubszej podbudo-
wie)   fot. Hanna Siatka

W środę, 1 lipca nowy pro-
boszcz para�i św. Jana 
Bosko – ks. prałat Roman 

Kubicki – w koncelebrze z księżmi 
Jarosławem Żurawskim i Bartoszem 

Federowiczem odprawił o godz. 18 
pierwszą w tym miejscu Mszę św. 
W tym dniu, na okres 5 lat, przejął 
też po poprzedniku – ks. kan. Karolu 
Biniasiu – funkcję dziekana deka-

natu lubońskiego.
Para�anie po-

witali uroczyście 
nowego probosz-
cza w niedzielę, 5 
lipca, podczas 
M s z y  ś w . 
o  godz.  11. Na 
wstępie ks. Jaro-
sław Żurawski od-
czytał dekret (no-
minację) podpisa-
ny przez ks. abpa 
Stanisława Gądec-
kiego – Metropo-
litę Poznańskiego. 
Po zakończeniu 
nabożeństwa dele-
gacja parafialna, 
w  imieniu wspól-
not i stowarzyszeń 

Powitanie proboszcza

n
Delegacja para�an wita nowego proboszcza w nie-
dzielę , 5 lipca  fot. Paweł Wolniewicz

n

n
Nowy proboszcz para�i św. Jana Bosko z Zespołem Para�al-
nym Caritas – w dniu przybycia do para�i w Luboniu     
fot. Paweł Wolniewicz
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 
SÓL W OKU

Z każdym rokiem przybywa 
zieleni w Luboniu – drzew, 
krzewów, a nawet skwerów. 

Bardzo mnie to cieszy, bo więcej 

zieleni, to czystsze powietrze, mniej 
kurzu i hałasu, a także piękniej-
sze otoczenie. Niestety, wszystko 
nie wygląda tak piękne. Idąc ulicą 
Unijną można zauważyć suche 
i  usychające drzewa, które nie 
zostały zastąpione nowymi na-
sadzeniami. Przez niewłaściwe 

Sadzimy i niszczymy

n
Suche lub marniejące drzewa przy ul. Unijnej   fot. Jan Błaszczak

Uszkodzone przez kosiarzy podsta-
wy drzew i połamane paliki 
ochronne   fot Jan Błaszczak

n

wykaszanie poboczy ich pnie zo-
stały przy ziemi uszkodzone przez 
kosiarki – zdarto korę i łyko, przez 
które transportowana jest woda 
i sole mineralne. Należy zwrócić 
uwagę na bezpieczne koszenie 

trawy wokół drzew, aby w przy-
szłości nie niszczyć pracy innych 
ludzi. Takie niedbalstwo wiąże się 
też z niepotrzebnymi wydatkami 
z budżetu naszego miasta.

Jan Błaszczak

Plakat

Minęło już kilka tygodni 
od święta miasta – Dni 
Lubonia. Przy głównej 

drodze – ul. Armii Poznań – przy 
skrzyżowaniu z ul. Powstańców 
Wlkp., na słupku z nazwami ulic 
jeszcze 7 lipca wisiał, co prawda 
zsunięty w dół, plakat informu-

jący i zapraszający na Dni Lubo-
nia – 20 i 21 czerwca. Jak widać, 
rozwiesić było łatwo, zdjąć, czyli 
posprzątać – trudniej.    (I)

Wiadukt
Po sobotniej imprezie na sta-

dionie przy ul. Rzecznej, drewnia-
ne barierki odgradzające chodnik 

od jezdni zostały wyłamane. Jedne 
leżały tarasując przejście, inne na 
pół złamane niebezpiecznie ster-
czały. Przez całe niedzielne przed-
południe, podążający do kościoła 
mieli dylemat, którędy przejść? 
Część wybierała przejście ruchli-
wą, wąską jezdnią.    (N)

Kontener
Kolejną pamiątką po miejskiej 

imprezie był przewrócony pojemnik 
na odzież przy skrzyżowania ul. 
3 Maja i Lemańskiego.    (R)

„Pamiątki” z Dni Lubonia

n
Przewrócenie stalowego kontenera wymagało siły   fot. Piotr P. Ruszkowski

Niedzielne po-
południe ok. 
godz. 14 – wyła-
mane barierki 
tarasujące chod-
nik pod wiaduk-
tem na ul. Po-
wstańców Wlkp.   
fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n

n
Dawno nieaktualny plakat o Dniach Lubonia   fot. Piotr P. Ruszkowski
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SÓL W OKU 

Na ul. Dąbrowskiego, w rejo-
nie Szkoły Podstawowej nr 3 
i Gimnazjum nr 1, znajdu-

ją się znaki drogowe umieszczone 
na zbyt niskiej wysokości. Niedawno 

podczas spaceru, rozmawiając w dro-
dze ze znajomym, nadziałam się na 
jeden z nich. Skaleczona głowa długo 
krwawiła. Skorzystałam z  „Wieści 
Lubońskich” i przekazałam pytanie 
do władz – Kto za to odpowiada? Do-
wiedziałam się, że Urząd Miasta. Nie 
będę dochodziła odszkodowania, bo 
rana się zagoiła. Dziwię się tylko, że 
nikt tego nie kontroluje, odbiera po 
montażu itd. Widuję tu często bur-
mistrza Tomaszyka odpowiedzial-
nego za sprawy komunalne, chyba 
przywozi tu swoje dzieci. Proszę 
„Wieści” o interwencję i pokazanie 
sytuacji. Dopiero będzie tragedia, 
kiedy ktoś wykłuje sobie oko!

E.W.

List do redakcji

Skaleczacze

Zbyt nisko osadzone znaki drogo-
we przy SP 3. Ten duży, kanciasty 
jest na wysokości 170 cm, ale 
w pobliżu są jeszcze niżej osadzo-
ne. Norma dla tego typu znaków 
i miejsca mówi o minimalnej odle-
głości podstawy znaku od po-
wierzchni – 2 m   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n

Do wycięcia

n
Przy Strumieniu Junikowskim za kościołem pw. św. Jana Pawła II stoją 
całkowicie wyschnięte drzewa, które dawno już powinny być usunięte. 
Na zdjęciu od lewej – największe (od strony ul. Łącznik), z prawej – kolej-
ne. Pomiędzy nimi sterczy schowany wśród zieleni, suchy kikut trzeciego   
fot. Hanna Siatka

Żałosny widok – po 
wykonaniu na-
wierzchni i ograni-
czeniu krawężnika-
mi piękny platan 
obumarł... – kadr z 
cmentarza w Żabi-
kowie    
fot. Zbigniew Jurga

List do redakcji

„Mordują” na cmentarzu

n

Rok szkolny zakończył  się 
w  czerwcu, a  Publiczne 
Przedszkole „Małe Talenty” 

przy ul. Klonowej już na począt-
ku lipca tonęło w chwastach. Ilość 
i wysokość zielska wskazywały, że 

nie wyrosło ono w ostatnim czasie, 
a raczej rozwijało się od dawna. Jako 
placówka edukacyjna, przedszkole 
nie daje dzieciom dobrego przykła-
du w dziedzinie porządku.

(Z)

Czym skorupka za młodu...

n
Zarośnięty teren przed bocznym wejściem do przedszkola od ul. Klonowej 
(główne znajduje się od ul. Miodowej)   fot. Hanna Siatka

n
Widok przedszkola „Małe Talenty” od ul. Klonowej – przed ogrodzeniem 
– gąszcz chwastów  fot. Hanna Siatka



7/2015

15

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Zaledwie kilka dni, pomiędzy 
19 a 24 czerwca, z niedzielną 
przerwą, trwała rozbiórka 

domu przy ul. Armii Poznań 7, na 
narożniku z  północnym skrzyżo-
waniem ul. 3 Maja. Ta dominanta 
architektoniczna witała wszystkich 
wjeżdżających przez wiadukt au-
tostradowy do starego Lubonia od 
strony Dębca ulicą Dolna Wilda czy 
28 Czerwca 1956. Dom powstał na 
początku XX wieku, należał do zna-
nej w Luboniu rodziny Hernesów. 

Prawie zawsze parter pełnił funkcje 
publiczne. Od początku, do II wojny 
światowej był oberżą (przydrożną 
karczmą) i  sklepem rzeźnickim. 
Podczas okupacji, po przebudowie, 
już tylko sklepem prowadzonym 
przez sprowadzoną tu rodzinę nie-
miecką. Po wojnie, nacjonalizacji nie 
tylko przemysłu, ale i handlu, oraz 
kolejnych przeróbkach, wydzielo-
ny, uspołeczniony sklep masarski 
prowadziła już Gminna Spółdziel-
nia nie rodzina Hernesów. Krótką 

Ginący Luboń
Bezpowrotnie rozebrano tak charakterystyczny dla lubońskiego 
pejzażu obiekt – starą karczmę i sklep – dom Hernesów

historię domu oraz tragiczne wyda-
rzenia, jakie w nim miały miejsce, 
przedstawiliśmy w marcu na stronie 
5 w cyklu „Dobre, bo zapamiętane”.

Co tu będzie, jeszcze nie wiado-
mo? Cała duża działka pomiędzy ul. 
Armii Poznań, 3 Maja i Lemańskie-
go wg miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego może być 
zabudową mieszkaniową jednoro-
dzinną. Część od strony ul. Armii 
Poznań mogłoby mieć też funkcje 
mieszane mieszkalno-usługowe lub 
jedynie usługowe (czytaj też „WL” 
01-2015 str. 11 „Mniej zieleni – 
więcej mieszkań”). Jeśli przyszły 

inwestor weźmie pod uwagę tę 
ostatnią wersję zagospodarowania 
terenu, to może powstać tu stacja 
benzynowa albo myjnia samocho-
dowa, o  czym nieo�cjalnie coraz 
głośniej się mówi. Tak czy inaczej, 
o nowej charakterystycznej domi-
nancie architektonicznej przy wjeź-
dzie do Lubonia raczej możemy 
zapomnieć. Kolejny obiekt zabytko-
wy z niewielu reliktów właściwej wsi 
o  nazwie Luboń, od której nazwę 
przyjęło całe dzisiejsze miasto, bez-
powrotnie zniknął.

PPR

n
Podczas gdy jedni, w sobotę 20 czerwca, podążali na lokalne igrzyska – 
Dni Lubonia – inni rozbierali górną kondygnację zabytkowego domu   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
We wtorek, dwie doby po Dniach Lubonia, z historycznego domu zostały 
sterty gruzu i drewna   fot. Paweł Wolniewicz

W maju na str. 15 opubliko-
waliśmy obszerny artykuł 
(„Nie do ruszenia?”) na 

temat świetlnego billboardu usytu-
owanego na narożniku głównych 

ulic w Luboniu – Żabikowskiej i Po-
wstańców Wielkopolskich. Materiał 
o  tej nielegalnie stojącej reklamie 
(wbrew zapisom miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego) powstał w oparciu o sygnały 
od mieszkańców. Po jego publikacji 
do redakcji napłynęły informacje na 
temat kolejnych nośników reklamo-
wych, które postawiono, niewiele 
sobie robiąc z lokalnego prawa.

W chodniku
Pierwszy „wyrasta” wprost 

z  chodnika ul. Powstańców Wlkp. 
nieopodal opisywanego billboardu, 
przy wjeździe na położony w głębi 

Obywatele inwentaryzują

teren pawilonów handlowych, usta-
wionych wzdłuż nieformalnego do-
jazdu do Ryneczku i Nowego Cen-
trum Lubonia. Reklama jest prze-
strzenna, złożona z 8 gwiaździście 
połączonych plansz wielkości ok. 
1,2 x 2,5 m, nad którymi ze środka 
konstrukcji wystają kolejne, spojone 
krawędziami 4 mniejsze tablice. 
Konstrukcja o wysokości ponad 5 m, 
stojąca tu od dawna, jest osadzona 
w podłożu na metalowej, wspartej 
na trójnogu rurze. Obszar, na któ-
rym znajduje  się nośnik, wpisany 
w Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Teren usług 
i handlu w obrębie ulic: Powstańców 

n
Wyrastająca z chodnika ul. Powstańców 
Wlkp., nieestetyczna, wolnostojąca rekla-
ma, złożona z plansz o różnej treści. Czy 
ktoś sprawdził, czy ta ciężka konstrukcja 
nie zagraża bezpieczeństwu przechodniów 
i pojazdom? W głębi – ul. Żabikowska z bu-
dynkiem administracji Spółdzielni Mieszka-
niowej „Lubonianka”   fot. Hanna Siatka

n
Ciąg pawilonów przy ul. Powstańców Wlkp., o różnych bryłach i kolorach. 
W głębi, za przystankiem autobusowym, na wysokości wjazdu na teren 
kolejnych sklepów, a potem w kierunku NCL – przestrzenna reklama wiel-
kogabarytowa, „wrośnięta” w chodnik i w krajobraz   fot. Hanna Siatka

Wysoka na 
4 m i szero-
ka na 1 m 
wolnostoją-
ca reklama 
przy LOSiR-
-ze   fot. 
Hanna 
Siatka

n

cd.  
na str. 
17

Wielkopolskich i Żabikowskiej”, obej-
muje teren zabudowy usługowej 
(UC) – Intermarchè – wraz z przy-
ległymi doń drogami: Paderewskie-
go (KDD – droga dojazdowa) oraz 
Żabikowską i  Powstańców Wlkp. 
(KDZ – drogi zbiorcze). Uchwała ta 
dopuszcza lokalizację nośników re-
klamowych jedynie na terenie hiper-
marketu. Nie zabrania wprawdzie 
wprost montowania ich w  innych 
miejscach, ale czyż usytuowanie du-
żej konstrukcji niemal po środku 
chodnika samo w sobie nie jest nie-
dopuszczalne?

Samobój?
Czy 4-metrowej wysokości po-

ster, wystający z bruku przy Luboń-
skim Ośrodku Sportu i  Rekreacji, 
jest przykładem lekceważenia prawa 
lokalnego przez władze, które je 
uchwaliły? Uwagę na tę wolnostoją-
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Wysoko; 33,7%

Przeciętnie; 39,3%

Nisko; 7,8%

nie ma zdania; 
14,8%

odmówiło; 4,4%

cd.  
obok

Szkoły w rankingucd.  
ze str. 
3

Pytanie związane z tematem mie-
siąca i zakończeniem sezonu 
szkolnego 2014-2015. Warto 

co jakiś czas sprawdzić, jak tę sferę 
życia Lubonia, na którą z budżetu 
miasta wydaje się najwięcej pienię-
dzy, oceniają mieszkańcy. Pomimo 
szczegółowych wypowiedzi najczęściej 
krytycznych, co do poszczególnych 
szkół, nauczycieli, dyrekcji dane te 
pomijamy lub uogólniamy.

Najwięcej 39,3 % pytanych oce-
niło przeciętnie poziom edukacji 
w  Luboniu. Wśród komentarzy 
zanotowaliśmy: „Gdyby nie kore-
petycje opłacane przez rodziców, to 
byłoby gorzej”, „Syn miał w techni-
kum problemy z  matematyką” 
„Miałam spore braki w szkole śred-
niej, które musiałam nadrabiać”, 
„Niczym  się nie wyróżniamy”, 
„Mam dziecko w 1 klasie podsta-
wówki i  jestem niezadowolona”, 
„Zdecydowanie za dużo poświę-

ca  się czasu na różne programy 
dodatkowe niż systematyczną na-
ukę”, „Większość nauczycieli 
i przedmiotów jest prowadzona OK, 
ale co do niektórych to żal”.

33,7  % mieszkańców wysoko 
ocenia poziom naszej oświaty. Do-
powiadano czasami: „Córka starto-
wała do najlepszych szkół średnich 
w Poznaniu i dostała  się bez pro-
blemu”, „Myślę, że jedynie matema-
tyka szwankuje”, „Słyszałam, że 
nawet z Poznania przyjeżdżają, więc 
musi być wysoki”.

7,8  % nisko oceniło poziom 
lubońskiej oświaty: „Co  się dzieje 
z  oświatą w  ogóle, to woła o  po-
mstę”, „Bez porównania, gdy my 
chodziliśmy – teraz dzieci rządzą, 
co chcą, a czego nie” „Widzę, czego 
uczą się w 2 klasie szkoły podsta-
wowej”, „Prawie w  ogóle nie pi-
sze  się wypracowań”, „Pod wzglę-
dem dyscypliny uczniowskiej jest 

Sondaż
Jak oceniasz poziom edukacji w lubońskich szkołach (wysoko; 
przeciętnie; nisko: nie mam zdania)?

tragicznie”, „Te-
raz dzieci nie 
potrafią po-
rządnie pisać”, 
„Dlatego wożę 
do Poznania”, 
„Za dużo nepo-
tyzmu obser-
wuję, zamiast 
uczciwych kon-
kursów”, „Gdy-
by nie nasza 
pomoc i  kore-
petycje to było-
by ciężko”.

Nie mający 
zdania, których 
było prawie 
15 % tak komentowało: „Moje dzie-
ci już studiują, więc nie wiem”, „Po-
równuję do wcześniejszych lat i my-
ślę, że są coraz większe trudności”, 
„Wnuki są jeszcze w  przedszkolu, 
więc nie wiem”.

Ciekawie oświatę lubońską oce-
nia obecna władza samorządowa. 
Aż 19 spośród 24 osób, a więc po-
nad 79 %, wśród nich wszyscy bur-
mistrzowie, poziom edukacji w lu-
bońskich szkołach oceniają wysoko. 
Średni poziom zaznaczyło 3 rad-

nych (P. Andrzejczak, M. Samulczyk 
i M. Woźniak-Patej), nie miał zdania 
K. Górecki, a K. Frąckowiak odmó-
wiła odpowiedzi, argumentując, iż 
zna jedynie 3 placówki.

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

oprac. PPR

2015-07-11 lu101a SP wyniki test 2015.xls

Szkoły   
Podstawowe

Kraj 25,3 100,0% 21,9 100,0% 24,0 100,0% 25,8 100,0% 26,80 100,0%
Województwo 24,7 97,7% 21,9 100,0% 23,4 97,3% 25,2 97,5% 26,08 97,3%

Powiat 25,2 99,8% 22,8 104,1% 24,3 101,3% 26,1 101,2% 27,15 101,3%
Luboń 25,8 102,0% 23,1 105,5% 24,3 101,1% 25,2 97,5% 26,65 99,4%
SP 1 24,5 97,0% 23,2 105,9% 23,1 96,0% 24,4 94,3% 28,20 105,2%
SP 2 25,8 102,1% 24,2 110,4% 25,7 106,9% 25,2 97,6% 27,40 102,2%
SP 3 25,0 98,9% 22,3 101,6% 22,1 91,8% 26,8 103,8% 27,90 104,1%
SP 4 27,9 110,4% 22,5 102,6% 24,4 101,4% 25,3 98,1% 25,81 96,3%

2011-2012 2012-2013
2014-2015         

j. polski 
matematyka

2013-20142010-2011

n
Tabela z wynikami tegorocznego sprawdzianu dla klas szóstych 
szkół podstawowych w porównaniu z latami poprzednimi (dla 
celów porównawczych nie uwzględniliśmy wprowadzonych 
w tym roku wyników z języków obcych)   oprac. Agata Samol 
i Piotr P. Ruszkowski 

Szkoły 
Podstawowe lic

zb
a 

uc
zn

ió
w

Kraj bd 29,20 100% 24,40 100% 31,20 100,0%
Województwo bd 28,22 96,64% 23,67 97,01% 30,68 98,33%

Powiat bd 27,50 94,18% 24,68 101,15% 32,36 103,72%
Poznań bd 30,47 104,35% 26,89 110,20% 33,99 108,94%
Luboń 275 29,27 100,24% 23,86 97,79% 32,65 104,65%
SP 1 80 30,00 102,74% 27,60 113,11% 32,60 104,49%
SP 2 99 29,64 101,51% 23,72 97,21% 34,20 109,62%
SP 3 30 30,09 103,05% 24,20 99,18% 32,53 104,26%
SP 4 66 27,20 93,15% 22,80 93,44% 30,15 96,63%

Na podstawie: OKE Poznań, WOZiK Urząd Miasta Luboń

j. polski matematyka j. angielski

2014-2015

n
 Wyniki przedmiotowe dla poszczególnych lubońskich szkół podstawo-
wych. Ogólnie Luboń z języków polskiego i angielskiego nieco przekracza 
średnią krajową, wojewódzką i powiatową. Gorzej nasze miasto wygląda 
z matematyką, tu jesteśmy nieco poniżej średniej krajowej i powiatowej. 
Warto zauważyć też, że Luboń w każdym przedmiocie odstaje od wyników 
sąsiedniego Poznania. Z tabelki wyczytać można też informacje, że we-
wnątrz miasta szkoły różnią się wynikami niekiedy dość mocno – blisko 
20%. Np. z j. polskiego najlepiej w tym sezonie szkolnym wypadła SP 3. 
Z matematyki z bardzo dobrym wynikiem aż 113,11% (średniej krajowej) 
wypadła SP 1, odstając mocno od wszystkich. Bardzo dobry wynik z języka 
angielskiego zanotowała z kolei SP 2, wyprzedzając pozostałe placówki. 
Widać też wyraźnie, że SP 4 z wszystkich przedmiotów zanotowała w mi-
nionym sezonie szkolnym najniższe wyniki     oprac. Agata Samol i Piotr P. 
Ruszkowski 

n
Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, średnia wyników gimnazjali-
stów z Lubonia jest wyższa prawie ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem 
j. niemieckiego, od średnich powiatowej, a także krajowej (z wyłączeniem 
także j. polskiego). To lepsze miejsce od ubiegłorocznych. Przy czym w tym 
sezonie szkolnym 2014-2015 wyraźnie Gimnazjum nr 2 przoduje ze wszyst-
kich przedmiotów nad Gimnazjum nr 1   
oprac. Agata Samol i Piotr P. Ruszkowski 

Przedmiot G1
2011-2012

G1
2012-2013

G1 
2013-2014

G1      2014-
2015

G2
2011-2012

G2
2012-2013

G2 
2013-2014

G2    
2014-2015

Luboń
2013-2014

Luboń
2014-2015

Powiat 
2013-2014

Powiat 
2014-2015

Kraj 
2013-2014

Kraj 
2014-2015

język polski 63,87% 59,63% 67,53% 58,67% 67,15% 64,63% 69,40% 62,68% 68,54% 61,23% 68,33% 60,93% 68% 62%
matematyka 49,79% 45,45% 49,97% 45,33% 47,74% 48,86% 47,74% 51,42% 48,71% 49,29% 49,17% 49,75% 47% 48%

nauki przyrodnicze 51,38% 58,49% 54,14% 50,20% 50,16% 61,37% 51,51% 53,00% 52,66% 52,06% 53,30% 51,77% 52% 50%
historia i wos 60,59% 58,58% 60,70% 63,98% 62,65% 61,63% 59,06% 66,93% 60,20% 65,94% 60,45% 65,58% 59% 64%

język angielski (podstawa) 67,71% 60,42% 71,38% 65,60% 67,80% 70,42% 76,70% 76,79% 74,31% 72,62% 70,61% 70,55% 67% 67%
język angielski (rozszerzenie) 47,39% 35,62% 45,82% 45,07% 51,43% 49,23% 53,42% 57,18% 50,09% 52,69% 47,21% 51,39% 46% 48%
język niemiecki (podstawa) 49,21% 54,00% 45,00% 54,35% 64,38% 57,75% 42,83% 56,33% 42,83% 54,66% 59,86% 54% 57%

język niemiecki (rozszerzenie) 23,64% 23,00% 36,57% 48,13% 52,43% 38,50% 21,50% 36,57% 21,50% 37,56% 34,27% 39% 41%

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w porównaniu do poprzednich lat

wyniki uśrednione dla:

Na podstawie: OKE Poznań, WOZiK Urząd Miasta Luboń

Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2
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Budowa przejścia dla pieszych 
pod wiaduktem na ul. Po-
wstańców Wielkopolskich, 

powstanie Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Luboniu czy zmiana statusu 
ciągu ulic Żabikowska-Sobieskiego 
w drogę powiatową – to niektóre z te-
matów dyskusji, które podejmowali 
30 czerwca: Bartłomiej Wróblewski 
radny Sejmiku Wielkopolskiego, 
Zbigniew Jankowski oraz Dariusz 
Szmyt – radni Powiatu Poznańskie-
go – goście na posiedzeniu Komisji 
Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta 
Luboń. Spotkanie lubońskich rad-
nych z radnymi wyższych szczebli 
samorządu terytorialnego wpisane 
jest corocznie do planu pracy Komi-
sji Organizacyjno-Prawnej (KOP).

Co z przejściem pod PKP?
Paweł Wolniewicz, przewodni-

czący KOP, poruszył kwestię budo-
wy oddzielnego przejścia dla pie-
szych i rowerzystów na ul. Powstań-
ców Wlkp. Na ręce zaproszonych 
radnych złożył wniosek z  prośbą 
o poparcie woli mieszkańców, aby 
w ramach trwającej inwestycji pn. 
„Modernizacja linii kolejowej E-59 
na odcinku Wrocław-Poznań” wy-
konać dodatkowo nowe przejście. 
Całkowita szerokość pasa drogowe-
go pod wiaduktem nie uległa zmia-
nie od ponad 100 lat i wynosi zale-
dwie 8  m. Pomimo że aktualnie 
proces inwestycyjny jest w  toku, 

czas zgłaszania uwag do projektu 
minął w 2008 r. To właśnie wtedy 
był tworzony projekt, do którego 
ówczesne władze miasta nie zgłosi-
ły zastrzeżeń i tym samym zaakcep-
towano propozycje PKP. Mając na 
uwadze, że inwestycja jest współ�-
nansowana z budżetu UE i posiada 
wszelkie uzgodnienia oraz pozwo-
lenia, trudno będzie na tym etapie 
zmienić zakres rzeczowy projektu. 
Ponadto z chwilą zakończenia robót 
przez 5 lat nie będzie można inge-
rować w wykonany wiadukt, gdyż 
obowiązuje okres zachowania trwa-
łości inwestycji.

Bartłomiej Wróblewski podkre-
ślił, że problemy z przyjętymi roz-
wiązaniami technicznymi mają 
również sąsiednie gminy – Mosina 
oraz Puszczykowo. Zobowiązał się 
do złożenia interpelacji w tej spra-
wie i poparcia wniosku mieszkań-
ców Lubonia w sprawie rozszerzenia 
zakresu prac budowlanych i wyko-
nania przejścia na Powstańców 
Wlkp.

Droga powiatowa
Zbigniew Jankowski poinfor-

mował, że w  czerwcu br. wraz 
z  Magdaleną Nyćkowiak-Filusz 
zorganizowali spotkanie ze Starostą 
Poznańskim Janem Grabkowskim 
i  Tomaszem Łubińskim (Wicesta-
rostą), na którym potwierdzono, iż 
prace nad zmianą statusu ciągu ulic 

Coraz bliżej
Droga powiatowa w Luboniu

Żabikowska-Sobieskiego z gminnej 
na powiatową, są na ukończeniu.

Zastępca Burmistrza Lubonia 
– Mikołaj Tomaszyk – podkreślił, 
że koszt utrzymania bieżącego tych 
ulic (Żabikowskiej i  Sobieskiego) 
wynosi 27 300 zł za 1 km. Drogi te 
mają łączną długość ok. 4,3 km, tak 
więc Starostwo Powiatowe corocznie 
odciąży budżet miasta na blisko 
120 000 zł! To niewątpliwy sukces, 
na który Luboń czekał sporo lat.

Dariusz Szmyt podkreślił, że jest 
szansa na to, aby już z dniem 1 stycz-
nia 2016  r. Luboń posiadał drogę 
powiatową. Zaznaczył też, iż dyspo-
nowanie drogą wyższej rangi zwięk-
szy szansę otrzymania środków �-
nansowych w ramach tzw. schetynó-
wek. Aktualnie trwają prace nad 
uregulowaniem spraw własnościo-
wych w ciągu ul. Sobieskiego.

WTZ w Luboniu
Teresa Zygmanowska, przewod-

nicząca RML, poinformowała, że 
w obiekcie na terenie dawnego ho-

telu robotniczego przy Luvenie po-
wstaną Warsztaty Terapii Zajęciowej 
(WTZ). Będzie to placówka prowa-
dzona przez Stowarzyszenie „Wspól-
na Droga” z  Lubonia, wykonująca 
rehabilitację społeczną i zawodową 
niepełnosprawnych podopiecznych. 
Starania o  utworzenie WTZ 
w Luboniu trwały od lat 90. Niepeł-
nosprawne dzieci z Lubonia musia-
ły korzystać z ośrodków położonych 
za miastem, tracąc przy tym sporo 
czasu na dojazdy. Część z nich, wła-
śnie z uwagi na znaczną odległość 
od miejsca zamieszkania, była zmu-
szona zostawać w domu. Aktualnie 
Stowarzyszenie dysponuje już pro-
jektem adaptacji pomieszczeń i w lip-
cu br. planuje złożenie wniosku 
o do�nansowanie w Starostwie Po-
wiatowym. Obecni radni Powiatu 
Poznańskiego zadeklarowali popar-
cie wniosku i starania o pozyskanie 
jak największych środków na funk-
cjonowanie placówki w Luboniu.

Magdalena Woźniak-Patej
radna Rady Miasta Luboń

n
Posiedzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej RML z radnymi powiatu i rad-
nym sejmiku   fot. Magdalena Woźniak-Patej

Od 7 lipca, na około 3 tygo-
dnie, zamknięto przejazd 
pod wiaduktem kolejowym 

na ul. Powstańców Wielkopolskich. 
Jak informuje Urząd Miasta, termin 
otwarcia będzie wynikał z  tempa 
prac i czynników atmosferycznych. 

Objazd wyznaczono według poprzed-
niego schematu, ulicami Rivoliego, 
Niepodległości, Dębiecką i  Armii 
Poznań. Wykonawcę zobowiązano, 
by na czas zamknięcia udostępnił 
bezpieczne przejście dla pieszych.

(S)

Objazd wiaduktu

Obywatele inwentaryzują
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cą reklamę zwrócili nam m.in. goście 
imprezy zorganizowanej przez mia-
sto z okazji 25-lecia samorządu w są-
siednim Gimnazjum nr 2. Niebieska, 
dwustronna tablica z logo LOSiR-u, 
o wymiarach ok. 1 x 3 m, stojąca na 
metalowej konstrukcji przy wejściu 
na teren miejskiej spółki i szkoły, 
jednym przeszkadza, uchwałodawcy 
nie. W  Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego „Ża-
bikowo Centrum-Południe” znajdu-
jemy zapis: §  5 W zakresie zasad 
ochrony i  kształtowania ładu prze-
strzennego, pkt 11 zakaz lokalizacji 
i rozbudowy obiektów budowlanych 
i urządzeń, które wpływają negatyw-

nie na ład przestrzenny, ppkt  a). 
w tym wolnostojących reklam.

HS

n
Gimnazja – szczegółowe wyniki przedmiotowe gmin Powiatu Poznań-
skiego oraz miasta Poznań. We wszystkich przedmiotach ustępujemy 
Poznaniowi, lecz w powiecie najlepsze 4. miejsce mamy z j. angielskiego 
(podstawa), dalej na 7 miejscu wśród 17 gmin jesteśmy z j. polskiego, 
nauk przyrodniczych, historii i wos-u. 10. miejsce mamy w matematyce 
i dopiero 16. z j. niemieckiego (podstawa)   oprac. Agata Samol i Piotr P. 
Ruszkowski 
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Poznań 60,65 63,95 54,49 55,91 68,23 76,15 59,52 62,18 62,87
1 Suchy Las 65,18 69,00 57,40 61,93 72,39 85,40 71,67 65,33
2 Puszczykowo 61,33 64,84 57,14 54,57 68,76 80,66 63,45 60,75 18,00
3 Swarzędz 59,24 62,01 53,88 53,88 67,17 72,47 55,78 60,19 30,05
4 Dopiewo 58,11 62,10 50,95 54,18 65,21 72,40 51,05 59,82
5 Kleszczewo 57,51 61,66 51,88 50,49 66,02 67,51 46,17 55,00
6 Tarnowo Podgórne 57,22 59,68 50,43 52,00 66,78 75,21 54,90 67,80 83,00
7 Czerwonak 57,17 60,05 49,81 54,22 64,61 68,83 48,80 66,56 72,00
8 Luboń 57,13 61,23 49,29 52,06 65,94 72,62 52,69 42,83 21,50
9 Komorniki 56,97 62,69 47,17 52,90 65,10 71,34 48,89 71,00

10 Murowana Goślina 56,94 59,82 50,46 51,99 65,50 69,42 49,87 53,13 24,75
11 Stęszew 56,59 61,14 49,42 50,30 65,51 60,11 39,34 68,50 90,00
12 Mosina 56,01 58,99 48,57 49,71 66,75 67,97 48,07 40,29
13 Rokietnica 54,69 56,98 45,81 50,50 65,45 68,94 50,49 55,00 25,00
14 Kostrzyn 53,77 60,12 45,44 48,77 60,74 63,21 48,11 61,33 34,67
15 Pobiedziska 53,71 58,36 46,11 47,64 62,73 65,87 47,07 58,14
16 Buk 51,59 55,15 45,36 45,34 60,50 61,07 38,82 63,00
17 Kórnik 51,18 59,16 40,37 43,69 61,48 65,38 42,26 54,80 8,00
Na podstawie: OKE Poznań
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przedmiotowe językowe

Poznań
 oraz gminy

Powiatu
Poznańskiego
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Zatwierdzenie sprawozdania 
�nansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu 

za 2014 r. oraz udzielenie absoluto-
rium dla Burmistrza Miasta Luboń 
– to najważniejsze zagadnienia, które 
były przedmiotem obrad radnych 
18 czerwca br.

Sprawozdania finansowe
Skarbnik Miasta Mirosław 

Stromczyński przedstawił radnym, 
jak kształtowały się �nanse w po-
przednim roku budżetowym. Omó-
wił sprawozdanie Burmistrza Mia-
sta z  wykonania budżetu za rok 
2014. Dołączono do niego „Infor-
mację o  stanie i  gospodarowaniu 
mieniem komunalnym” miasta wg 
stanu na 31 grudnia 2014 r., zawie-
rającą dane dotyczące majątku ko-
munalnego, w szczególności warto-
ści gruntów, liczby oraz wartości 
budynków i obiektów oraz innych 
środków trwałych. Ponadto podano 
informacje dotyczące praw własno-
ści i  innych praw majątkowych, 
a także dochody z majątku miasta 
uzyskane w 2014 r. Przedstawiono 
także radnym opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej (RIO) w Po-
znaniu o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Miasta Luboń za rok 2014 
(pozytywna) i rozpatrzono sprawoz-
danie �nansowe.

Ze sprawozdania z wykonania 
budżetu wynika, iż w  roku 2014 
dokonano łącznie 15 zmian budże-
tu (6 razy w  formie Zarządzenia 
Burmistrza Miasta oraz 9 razy 

w  formie uchwał RML). Plan bu-
dżetu po zmianach na 31 grudnia 
2014 r. przedstawiał się następująco: 
dochody – 75 633 221,26 zł, wydat-
ki – 84 247 435,26 zł. Dochody zo-
stały wykonane w  kwocie 
76 961 315,16 zł tj. 101,76% planu, 
natomiast wydatki w  wysokości 
78 868 564,12 zł, tj. 93,62 % planu. 
Zatem na koniec 2014  r. budżet 
zamknął się de�cytem w wysokości 
1 907 248,96 zł (przy planowanym 
de�cycie 8 614 214 zł). W 2014 r. 
zaciągnięto kredyty i  pożyczki 
w kwocie 6 750 000 zł, co stanowi 
59,33% planu.

Zobowiązania miasta na 31 grud-
nia 2014 r. wyniosły 28 084 240,86 zł, 
w tym z tytułu kredytów i pożyczek 
28 066 753,12 zł, co stanowi 36,47% 
wykonanych dochodów. Zadłużenie 
z  tytułu kredytów zaciągniętych 
w bankach to 26 883 628,12 zł oraz 
z tytułu pożyczek 1 183 125 zł. Plan 
wydatków w dziale „Transport i łącz-
ność” został wykonany w 92,62%.

Podczas dyskusji radni pytali 
m.in. o wykonane termomoderni-
zacje, inwestycję w ciągu ulic Trau-
gutta-Cmentarna, wydatkowane 
środki na prace projektowe szałasu 
dla dzieci i koncepcję przebudowy 
placu Edmunda Bojanowskiego oraz 
Dom Włodarza. 16 głosami „za” 
podjęli uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania �nansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Miasta Luboń za rok 
2014.

Absolutorium dla Burmistrza
Relacja z IX sesji Rady Miasta Luboń

Absolutorium
Patryk Bartkowiak – przewod-

niczący Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta przedstawił stanowisko Ko-
misji w sprawie udzielenia absolu-
torium z  wykonania budżetu. Za-
prezentowano także pozytywną 
opinię RIO o wniosku Komisji Re-
wizyjnej w sprawie udzielenia abso-
lutorium z wykonania budżetu Mia-
sta Luboń za rok 2014.

Radny Marek Samulczyk pod-
ważył racjonalność wydatkowania 
160 000 zł na utwardzenie ul. Bucz-
ka i uznał tę inwestycję za nieprze-
myślaną i niegospodarną. W  toku 
dyskusji wspomniał również o wy-
datkach w kwocie 18 000 zł na pra-
ce w Wiśniowym Sadze, w miejscu 
którego plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje drogę, 
a nie zieleń miejską. Radny podkre-
ślił, że sprawa ta powinna zostać 
skierowana do Rzecznika Dyscypli-
ny Finansów Publicznych.

17 radnych zagłosowało za 
udzieleniem absolutorium dla Bur-
mistrza z tytułu wykonania budże-
tu za rok 2014.

Zwiększenie limitu
Radni dokonali zmiany uchwa-

ły budżetowej na 2015 r. Określony 
w uchwale budżetowej limit zobo-
wiązań z tytułu kredytu krótkoter-
minowego w wysokości 1 500 000 zł 
nie zmienił  się od kilkunastu lat, 
mimo prawie trzykrotnego wzrostu 
wydatków w  tym okresie. Dlatego 
w  celu zapewnienia �nansowania 
wydatków w okresie przejściowych 
niedoborów środków �nansowych 
oraz do czasu zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego konieczne jest 
zwiększenie limitu do 2 500 00 zł. 
Kredyt zostanie udzielony przez 
bank prowadzący obsługę bankową 
budżetu Miasta w  formie kredytu 
w  rachunku bieżącym (debet). 
Zgodnie z przepisami Ustawy o �-
nansach publicznych, spłata kredy-
tu krótkoterminowego następuje do 
końca roku budżetowego.

Zwiększono ponadto o 25 000 zł 
środki na Akcję Lato z  uwagi na 
większą liczbę dzieci zgłoszonych 
przez szkoły do udziału w formach 
letniego wypoczynku organizowa-
nych przez jednostki miejskie.

Program stypendialny
Radni przyjęli „Program stypen-

dialnego wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży Miasta 

Luboń”. Wprowadzone w dokumen-
cie zmiany miały charakter głównie 
techniczny oraz redakcyjny i pole-
gały na sprecyzowaniu okresu wa-
runków, których spełnienie może 
wpłynąć na przyznanie stypendium, 
zmianie terminu składania wnio-
sków, wyeliminowaniu nieaktual-
nych informacji, wprowadzeniu 
hierarchii wyróżnień w  osiągnię-
ciach artystycznych, zmianie wymo-
gu odnoszącego się do osoby wysta-
wiającej opinię o uczniu, usunięciu 
błędów pisarskich, powtórzeń, do-
daniu do załącznika do uchwały 
w postaci wniosku – pozycji zawie-
rającej informacje o  właścicielu 
konta, na które przekazywane będzie 
stypendium.

Program skierowany jest do 
uzdolnionych uczniów. Stypendium 
może zostać przyznane tym wycho-
wankom, którzy spełnili łącznie 
następujące warunki: w dniu złoże-
nia wniosku zamieszkiwali na tere-
nie Miasta Luboń, w minionym roku 
szkolnym byli uczniami szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych lub po-
nadgimnazjalnych, w  wyniku kla-
sy�kacji rocznej w minionym roku 
szkolnym uzyskali co najmniej bar-
dzo dobrą ocenę z  zachowania, 
w dniu złożenia wniosku o przyzna-
nie stypendium nie ukończyli 21 
roku życia. Ponadto każde z trzech 
możliwych stypendium określa do-
datkowe warunki:
Qn naukowe – może być przyznane 

uczniom, którzy w minionym roku 
szkolnym zajęli I, II, III miejsce na 
szczeblu powiatowym albo zostali 
�nalistami lub laureatami etapu wo-
jewódzkiego konkursów przedmio-
towych, interdyscyplinarnych, olim-
piad lub turniejów ogólnopolskich;
Qn artystyczne – dla uczniów, którzy 

w minionym roku szkolnym zajęli 
I, II, III miejsce w konkursach ar-
tystycznych organizowanych przez 
instytucje kultury, szkoły muzyczne 
oraz inne podmioty powołane do 
organizowania takich konkursów;
Qn sportowe – dla uczniów, którzy 

w minionym roku szkolnym zajęli I, 
II, III miejsce w zawodach sportowych 
na szczeblu powiatowym lub zostali 
�nalistami zawodów sportowych na 
szczeblu wojewódzkim, ogólnopol-
skim lub międzynarodowym.

Wnioski o  przyznanie stypen-
dium można składać w terminie od 
15 sierpnia do 15 września. Ich roz-
patrzeniem zajmuje  się Rada Sty-
pendialna, w skład której wchodzi 
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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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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) nn W P Z Z Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) W W W Z Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF nn Z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF nn nn nn nn nn nn
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) W W W Z Z Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z

16 17 17 20 20 20
0 0 1 0 0 0
2 3 2 0 0 0

18 20 20 20 20 20
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

Razem "za" (z)
Razem "przeciw" (p)

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało
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Michał P.: Zastanawiałem się, 
czy do Państwa napisać, ale sprawa 
ta mnie bulwersuje. Już dwukrot-
nie próbowałem się spotkać w po-
niedziałek z zastępcą burmistrza, 
panem Mikołajem Tomaszykiem, 
dodam, że w  czasie, który jest 
przeznaczony na dyżury dla miesz-
kańców. Za pierwszym razem jakiś 
Pan z  sekretariatu, najpierw 
grzecznie kazał mi czekać. Po 15 
minutach, gdy spytałem, jak długo 
jeszcze, rozpoczął poszukiwania 
wiceburmistrza. Po chwili poin-
formował mnie bezradnie rozkła-
dając ręce, że już nie wróci (było 
ok. godz. 13, a Urząd Miasta w po-
niedziałki pracuje do 17). Następ-
nym razem, gdy pojawiłem  się 
w poniedziałek, zostałem już po-
informowany, że wiceburmistrz 
jest na uczelni i w tym dniu go nie 
będzie. Dziś rozjaśnił mi sprawę 
siostrzeniec (student), który po-
informował mnie, że Pan Toma-
szyk pracuje również na uczelni. 
W związku z tym proszę za Pań-
stwa pośrednictwem władzę o od-
powiedzi na pytania: Czy Pan 
zastępca, M.  Tomaszyk, jest 
w Urzędzie Miasta Luboń zatrud-
niony na cały etat? W jakich go-
dzinach i  dniach tygodnia pełni 
swoje obowiązki na uczelni (po-
proszę o liczbę godzin i dni, wy-
miar czasu pracy)? Czy praca na 
dwóch etatach wpływa na nieter-
minowość realizacji inwestycji 
(choćby budowa chodników, czy 
ul.  Wschodniej) oraz brak przy-
gotowania do komisji i  sesji (o 
czym pisał ostatnio Pan radny J. 
Bielawski)? Jakie łączne wynagro-
dzenie i  za jaki wymiar czasu 
otrzymuje Pan zastępca, M. Toma-
szyk, z uczelni i miasta? Jeśli otrzy-
muje wynagrodzenie za ten sam 
czas pracy, to czy Burmistrz i Rek-
tor nie dostrzegają złamania prze-
pisów i  wyłudzania publicznych 
pieniędzy (uczelnia też jest �nan-
sowana z  naszych podatków)? 
Proszę o zachowanie mojego na-
zwiska do wiadomości redakcji. 
Nie chcę, by siostrzeniec miał 
problemy na uczelni.

Odp.: Jestem pracownikiem na-
ukowo-dydaktycznym na Uniwer-
sytecie im. A. Mickiewicza. Stano-
wisko adiunkta z  tytułem nauko-
wym doktora nauk humanistycz-
nych w  zakresie nauki o  polityce 
obliguje mnie do aktywności na-
ukowej i dydaktycznej z określonym 
pensum dydaktycznym. Z  reguły 
zajęcia dydaktyczne, seminaria od-
bywam w godzinach popołudnio-
wych lub w  trybie dla studentów 
niestacjonarnych. Jeśli obowiązki 
związane z  pełnioną funkcją pu-
bliczną nie pozwolą mi na pracę na 
uczelni lub też te uczelniane będą 
stały w kolizji z miejskimi – doko-
nam wyboru na rzecz jednej z tych 
aktywności. Łącząc teorię z prakty-
ką, w  wymiarze 3/4 etatu pełnię 

z woli Burmistrz obowiązki Jej Za-
stępcy. Czas pracy mam nieregulo-
wany, co oznacza m.in pracę na 
rzecz miasta w trybie permanent-
nym, również w godzinach popo-
łudniowych. Mam tu na myśli 
udział w  posiedzeniach komisji, 
Rady Miasta (jeden raz byłem nie-
obecny – L-4), w  spotkaniach 
z mieszkańcami w urzędzie, w miej-
scu ich zamieszkania, udział w pra-
wie każdej akcji służb związanej 
z  usuwaniem skutków ulewnych 
deszczy, wichur etc. W godzinach 
przedpołudniowych – pracę koor-
dynującą podlegające mi wydziały, 
kontakt z jednostkami współpracu-
jącymi z miastem, naszymi partne-
rami etc. Proszę  się nie obawiać 
o  terminowość wykonywania np. 
inwestycji. Jakkolwiek w planie in-
westycji na ten rok nie ma budowy 
chodników w ul. Wschodniej, to jest 
plan polegający m.in. na rozbudo-
wie budynku SP nr  1 (inwestycja 
będzie zrealizowana przed termi-
nem), budowa ul. Brzechwy (w ter-
minie), budowa ul. 1 Maja (w ter-
minie), modernizacja instalacji CO 
w SP 4 (w terminie – prace trwają), 
modernizacja instalacji wodociągo-
wej i  hydrantowej w  SP nr  2 (w 
trakcie) i inne, jak np. budowa sy-
gnalizacji na ul. Sobieskiego, bieżą-
ce prace związane z zarządem nad 
drogami i wiele innych zadań. Za-
pewniam Pana, że jeśli nie ma 
obiektywnych czynników wstrzy-
mujących prace, podlegający mi 
pracownicy sumiennie i terminowo 
wykonują pod moim kierownic-
twem swoje obowiązki. Dzięki 
współpracy ze środowiskiem aka-
demickim miasta Poznania i  wy-
działu, na którym pracuję, m.in. 
w Gimnazjum Jana Pawła II działa 
klasa o pro�lu: bezpieczeństwo na-
rodowe, co miesiąc odbywają  się 
wykłady na Uniwersytecie Luboń-
skim III Wieku i są podejmowane 
inne inicjatywy. Nasz urząd jest 
partnerem kierunku: zarządzanie 
państwem, co pozwala na współ-
pracę w ramach programu stażowe-
go dla młodych ludzi. Co warte 
podkreślenia – non pro�t. Z mojej 
wiedzy wynika, że p. radny J. Bie-
lawski ma zgoła odmienną opinię 
na temat mojej pracy. Ja przynaj-
mniej cenię sobie zaangażowanie 
Pana radnego w prace na rzecz mia-
sta. Proszę się nie obawiać o akade-
micką przyszłość swego siostrzeńca. 
Zawsze oceniam studentów za ich 
wiedzę, a nie za poglądy na życie. 
Szkoda, że ukrywa Pan swoją toż-
samość, gdyż chętnie się z Panem 
spotkam i opowiem, nad czym ak-
tualnie pracuję w  urzędzie. Mam 
nadzieję, że przy tej okazji pozbę-
dzie się Pan wszelkich obaw. Proszę 
zostawić swoje dane teleadresowe 
w redakcji „Wieści”, to nawiążemy 
kontakt. Zapewniam Pana, że kon-
taktu z mieszkańcami mojego mia-
sta nie ograniczam tylko i wyłącznie 
do poniedziałkowego dyżuru 

Kontynuując cykl „Mieszkańcy pytają”, zapraszamy Państwa 
do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) 
i stanowiących (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 adres: redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 
61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290. 

Redakcja
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w  urzędzie. Mój adres mailowy, 
kontakt telefoniczny jest widoczny 
na stronie miasta. Każdy, kto 
chce  się spotkać ze mną, czy też 
z  Panią Burmistrz, podając temat 
spotkania, umawia dogodny dla 
każdej strony termin – nawet w inny 
dzień w  godzinach popołudnio-
wych. Jeśli z przyczyn zależnych lub 
niezależnych nie ma nas aktualnie 
w  urzędzie, to prosząc o  numer 
telefonu, oddzwaniam pytając, 
w czym możemy pomóc. Taki już 
mam styl pracy, że częściej niż za 
biurkiem spotka mnie Pan na placu 
budowy czy w  innym urzędzie, 
gdzie uzgadniamy sprawy ważne 
dla naszego miasta, np. drogę po-
wiatową; w PZU, gdzie wnioskuję 
o  środki na zakup odblaskowych 
kamizelek dla dzieci i budowę sy-
gnalizacji; w  WORD, gdzie pozy-
skałem środki na miasteczko ruchu 
drogowego czy w  WZDW, gdzie 
lobbujemy na rzecz przebudowy 
jednego ze skrzyżowań w ciągu ul. 
A. Poznań.   (Mikołaj Tomaszyk – 
Zastępca Burmistrz Miasta Luboń)

Roman: W „Wieściach” – re-
lacji z sesji – dowiedziałem się, że 
na obchody 25-lecia władzy sa-
morządowej zwiększono budżet 
aż o  30 tysięcy złotych. Proszę 
o spytanie w Urzędzie, ile kosz-
towała impreza 25-lecia samorzą-
du, zorganizowana dla niewielkiej 
grupy? Mam tu na myśli: wyna-
jem sali, jedzenie, alkohol, nagro-
dy, medale, �lm, specjalne wyda-
nie „Informatora Miasta”, mszę, 
koncert, tort itd. Jaki był wkład 
finansowy uczestników tej za-
mkniętej imprezy?

Odp.: Na wstępie należy wyja-
śnić, że spotkanie integracyjne zor-
ganizowane na okoliczność 25 lat 
samorządu w Polsce nie było spo-
tkaniem zamkniętym. Zostali za-
proszeni wszyscy działacze społecz-
ni, radni z  Młodzieżowej Rady 
Miasta, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, radni aktualnej 
i poprzednich kadencji, poprzedni 
burmistrzowie, bądź osoby odbie-
rające w ich imieniu podziękowanie 
za pracę na rzecz naszego miasta. 
Objęte patronatem Prezydenta RP 
spotkanie miało charakter integra-
cyjny, połączony z licznymi wspo-
mnieniami związanymi z  historią 
Lubonia. Chcieliśmy w ten sposób 
wzmocnić naszą lokalną tożsamość, 
a przede wszystkim oddać należny 
szacunek wszystkim mieszkańcom 

aktywnie włączającym się w sprawy 
Lubonia. Warto podkreślić, że 
w przygotowanie uroczystości włą-
czyło się wiele osób, które regular-
nie spotykały się w zespole koordy-
nującym. Na spotkanie zostało za-
proszonych 450 osób, z  czego ok. 
270 zaszczyciło nas swoją obecno-
ścią. Dzięki temu gremium możliwe 
było przygotowanie tak wielu ak-
tywności: wystaw, �lmu i  innych. 
Na spotkaniu nie był serwowany 
alkohol. Szampan był bezalkoholo-
wy. Poniżej przedstawiam ogólny 
koszt spotkania integracyjnego 
i przykładowe pozycje kosztorysu. 
Organizacja 25-lecia samorządności 
w Luboniu: tłoczenie płyty z nadru-
kiem – 2 781,03 zł, medale i pudel-
ka – 5  904  zł, strojenie pianina – 
600 zł, fotogra�e radnych – 370 zł, 
tort – 250  zł, renowacja ram – 
500 zł, catering – 4 410 zł, wykona-
nie dyplomów – 199,88 zł, wydanie 
informatora – 3 926,16 zł, wykona-
nie wystawy – 1 789,04 zł; suma za 
całość – 26 901,78 zł.

Paweł N.: Jedną z  istotnych 
spraw w  funkcjonowaniu komu-
nikacji miejskiej, oprócz spraw-
nego taboru, jest jego organizacja. 
O ile zmniejszyło się zatrudnienie 
obsługi w Translubie (nie pytam 
o  kierowców), po tym, jak całą 
organizację przewozów przejął 
ZTM w  Poznaniu oraz o  ile 
zmniejszyła się pensja prezesa tej 
miejskiej spółki w związku ze zdję-
ciem odpowiedzialności za orga-
nizację przewozów?

Odp.: Struktura zatrudnienia 
i organizacja zarządzania należy do 
kompetencji Zarządu Spółki wybra-
nego w drodze konkursu i działają-
cego w oparciu o przepisy Kodeksu 
Spółek Handlowych. Sprawa racjo-
nalizacji zatrudnienia została zwe-
ry�kowana przez obecnego Prezesa 
po objęciu stanowiska, m.in. likwi-
dacji uległo stanowisko informatyka 
i mistrza warsztatu nie wykonujące-
go prac naprawczych. Zmianie uległy 
też zakresy czynności pozostałych 
pracowników. Stan zatrudnienia 
analizowany jest przez członków 
Rady Nadzorczej, która spełnia wo-
bec Spółki rolę nadzorczo-kontrolną. 
Urząd Miasta Luboń przekazał ZTM 
w Poznaniu organizację transportu 
na terenie miasta Luboń w paździer-
niku 2011 r. To Prezes Zarządu Spół-
ki był jednym z inicjatorów nawią-
zania takiej współpracy. W związku 
z  koniecznością spełnienia wymo-

cd.  
na str. 
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trzech przedstawicieli Rady Miasta 
i dwóch przedstawicieli Burmistrza.

W 2014 r. przyznano 24 stypen-
dia na łączną kwotę 25 000 zł, z cze-
go 12 w dziedzinie sportu, 10 na-
ukowych i 2 artystyczne.

Sprawy bieżące
Qn Przyjęto uchwałę w sprawie po-

wołania zespołu opiniującego kandy-
datów na ławników. W skład zespołu 
weszli: Paweł Wolniewicz, Magdalena 

Woźniak-Patej, Katarzyna Frącko-
wiak, Piotr Izydorski, Michał Szwacki 
i Teresa Zygmianowska.
Qn Nadano nazwę nowej ulicy 

w Luboniu – ul. Gryczana (boczna 
od ul. Polnej).

IX Sesja RML trwała od godz. 
16 do 18.50.

Magdalena Woźniak-Patej
radna RML

Absolutorium dla Burmistrzacd.  
ze str. 
18

W Luboniance

Na spotkanie zorganizowane 
15 czerwca w Szkole Podsta-
wowej nr 2, którego gospo-

darzami byli: burmistrz Małgorzata 
Machalska, zastępca burmistrza 
Mateusz Mikołajczak i Paweł Ant-
kowiak (adiunkt w Zakładzie Badań 
Władzy Lokalnej i  Samorządowej 
Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza, odpowiedzialny za stworzenie 
i wdrożenie idei w Luboniu), przybyło 
kilkunastu mieszkańców Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka” z pre-
zesem Zarządu – Piotrem Konikiem, 
przedstawicielami Rady Nadzorczej 
spółdzielni oraz radni z osiedla: Te-
resa Zygmanowska (przewodnicząca 

RML) i Adam Dworaczyk i pracow-
nicy jednostek Urzędu Miasta. Paweł 
Antkowiak przedstawił zebranym 
ideę powołania rad osiedli w mie-
ście. Potem rozpoczęła się dyskusja. 
Wynikało z niej, że powołanie rady 
osiedla byłoby celowe, ale powinna 
ona działać całkowicie społecznie, 
utworzona z osób angażujących się 
dla dobra mieszkańców.   

 Jan Błaszczak

W Lasku
Konsultacje z  mieszkańcami 

w sprawie powołania rad osiedlo-
wych w Lasku odbyły się 17 czerw-
ca w SP 4. Podobnie jak w przypad-
ku pozostałych spotkań, gospoda-

Rady osiedlowe
Konsultacje władz miasta z mieszkańcami cd.

rzami byli: burmistrz Małgorzata 
Machalska i  Paweł Antkowiak 
z UAM. Poza nimi na sali byli obec-
ni radni z Lasku – Hieronim Gawel-
ski i  Dorota Franek, asystentka 
burmistrza – Joanna Humerczyk, 
Emilia Bryś piastująca w Wydziale 
Organizacyjnym Urzędu Miasta 
nowe stanowisko ds. wdrożenia 
i obsługi jednostek pomocniczych, 
oraz 4 mieszkańców, łącznie zaled-
wie 10 osób. Tra-
dycyjnie Paweł 
Antkowiak przed-
stawił zarys kon-
cepcji. Dla przy-
pomnienia – po-
dzielenie Lubonia 
na 5 osiedli i po-
wołanie jednostek 
pomocniczych, 
9-osobowych rad 
plus 3 członków 
Zarządu Osiedla, 
organizujących 
życie lokalne na 
szczeblu niższym 
niż Rada Miasta 
i  Burmistrz. Po-
nownie zadano 
p y t a n i a :  c z y 
w Luboniu istnieje 
potrzeba powoła-
nia rad osiedli 
oraz czy znajdą  się chętni do peł-
nienia funkcji radnego? Mieszkań-
cy obecni na spotkaniu w większo-
ści wyrazili poparcie dla koncepcji. 
Argumentowano, że „każdy element 
łączący mieszkańców z  urzędem 
bardzo się przyda”, „podmiot służą-
cy dobru mieszkańców jest rzeczą 
rewelacyjną”, „rady powinny po-
wstać, ponieważ jest to kolejny krok 
do aktywizacji społecznej”. Poruszo-
no także kwestię kontaktu z radny-
mi. Jak podała Dorota Franek, dy-
żury radnych nie cieszą  się popu-
larnością. Czy zatem powołanie 
dodatkowych rad ma sens? A może 
warto usprawnić kontakt, który już 
istnieje? Wątpliwości wzbudził też 
podział kwoty (50 tys. zł), przezna-
czonej dla danego obszaru. Według 
radnej Doroty Franek, lepiej prze-
znaczyć kwotę 200  tys.  zł na rok 
i pozwolić mieszkańcom zadecydo-
wać, w jaki sposób ją zagospodaro-
wać. Na spotkaniu nie padły wyraź-
ne sprzeciwy wobec powołania rad 
osiedli, nie podjęto także żadnych 

decyzji, pojawiły  się tylko pytania 
i wątpliwości. Poza tematem głów-
nym poruszono również kwestie 
związane z  rejonem Lasku, m.in. 
objazdem na ul. Łącznej i przero-
śniętą zielenią w  okolicy ul. Po-
lnej.    AS

W Starym Luboniu
18 czerwca o  godz. 18.30 

w Szkole Podstawowej nr 3 odby-

ło się ostatnie z pięciu spotkań kon-
sultacyjnych. Tu dla idei powołana 
rad osiedlowych „zapalono” czer-
wone światło. Gospodarzami spo-
tkania byli tradycyjnie burmistrz 
Małgorzata Machalska, jej zastępca 
– Mateusz Mikołajczak oraz Paweł 
Antkowiak z UAM. Oprócz wymie-
nionych w spotkaniu uczestniczyło 
jedynie troje mieszkańców Starego 
Lubonia, pracownik Urzędu Miej-
skiego – Emilia Bryś oraz dwoje 
radnych – Katarzyna Ekwińska i Pa-
weł Wolniewicz. Gospodarze spo-
tkania byli przygotowani do kon-
sultacji, natomiast mikroskopijna 
frekwencja mieszkańców mówi 
sama za siebie. Nie dużo większą 
można było zaobserwować podczas 
wcześniejszych 4 spotkań z miesz-
kańcami innych rejonów Lubonia. 
Konsultacje w  Trójce przejdą do 
historii bez fajerwerków – miesz-
kańcy Starego Lubonia nie potrze-
bują i  nie chcą na swoim terenie 
rady osiedla.    Paweł Wolniewiczn

Konsultacje w sprawie rad osiedlowych w Spółdzielni „Lubonianka” cie-
szyły się wyjątkowo dużą (w stosunku do innych dzielnic Lubonia) fre-
kwencją mieszkańców   fot. Jan Błaszczak

n
Stała grupa ze strony władz: P. Antkowiak, M. Machalska i M. Mikołajczak 
na spotkaniu z SM „Lubonianka”   fot. Jan Błaszczak

n
Współgospodarze spotkania w Trójce – burmistrz Mateusz Mikołajczak 
i adiunkt Paweł Antkowiak (z prawej) byli przygotowani do konsultacji, 
jednak frekwencja nie dopisała   fot. Paweł Wolniewicz

n
Przygotowane przez gospodarzy mikrofony okazały się zbęd-
ne. Z powodu niskiej frekwencji spotkanie w Lasku (w SP4) 
przebiegało w kameralnej atmosferze, a wszyscy przybyli 
zasiedli przy jednym stole   fot Agata Samol
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gów formalnych stawianych przez 
ZTM Poznań, osoby dotychczas 
odpowiedzialne za organizację trans-
portu w Spółce zostały przekwali�-
kowane na stanowiska, które są od-
powiedzialne za komunikację z pod-
miotem organizującym transport 
publiczny w Luboniu. Osoby odpo-
wiedzialne za organizację posiadają 
również inne obowiązki natury or-
ganizacyjnej (gra�ki pracowników 
obsługujących transport) oraz admi-
nistracyjnej. Organizacja transportu 
była jednym z  zadań, które były 
powierzone zatrudnionym osobom. 
Spółka nie organizuje transportu, 
jednak konieczne jest bieżące reali-
zowanie wymogów stawianych przez 
ZTM (autobusy 15-metrowe, Kutse-
nitsy), bieżąca wymiana taboru, 
sprawy związane z PEKĄ czy zinte-
growanym systemem informacji, 
bieżącym monitorowaniem autobu-
sów i analizowaniem opóźnień czy 

przyspieszeń czasowych autobusów. 
To, że organizacją transportu zajmu-
je  się ZTM nie oznacza, że Spółce 
ubyło zadań. Należy zauważyć, że 
zadania te ulegają zwiększeniu. Wy-
sokość pensji Prezesa Zarządu okre-
śla Zgromadzenie Wspólników na 
wniosek Rady Nadzorczej, biorąc 
pod uwagę wyniki ekonomiczne, 
kondycję �nansową Spółki.   (oprac. 
Zb. Bernat – prezes P.T. Translub)

Głos #: Przeczytaliśmy w ostat-
nich „Wieści Lubońskich” o kolej-
nych, nowych etatach i pracowni-
kach w  Urzędzie Miasta. Skąd 
w  budżecie miasta znalazły  się 
pieniądze na te nowe stanowiska? 
Gdy w szkole nauczyciel podniesie 
kwali�kacje, z czego wynika pod-
wyżka pensji, lub odchodzi z róż-
nych powodów z pracy, to w bu-
dżecie miasta zmienia  się kwoty 
w  stosownych paragrafach na 

Pytania do władzcd.  
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wspomniane odprawy lub podwyż-
ki płac, niekiedy o  stosunkowo 
niewielkie kwoty. Czy radni byli 
świadomi tych zmian w Urzędzie 
(od kiedy) i skąd zabrano pienią-
dze na nowe stanowiska? Ilu pra-
cowników (etatów) miał Urząd 
Miasta na początku kadencji D. 
Szmyta w 2010 r., a ilu jest obecnie 
zatrudnionych?

Odp.: Na koniec 2010 r. w Urzę-
dzie Miasta Luboń zatrudnionych 
było 76 osób na 74,4 etatach. Na 
koniec czerwca 2015  r. Urząd za-
trudniał 84 osoby na 80,75 etatach 
(w tym 10 strażników miejskich 
oraz 4 osoby na umowach termino-
wych na zastępstwa). Nowe stano-
wiska pracy utworzone od 2010 r. 
to: 1. Kierownik Wydziału Organi-
zacyjnego – 2011 (zatrudniony do-
tychczasowy pracownik urzędu); 2. 
ds. oświaty zdrowia i kultury – 2011 
(zatrudniony dotychczasowy pra-
cownik urzędu); 3. ds. gospodarki 

odpadami –2013; 4. ds. gospodarki 
odpadami – 2013; 5. ds. przygoto-
wania i realizacji inwestycji – 2014 
(inwestor zastępczy); 6. ds. budżetu 
i kontroli – 2014; 7. ds. wdrażania 
i obsługi jednostek pomocniczych 
(1/2 etatu) – 2015; 8. ds. nadzoru 
właścicielskiego (1/2 etatu) – 2015; 
9. ds. zarządu dróg – 2015; 10. Asy-
stentka Burmistrz Miasta – 2015. 
Corocznie przedkładając Radzie 
Miasta projekt budżetu na kolejny 
rok, Burmistrz informuje o  stanie 
zatrudnienia i zamierzeniach kadro-
wych. Poziom zatrudnienia w Urzę-
dzie Miasta Luboń oraz wysokość 
wynagrodzeń pracowników w sto-
sunku do innych urzędów gmin są 
bardzo niskie. Świadczy o  tym 
utrzymywanie przez lata wysokiej 
pozycji w  rankingu „najtańszych” 
urzędów. W 2014 r. Urząd Miasta 
Luboń został najtańszym urzędem 
w  kraju spośród miast powyżej 
15 tys. mieszkańców.   (oprac. J. Pia-
secki – Sekretarz Miasta Luboń)

Chciałabym przedstawić Pań-
stwu wstępne wyniki konsul-
tacji społecznych w sprawie 

powołania w Luboniu osiedli jako 
samorządu pomocniczego. Jednocze-
śnie chcę podjąć polemikę z twier-
dzeniami zawartymi w  materiale 
„Kraj Rad” autorstwa Piotra Paw-
ła Ruszkowskiego, publikowanym 
w Wieściach Lubońskich w numerze 
czerwcowym.

Misją prasy powinno być przede 
wszystkim przekazywanie informa-
cji takich, jakimi one są. Zabrakło 
tego we wspomnianym artykule 
Piotra Pawła Ruszkowskiego. Co 
przykre, autor tworząc materiał nie 
skontaktował się z Burmistrzem czy 
osobami, które koordynowały kon-
sultacje społeczne w kwestii wpro-
wadzenia rad osiedli.

Burmistrz musi być mądry mą-
drością mieszkańców

Jeszcze przed swoim startem 
w wyborach samorządowych na sta-
nowisko Burmistrza, w  artykule 
opublikowanym w  prasie lokalnej 
zapowiadałam, jak wyobrażam sobie 
piastowanie tej funkcji. Przypomnę 
swoje słowa: „Po ogłoszeniu przeze 
mnie decyzji o  kandydowaniu na 
Burmistrza Lubonia, kilkakrotnie 
byłam pytana o najbliższy mi model 
pracy włodarza miasta. Bez wahania 
mogę powiedzieć, że jest to otwar-
tość. Rozumiana wielorako – 
w  szczególności jako wsłuchiwa-
nie się w głosy mieszkańców. Anali-
za tych opinii powinna być istotnym 
elementem wpływającym na decyzje 
podejmowane w interesie ogółu. Po-
nadto, otwartość na udział miesz-
kańców, organizacji pozarządowych 
w sprawowaniu władzy – tj. wyko-
rzystywanie narzędzi umożliwiają-
cych współdziałanie tych podmiotów 

w samorządzie lokalnym. To konsul-
tacje z  mieszkańcami, dyskusje 
z członkami stowarzyszeń i innymi 
grupami społecznymi powinny de-
cydować o priorytetach w wydawa-
niu miejskich pieniędzy”.

Od początku sprawowania prze-
ze mnie urzędu Burmistrza, wdra-
żam taki model funkcjonowania, 
dlatego kilkukrotnie ja i moi zastęp-
cy spotykaliśmy się z mieszkańcami. 
Nie sztuką bowiem jest rządzić zza 
biurka, sztuką jest przekuć oczeki-
wania mieszkańców w realne dzia-
łania. Czy to burmistrz, czy radni nie 
mogą narzucać swoich wyobrażeń 
mieszkańcom Lubonia, powinni 
przedyskutować je z mieszkańcami.

Stąd moje zaangażowanie w po-
wołanie Rady Seniorów – obśmie-
wanej również w tekście Pana redak-
tora jako kolejnej niepotrzebnej rady. 
Przypomnieć należy, że możliwość 
powoływania w Luboniu Rady Se-
niorów, została zapewniona jeszcze 
w  poprzedniej kadencji uchwałą 
Rady Miasta i przyznaję, że jestem 
jej gorącym zwolennikiem. Liczę 
bowiem na to, że dzięki społecznemu 
zaangażowaniu (członkowie tego 
grona nie otrzymują wynagrodzeń) 
radni i burmistrz będą trafnie ukie-
runkowywać swoje działania na se-
niorów. A miasto stanie się im bar-
dziej przyjazne.

Słuchając głosów mieszkańców, 
nawet w przypadku, gdyby nie było 
takiego wymogu formalnego, uwa-
żam że chęć przedyskutowania 
w trakcie konsultacji kwestii powo-
łania w  Luboniu rad osiedli jest 
uzasadniona.

Rady Osiedli – jak to się zaczę-
ło

Przeczytałam w  artykule Pana 
redaktora, że Miasto narzuca od-

Utworzenie osiedli w Luboniu
Reakcja Burmistrza na artykuł „Kraj Rad” („WL” 06-2015, str. 2)

górnie podział Lubonia i powołanie 
rad osiedli. Redaktor jednocześnie 
sugeruje, że powinni  się znaleźć 
wnioskodawcy, którzy zainicjują 
taką procedurę. Otóż, tacy wnio-
skodawcy byli i są. To obecni radni, 
panowie Piotr Izydorski i  Tomasz 
Kołodziej, którzy w  imieniu 225 
mieszkańców Nowego Centrum 
Lubonia złożyli już 30 czerwca 
2014 r. pismo w sprawie utworzenia 
w Luboniu jednostki pomocniczej 
– Osiedla Nowe Centrum Lubonia. 
Po otwartym spotkaniu w Urzędzie 
Miasta (na które mógł przyjść każ-
dy), ówczesny Burmistrz, pan Da-
riusz Szmyt powołał 31 październi-
ka 2014 r. zespół pod przewodnic-
twem dr. Pawła Antkowiaka, które-
go zadaniem miało być wypracowa-
nie zasad powołania w Luboniu rad 
i przedstawienie ich konsultacjom 
społecznym. W  wyniku pracy ze-
społu stwierdzono, że zasadne bę-
dzie przedstawienie mieszkańcom 
propozycji utworzenia rad osiedli 
na terenie całego miasta, a nie jedy-
nie w tzw. nowym centrum Lubonia. 
Utworzenie rady osiedla, uzyskują-
cej środki na działalność z budżetu 
miasta jedynie dla jednej dzielnicy 
miasta, mogłoby, zdaniem członków 
zespołu opiniującego, niepotrzebnie 
podzielić mieszkańców Lubonia.

Konsultacje z mieszkańcami
Konsultacje to nie akcja infor-

macyjna (jak napisano w  „WL”), 
tylko proces zbadania opinii miesz-
kańców na dany temat z inicjatywy 
administracji. Dlatego Miasto zor-
ganizowało 5 spotkań z mieszkań-
cami w proponowanych przez ze-
spół rejonach, które w przyszłości 
miałyby się stać osiedlami. Konsul-
tacje prowadzone były również 
w formie ankiety, którą można było 
wypełniać elektronicznie lub złożyć 

w wybranych punktach miasta. Pod-
czas dyskusji głosy podzieliły się na 
zwolenników i przeciwników pomy-
słu. Część mieszkańców mówiła, że 
w Luboniu potrzebna jest dodatko-
wa integracja, natomiast większość 
zwróciła uwagę na aspekty �nanso-
we takiego przedsięwzięcia, np. na-
leżałoby zapewnić radom osiedli 
obsługę w  postaci dodatkowego 
pracownika Urzędu Miasta. Wielo-
krotnie zostały przywołane rady 
funkcjonujące w Poznaniu – miesz-
kańcy podkreślali, że Miasto nie jest 
w stanie przekazać tak znaczących 
kwot na realizację planów poszcze-
gólnych osiedli. Co więcej, w Pozna-
niu jedna rada osiedla składa  się 
z około 30 tysięcy mieszkańców, co 
jest porównywalne do liczby miesz-
kańców Lubonia. Kolejnym argu-
mentem, który świadczył przeciwko 
utworzeniu rad osiedli była niska 
frekwencja w wyborach do rad osie-
dli w  Poznaniu, co oznacza, że 
mieszkańcy nie są zainteresowani 
tworzeniem dodatkowych jednostek 
pomocniczych. W głosach negują-
cych zasadność powołania rad osie-
dli w Luboniu podkreślano dublo-
wanie funkcji radnych Rady Miasta 
Luboń i radnych osiedlowych oraz 
fakt, że jednomandatowe okręgi wy-
borcze pozwalają dziś na ściślejszy 
kontakt radnych z  mieszkańcami 
danego okręgu i  nie ma potrzeby 
wybierania kolejnych radnych.

Cieszy to, że mieszkańcy chcieli 
pojawić się i dyskutować o swoich 
potrzebach. Każda rozmowa rodzi 
bowiem nowe pomysły i działania. 
I tak np. podczas spotkania w No-
wym Centrum Lubonia reprezento-
wane były poszczególne wspólnoty. 
Pojawił się pomysł integracji działań 
zarządów wspólnot mieszkaniowych, 
które zajmowały się dotąd głównie 
swoimi problemami. Działający 
w nich mieszkańcy chcą wspólnymi 
siłami zacząć dbać o całą przestrzeń 
publiczną na tym terenie. Co istotne, 
wnioskodawcy, którzy zainicjowali 
temat powołania rad osiedli, w trak-

cd.  
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Lubońscy sympatycy i członko-
wie PiS mieli okazję spotkać się 
z Witoldem Czarneckim – szefem 

regionalnym Prawa i Sprawiedliwości, 
posłem na Sejm RP, przewodniczą-
cym sejmowej Komisji Innowacyj-
ności i Nowoczesnej Technologii (w 
Luboniu mieszka jego brat Janusz) oraz 
Bartłomiejem Wróblewskim – peł-
nomocnikiem po-
wiatowych struktur 
PiS, radnym Sejmi-
ku Województwa 
Wielkopolskiego. 
Inicjatorką spotka-
nia, które odby-
ło się 30 czerwca 
w siedzibie biura 
europosła Ryszar-
da Czarneckiego 
(zbieżność nazwisk 
przypadkowa) przy 
ul. Leśmiana, była 
Jolanta Korcz – 
do niedawna peł-
nomocnik PiS 
w  Luboniu. We 
wstępie zapowie-
działa, że tematem 

będą minione wybory prezydenckie 
oraz mające  się odbyć referendum 
i  wybory parlamentarne. Wyraziła 
radość z  tego, że prezydentem RP 
został Andrzej Duda. Podziękowała 
osobom zaangażowanym w kampa-
nię i pracę komisji podczas wybo-
rów prezydenckich. Uznała też, że 
region wielkopolski jest trudny dla 
PiS, co pokazują wyniki wyborów. 
Podkreśliła, że w  Luboniu istnieje 
zapotrzebowanie na spotkania z po-
słami tej partii. Przypomniała tych, 
którzy w przeszłości odwiedzili nasze 
miasto, wśród nich premier Jarosław 
Kaczyński. Zaproszenie przyjął też 
prezydent Lech Kaczyński.

Witold Czarnecki mówił o nie-
chętnym nastawieniu mediów do 
PiS i  korzystnym zjawisku, jakim 

jest powstawanie środków przekazu 
przychylnych tej partii. Wskazał na 
potencjał naukowy Poznania, który 
należało by wykorzystać. Dzielił się 
doświadczeniami z pracy poselskiej 
w swoim okręgu (konińskim). Pod-
kreślił, że trzeba wykorzystać obec-
ną, sprzyjającą Prawu i Sprawiedli-
wości sytuację w kraju.

Robert Korcz – kierownik biura 
europosła Ryszarda Czarneckiego 
w  Luboniu  (czytaj też na str. 31) 
– postulował, by w najbliższych wy-
borach stworzyć taką listę, z której 
z  powiatu poznańskiego mogło-
by się znaleźć w Sejmie 4 posłów.

Bartłomiej Wróblewski poinfor-
mował, że otrzymał od prezesa Jaro-
sława Kaczyńskiego instrukcje, by 
wzmocnić powiat poznański – roz-
budować tu struktury, zachęcić ludzi, 
by brali współodpowiedzialność za 
to, co dzieje się na ich terenie. Za-
chęcał, by sympatycy stawali  się 
członkami PiS. Podkreślił, że trzeba 
działać systematycznie i solidarnie.

Jolanta Korcz podsumowała 
spotkanie jako napawające optymi-
zmem.  Robert Wrzesiński
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cie konsultacji uznali, że zintegro-
wanie działań wspólnot mieszka-
niowych i  stworzenie platformy 
współpracy zarządów wspólnot 
pozwoli osiągnąć cele, jakie przy-
świecały wnioskowi o utworzeniu 
w  nowym centrum Lubonia rady 
osiedla. Tym samym, powołanie 
rady osiedla uznali za bezprzedmio-
towe.

Zaproponowałam zorganizowa-
nie spotkania zarządów wspólnot 
mieszkaniowych. Pierwsze takie 
spotkanie odbyło  się 29 czerwca 
2015 r. Kolejne będzie połączone ze 
spotkaniem Burmistrza z mieszkań-
cami tej części miasta, które zosta-
nie zorganizowane w  pierwszej 
połowie września br.

Ostateczne decyzje
Nie sztuką jest rządzić, sztuką 

jest być mądrym mądrością miesz-
kańców. Wyniki konsultacji, 
z uwzględnieniem odpowiedzi prze-
kazanych za pośrednictwem ankiet, 
jak i opinii przekazywanych w trak-
cie bezpośrednich spotkań przeka-
żę radnym oraz członkom zespołu 

powołanego dla potrzeb opracowa-
nia zasad powołania rad osiedli. 
Zorganizuję spotkanie podsumo-
wujące konsultacje z  udziałem 
członków zespołu, radnych oraz 
wszystkich zainteresowanych tym 
tematem. Na tym spotkaniu zosta-
nie wypracowane ostateczne stano-
wisko rekomendowane radnym 
Rady Miasta Luboń, do których 
kompetencji należy tworzenie osie-
dli jako jednostek pomocniczych 
miasta.

Mogą cieszyć efekty dotychcza-
sowej wspólnej pracy mieszkańców 
i urzędników. Dzięki konsultacjom 
poznaliśmy oczekiwania mieszkań-
ców. Realne jest zintegrowanie 
mieszkańców nowego centrum Lu-
bonia poprzez współpracę zarządów 
wspólnot mieszkaniowych.

Z rozmów z mieszkańcami wi-
dać, że są osoby mające konkretne 
pomysły na miasto, dlatego, moim 
zdaniem, zasadne jest podjęcie te-
matu wprowadzenia w  Luboniu 
budżetu obywatelskiego.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Utworzenie osiedli w Luboniucd.  
ze str. 
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W środę, 17 czerwca, w zabyt-
kowym budynku szkolnym 
przy ul. Armii Poznań 27, 

należącym do Stowarzyszenia „Cor 
Ad Cor”, odbyło się drugie spotkanie 
pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości 
(PiS) na powiat poznański – Bartło-
mieja Wróblewskiego – z członkami 
i sympatykami tej partii w Luboniu 
(pierwsze odbyło  się 2 tygodnie 
wcześniej). Uczestnicy podkreślali 

potrzebę nadania większej dynamiki 
działaniom PiS w naszym mieście. 
Spotkanie zaowocowało włącze-
niem  się i  uaktywnieniem lubo-
nian, czego efektem było zaanga-
żowanie się nowych osób i wybór 
nowych władz. Stosownym zarzą-
dzeniem Bartłomiej Wróblewski 
powołał na funkcję pełnomocnika 
komitetu terenowego w  Luboniu 
Szymona Cegłowskiego, który od 

17 czerwca kieruje działaniami 
PiS-u w Luboniu. Jednocześnie 
B. Wróblewski podziękował za 
współpracę dotychczasowej 
pełnomocnik – Jolancie Korcz. 
Ponadto do nowego zarządu 
weszli: Małgorzata Czornik, 
Renata Koperska i  Wojciech 
Komorowski. Obecnie komitet 
terenowy PiS w Luboniu liczy 
16 osób. Nowy zarząd zaprasza 
mieszkańców do aktywnego 
włączenia  się w  działalność 
komitetu.

PAW
kontakt: szymon_ceg@wp.pl

Nowe władze PiS

n
Zebranie założycielskie komitetu terenowego PiS 
w murach starej Szkoły nr 3 (obecnie siedziba Sto-
warzyszenia „Cor Ad Cor)   fot. Paweł Wolniewicz

Wzmacnianie PiS 
w terenie
Spotkanie z szefami terenowych struktur partii – Witoldem 
Czarneckim i Bartłomiejem Wróblewskim

n
Spotkanie członków i sympatyków PIS w biurze europosła Ryszarda 
Czarneckiego   fot. Robert Wrzesiński

n
W roboczym spotkaniu wzięli udział, od lewej: Bartłomiej Wró-
blewski, Witold Czarnecki i Jolanta Korcz   fot. Robert Wrzesiński
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W tegorocznej edycji NPPDL 
(Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych) 

na do�nansowanie drogowych inwe-
stycji samorządowych województwo 
wielkopolskie otrzymało z budżetu 
państwa ponad 82 milionów zł. Ogó-
łem, ostatecznie na liście rankingowej 
znalazły się 103 wnioski (58 projek-
tów gminnych i 45 powiatowych). 
Pieniądze zostały rozdzielone po 
połowie na przedsięwzięcia gmin-
ne i powiatowe. NPPDL, potocznie 
zwanych schetynówką, Etap II – Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 

co roku cieszy się dużym zaintere-
sowaniem samorządowców. Łączna 
wartość wnioskowanego na ten rok 
do�nansowania wyniosła 143 mln. zł, 
w tym gminy – 69 315 838 zł.

Przypomnijmy, Luboń wniosko-
wał o do�nansowanie budowy 626,5 
m.b. ul. Wschodniej w  Nowym 
Centrum Lubonia (NCL), której 
koszt wyliczono na 5  394  726  zł, 
z czego połowa 2 697 362 zł miała 
być do�nansowana z dotacji. Nasz 
wniosek w  ostatecznym rankingu 
dróg gminnych znalazł  się na 39. 
miejscu (na wstępnej liście mieliśmy 

Schetynówka
Pomimo oszczędności przetargowych Urzędu Wojewódzkiego, 
luboński wniosek o wsparcie budowy ul. Wschodniej na kwotę 
prawie 2,7 mln zł nadal bez szans

miejsce 38.), z punktacją 13,9. Na 
do�nansowanie zakwali�kowało się 
jedynie 26 wniosków (na wstępnej 
liście – 28 wniosków gmin). Z tego 
wynika, że na wstępnej liście dzie-
liło nas od przyznania środków 10 
wniosków, teraz 13.

Jak informuje ostatnio Wielko-
polski Urząd Wojewódzki, z dotych-
czas zgromadzonych około 5 mi-
lionów zł oszczędności poprzetar-
gowych może zostać do�nansowa-
nych dodatkowo 8 inwestycji reali-
zowanych przez gminy i  powiaty. 
Jednocześnie zastrzega, że skala 
oszczędności wygenerowanych do 
końca roku będzie większa, a wo-
jewoda wielkopolski Piotr Florek, 
zgodnie z założeniami rządowego 
programu, będzie mógł do�nanso-
wać (do 50 proc.) realizowane in-

westycje, znajdujące  się na kolej-
nych miejscach rankingowych.

Czy w  ramach oszczędności 
luboński projekt budowy ul. 
Wschodniej ma szansę na do�nan-
sowanie? Raczej nie. Luboń znaj-
dujący się na 39. miejscu dzieli od 
ostatniego, 26. zadania, które otrzy-
mało częściowe do�nansowanie, 
jeszcze kolejnych 12 innych zadań 
gminnych. Zaoszczędzona połowa 
puli – 2,5 mln zł dla gmin – może 
pomóc kolejnym 5 zadaniom 
z wnioskami na do�nansowanie od 
prawie 400 tys. do ponad 700 tys. zł. 
Obecnie oszczędności WUW mu-
siałyby sięgać ponad 12 mln zł (tyl-
ko w puli gminnej), by nasze mia-
sto, z budową ul. Wschodniej, za-
łapało się do tegorocznego progra-
mu.

(I)

Na 6 września tego roku, urzę-
dujący Prezydent RP – Broni-
sław Komorowski – zarządził 

referendum, w którym odpowiemy 
na trzy pytania:
Qn „Czy jest Pani (Pan) za wprowa-

dzeniem jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?”
Qn „Czy jest Pani (Pan) za utrzyma-

niem dotychczasowego sposobu �-
nansowania partii politycznych z bu-
dżetu państwa?”
Qn „Czy jest Pani (Pan) za wprowa-

dzeniem zasady ogólnej rozstrzy-
gania wątpliwości co do wykładni 
przepisów prawa podatkowego na 
korzyść podatnika?”

Żaby referendum było ważne, musi 
wziąć w nim udział ponad połowa 
uprawnionych do głosowania. Na 
tę chwilę nie wiemy, czy Prezydent 
powiększy liczbę pytań o  kolejne, 
które proponuje jedna z partii. Ba-
danie sondażowe przeprowadzone 
w  maju przez IBRIS, 8-9 czerwca 
przez TNS Polska i 11-17 czerwca 
przez CBOS pokazują, że zdecy-
dowana większość respondentów 
opowiada się: za wprowadzeniem 
JOW-ów, przeciw dotychczasowe-
mu systemowi �nansowania partii 
i za rozstrzyganiem wątpliwości na 
korzyść podatnika. Na tak posta-
wione pytania większość odpowie 
więc: TAK, NIE i TAK.

W okresie III RP przeprowadzono 
4 referenda. Dotyczyły powszech-
nego uwłaszczenia, wykorzystania 
majątku państwowego, akcesji do 
Unii Europejskiej i przyjęcia Konsty-
tucji. Daleko nam jednak do modelu 
szwajcarskiego, gdzie głos obywa-
teli decyduje o  każdej ważniejszej 
sprawie. Mimo że nie mamy tylu 
referendów za sobą, to świadomość 
polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego rośnie. Polacy chcą mieć coraz 
większy wpływ na kształt państwa 
i  uchwalane przepisy. Sukcesami 
kończą  się zbiórki podpisów pod 
obywatelskimi projektami ustaw, ale 

niestety później napotykają na opór 
w Sejmie. Dlatego warto wziąć udział 
we wrześniowym referendum, gdyż 
jego wyniki będą wiążące dla władz. 
Warto zagłosować, ale należy zrobić 
to świadomie, dlatego jako Lokal-
ny Komitet Referendalny, chcemy 
przybliżyć lubonianom zagadnienia, 
jakie się z tym wiążą.
1.  Pytanie o jednomandatowe okręgi 
wyborcze, czyli tzw. JOW-y, wiąże się 
ze zmianą sposobu wybierania naszych 
reprezentantów do Sejmu. Obecnie 
obowiązujący system jest nazywany 
proporcjonalnym. Głosy ze wszyst-
kich okręgów są sumowane i partie 
(komitety), które przekroczyły 5-pro-
centowy próg wyborczy, biorą udział 
w podziale mandatów proporcjonal-
nie do wyniku wyborów 
w danym okręgu. W prak-
tyce, żeby mieć szanse na 
sukces wyborczy, należy 
wystawić 920 kandydatów 
w całej Polsce, a największe 
szanse na zostanie posłem 
mają kandydaci z nume-
rem „1” na liście. O tym, 
kto znajdzie się na miejscu biorącym, 
nie decydują wyborcy, tylko władze 
danej partii (komitetu). W ordynacji 
większościowej, czyli m.in. w JOW-
-ach, posłem zostaje ten kandydat, 
który uzyska największą liczbę głosów, 
a okręgi są znacznie mniejsze. Obec-
nie Luboń należy do okręgu obejmu-
jącego Poznań i  powiat poznański. 
W JOW-ach okręg liczyłby ok. 65 000 
wyborców, co oznacza, że przykłado-
wy obejmowałby Luboń, Komorniki 
i Mosinę. W ten sposób mielibyśmy 
swojego przedstawiciela w  Sejmie, 
a to wiąże się z wieloma korzyściami. 
Obecnie, niestety, nie mamy gwaran-
cji, że ktoś z naszej okolicy zostanie 
wybrany. Kolejną zaletą JOW-ów jest 
to, że aby wystartować w wyborach, 
wystarczy wystawić jednego kandydata 
w jednym okręgu, a nie w całej Polsce. 
Dzięki temu w polityce znalazłoby się 
wielu szanowanych ludzi, którzy nie-
koniecznie chcą wikłać się w układy 

O co chodzi w referendum 6 września?
z wielkimi partiami. Taki poseł miałby 
o wiele lepszy kontakt ze swoimi wy-
borcami, nie zapominając oczywiście 
o sprawach dotyczących całej Polski. 
W ordynacji większościowej znikają 
bariery, które obecnie są nie do po-
konania dla lokalnych autorytetów. 
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze 
obowiązywały w listopadowych wy-
borach do Rady Miasta Luboń. Dzięki 
zastosowanej ordynacji większościowej 
i JOW-ów mogły zaistnieć komitety, 
które nie miały wielu kandydatów, ale 
reprezentowały interesy określonej 
grupy mieszkańców. Sukcesem zakoń-
czył się start komitetu z Nowego Cen-
trum Lubonia, który wprowadził obu 
swoich kandydatów do Rady Miasta.
2. Pytanie o  system �nansowania 

nie jest jednoznaczne. 
Zagłosowanie na TAK nie 
spowoduje automatycznie 
tego, że partie polityczne 
nie będą �nansowane z bu-
dżetu państwa. Pozwoli to 
jednak na otwarcie dys-
kusji i zmody�kowanie 
sposobu przekazywania 

subwencji na działalność partii po-
litycznych. Na świecie, szczególnie 
w  Stanach Zjednoczonych, partie 
�nansowane są głównie ze skła-
dek swoich członków, ale i z wpłat 
sponsorów. Likwidując subwencje 
dla partii, nie zniwelujemy pokusy 
przyjmowania funduszy od lobby-
stów, ale spowodujemy, że pieniądze 
budżetowe nie będą marnowane, np. 
na kampanie wyborcze i medialne. 
Mimo wszystko, partie powinny mieć 
fundusze na swoją działalność, taką 
jak prowadzenie biur, utrzymanie 
pracowników, badania naukowe 
i projekty ustaw. W Wielkiej Bry-
tanii, gdzie mamy głównie duże 
i silne partie, opozycja może sobie 
pozwolić na tworzenie tzw. gabinetu 
cieni. Jest to zespół polityków, którzy 
przygotowują się do obejmowania 
stanowisk w ministerstwach i wysu-
wają swoje merytoryczne propozycje 
będąc w opozycji. W ten sposób, po 

zmianie władz, wcześniejsza opozy-
cja może płynnie wymienić kadry 
bez konieczności długotrwałego 
przeszkalania i adaptacji do nowych 
warunków.
3. Pytanie o  wprowadzenie zasady 
rozstrzygania wątpliwości na korzyść 
podatnika, jest zastanawiające. Taka 
zasada powinna obowiązywać zawsze 
i  nie tylko w  rozstrzyganiu spraw 
podatkowych. Zgodnie z  regułami 
prawa rzymskiego (actori incumbit 
onus probandi), to na oskarżycielu 
spoczywa ciężar udowodnienia winy, 
a wszelkie wątpliwości działają na ko-
rzyść oskarżonego. Obecnie obowiązuje 
tyle przepisów podatkowych, że nie 
ma możliwości poznać je wszystkie. 
Biegunka legislacyjna, z jaką mamy do 
czynienia, oraz niejasne zapisy powo-
dują, że powstaje wiele interpretacji 
tego samego paragrafu. Powoduje to 
wiele niejasności i często podatnik 
opierający  się na interpretacji jed-
nego urzędu, jest karany przez inny. 
Co gorsze, obie instytucje mają rację. 
Taki stan rzeczy jest niedopuszczalny, 
gdyż powoduje zbyt wiele niejasności 
i tworzy niebezpieczny grunt dla ko-
rupcji. Dlatego cieszy to, że problem 
ten został podjęty przez Prezydenta 
i umieszczony w referendum.

We wrześniowym referendum 
odpowiemy na trzy pytania, ale to 
JOW-y rodzą najwięcej pytań i wąt-
pliwości. Nie jest możliwe opisa-
nie wszystkich wad i zalet w kilku 
zdaniach, dlatego powstał Lokalny 
Komitet Referendalny ds. JOW – 
Luboń, którego działacze starają się 
przybliżyć tę tematykę obywatelom. 
Organizujemy akcje ulotkowe, pro-
wadzimy kampanię informacyjną 
w Internecie, ale nic nie zastąpi moż-
liwości porozmawiania i wymiany 
poglądów. Dlatego w sierpniu, dla 
wszystkich mieszkańców Lubonia 
i  okolic zorganizujemy spotkanie 
informacyjne. Wiadomości proszę 
szukać na stronie www.facebook.
com/JOWLubon. 
Komitet Referendalny  ds. JOW – Luboń
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W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego (MPZP) „Lasek-Za-

chód” z 2001 r., fragment działki nr 8, 
oznaczony symbolami 2KD (ul. Fre-
zjowa) i 3KD (obszar znajdujący się 
pomiędzy ul. Polną a ul. Graniczną 
w  Wirach) jest przeznaczony pod 
ulice dojazdowe. Już w  2007  r. do 
Urzędu Miasta Luboń wypływały 
pisma w  sprawie podziału i  wyty-
czenia przyszłych dróg z tej nieza-
gospodarowanej działki położonej 
w obrębie ewidencyjnym Lasek, arkusz 
mapy 16, należącej do Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP. W opinii 

Burmistrz Małgorzaty Machalskiej, 
wnioski o wytyczenie i budowę ulic 
składali także okoliczni mieszkań-
cy. Wytyczona działka w  kształcie 
podkowy otrzymała numer 8/6 i ma 
łączną powierzchnię 4 113 m². Po-
między drogami znajduje się teren 
oznaczony w MPZP symbolami: 4MN 
i 5MN (działka nr 8/4) przeznaczona 
pod mieszkalnictwo jednorodzinne 
(patrz: mapka). Kolejne pisma w tej 
sprawie wpływały do Urzędu od 
stycznia 2014 r. Mieszkańcy prosili 
w  nich siostry służebniczki o  ure-
gulowanie z  miastem spraw grun-
towych na tym obszarze. Ówczesny 

Zamiana działek
Tereny pod drogi w Lasku w zamian za usługowe w Żabikowie

burmistrz Dariusz Szmyt zwrócił się 
do sióstr o nieodpłatnie przekazanie 
działki – darowiznę. Zgromadzenie 
zaproponowało zamianę gruntów na 
niezagospodarowaną, niezabudowaną 
działkę o numerze 1 (powierzchnia 
830 m²), mieszczącą się na granicy 
z Poznaniem, przy ul. Przy Autostra-
dzie, obręb Żabikowo, ark. mapy 16, 
sąsiadującą bezpośrednio z gruntem 
sióstr (działka nr 2/4). Wg MPZP 
„Żabikowo-Północ” obszar (ozna-
czony 5U), na którym znajduje się 
działka, przeznaczony jest pod teren 
zabudowy usługowej.

W lipcu 2014  r sporządzono 
wycenę gruntów: działkę miejską 
w  Żabikowie w  pobliżu ul. Przy 
Autostradzie wyceniono na 
180 600 zł netto, czyli prawie 218 zł/
m². Natomiast działkę pod drogi, 

należącą do sióstr, w  Lasku na 
316  600  zł, czyli prawie 77  zł/m². 
Z powodu konieczności uregulowa-
nia różnicy blisko 94,5 tys. zł, mia-
sto nie podjęło jeszcze decyzji 
w sprawie zamiany gruntów. Wła-
dze widzą zasadność zamiany, ist-
nieje też porozumienie stron, jed-
nak w tegorocznym budżecie może 
nie starczyć pieniędzy. Na wszystkie 
wykupy gruntów przeznaczono 
w  bieżącym roku 2,2  mln  zł. Dla 
miasta, zdaniem Burmistrz, sprawa 
zamiany, o  której pisano w  stycz-
niowym numerze „Informatora 
Miasta Luboń” na str.  5, nie jest 
priorytetowa. Decyzja, w zależności 
od środków, może ewentualnie za-
paść w ostatnim kwartale tego roku.

AS, PPR
n
Fragment mapy Żabikowa z zaznaczoną na szaro działką nr „1” należącą 
do miasta. Na bazie: e-mapa, Geo-system, System Informacji Przestrzennej 
Urząd Miasta Luboń

n
Fragment mapki z ulicami dojazdowymi, wytyczonymi w Miejscowym 
planie „Lasek-Zachód”. Na bazie: e-mapa, Geo-system, System Informacji 
Przestrzennej Urząd Miasta Luboń

Możliwości uzyskania do�-
nansowania z budżetu Unii 
Europejskiej, informacje na 

temat warunków, jakie muszą spełnić 
przedsiębiorcy, aby zdobyć dodatkowe 
�nanse, a także omówienie działań 
określających zakres rzeczowy i  �-
nansowy możliwej dotacji – to tylko 
nieliczne tematy omówione na spo-
tkaniu z lubońskimi przedsiębiorcami 
25 czerwca br., w sprawie wsparcia 
w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 2014+

Założenia
W perspektywie do roku 2020 

Wielkopolska otrzymała z budżetu 
UE aż 2 450,2 mln euro (czyli ok. 
11 mld zł, dla porównania budżet 
Urzędu Marszałkowskiego w Pozna-
niu wynosi rocznie ok. 1  mld zł). 
Środków jest zatem wiele, tym bar-
dziej cieszy, że największa kwota 
przewidziana do wydatkowania 
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
2014+ została zapisana dla przed-
siębiorców: 467,9 mln euro.

Na jakie przedsięwzięcia można 
otrzymać do�nansowanie? Maciej 
Sytek – zastępca dyrektora w  De-

partamencie Wdrażania Programu 
Regionalnego w Urzędzie Marszał-
kowskim omówił szczegółowo 5 
działań, w  ramach których będzie 
można składać wnioski o do�nan-
sowanie:
Qn wsparcie infrastruktury B+R w sek-

torze nauki,
Qn wzmocnienie potencjału innowa-

cyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski,
Qn wsparcie przedsiębiorczości i in-

frastruktury na rzecz rozwoju go-
spodarczego,
Qn internacjonalizacja gospodarki 

regionalnej,
Qn wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw.
Pierwsze konkursy rozpocz-

ną się już we wrześniu, zatem przed-
siębiorcy nie mają zbyt wiele czasu. 
Należy mieć na uwadze, że na do�-
nansowanie mogą liczyć te projekty, 
które będą zawierały elementy in-
nowacyjności. Znaczną część środ-
ków przeznaczono na efektywność 
energetyczną i  dostosowywanie 
budynków �rmy do wymogów go-
spodarki niskoemisyjnej. Warto 
zauważyć, że do�nansowanie kształ-
tuje się przeważnie na poziomie 45% 
kosztów kwali�kowanych projektu 

Potencjalne pieniądze dla przedsiębiorców!

dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 
35% dla średnich i 25% dla dużych. 
Więcej informacji można uzyskać 
na stronach: www.wrpo.wielkopol-
skie.pl oraz na www.lio.org.pl.

Podczas spotkania przybliżono 
przedsiębiorcom także temat suk-
cesji w biznesie. Karol Mąka z Kan-
celarii Konsultacyjno-Sukcesyjnej 
przedstawił zagadnienia dotyczące 
dziedziczenia i nabycia spadku.

Organizatorzy spotkania – Lu-
bońska Inicjatywa Obywatelska 

wraz z Kołem Platformy Obywatel-
skiej w Luboniu – życzą wszystkim 
przedsiębiorcom sukcesów w pozy-
skiwaniu funduszy unijnych w per-
spektywie do 2020 r., jednocześnie 
serdecznie dziękując Hotelowi 
„Max” w Luboniu oraz Poznańskie-
mu Domowi Finansów za pomoc 
w przygotowaniu spotkania.

Magdalena Woźniak-Patej
Lubońska Inicjatywa Obywatelska

radna Rady Miasta Luboń

n
Maciej Sytek – zastępca dyrektora w Departamencie Wdrażania Programu 
Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w trakcie prezentacji. Spotka-
nie spotkało się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, wśród nich 
było wielu lubonian i sympatyków Platformy Obywatelskiej     
fot. Katarzyna Kelma
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Qn Firma SEM Zakład Elektrotech-
niczny Jakub Maćkowiak, Stefan Mać-
kowiak Spółka Jawna przystąpi do 
budowy oświetlenia w ul. Wschodniej, 
al. Jana Pawła II i ul. Kochanowskie-
go. Planowany termin zakończenia 
prac wyznaczono na 30.10.2015 r.
Qn Dobiega końca inwestycja polega-

jąca na budowie ul. Jana Brzechwy. 
Do zakończenia zadania wykonaw-
cy pozostała przebudowa skrzynki 
elektrycznej oraz odtworzenie na-
wierzchni na ul. Konarzewskiego. Po 
zgłoszeniu zakończenia robót przez 
kierownika budowy, niezwłocznie zo-
staną rozpoczęte procedury odbioru 
inwestycji.
Qn Wykonawca remontu instalacji 

centralnego ogrzewania w  Szkole 
Podstawowej nr 4 przystąpił do de-
montażu starej instalacji.

Qn Trwają prace polegające na wymia-
nie instalacji wody zimnej, ciepłej, 
cyrkulacji, zasilania oraz instalacji 
hydrantowej w Szkole Podstawowej 
nr 2. Do tej pory wykonawca usunął 
obudowy rur oraz przystąpił do de-
montażu istniejącej instalacji.
Qn Zakład Robót Drogowych z Ro-

galinka kontynuuje prace związane 
z budową ul. 1 Maja. Aktualnie pro-
wadzone są roboty w ul. Sobieskiego.
Qn Firma „Anna” Anna Biafobrzyc-

ka z Gniezna przystąpiła do budowy 
chodnika w ul. Granicznej o łącznej 
długości 432 m.
Qn Starosta Powiatowy wydał po-

zwolenie na budowę chodników 
na ulicach: Spornej, Rumiankowej, 
Warzywnej, Konwaliowej, Nagietko-
wej, Azaliowej.

UML

Inwestycje komunalne

Rozpoczęto coroczne napra-
wy cząstkowe nawierzchni 
lubońskich ulic. W tym roku 

prace prowadzi Zakład Drogowy 
Waldemara Lewandowskiego z Psar 
Małych pod Wrześnią. W czerwcu 
łatano ubytki na ul. Lipowej i Zie-
lonej, 11 Listopada i Żabikowskiej 
(najpierw od ul. Opolskiej do remizy 
OSP, a na przełomie czerwca i lipca – 
od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada 
w kierunku odwrotnym). Jezdnia ul. 
Żabikowskiej będzie też naprawiana 
w stronę Lasku, a dalej także ulica 
Sobieskiego do Łącznej. Łatanie 
zaplanowano ponadto na ulicach: 
ks. Streicha, Kościelnej, Traugutta 

i 3 Maja oraz przy 4 zjazdach w ulice 
główne, na skrzyżowaniach: 11 Listo-
pada ze Studzienną, Wojska Polskie-
go z Morelową, a także Sobieskiego 
z Kalinową i Topolową. W sumie, 
umowa z  wykonawcą opiewa na 
wyłożenie na lubońskich ulicach 
3  800  m2 masy bitumicznej. Przy 
okazji tradycyjnie zostaną wyregu-
lowane również niektóre krawężniki 
i  studzienki kanalizacyjne. Firma 
z Psar ma czas na wykonanie zada-
nia do 19 października br. Miasto 
zapłaci jej za to 418 294 zł.

HS

Łatają drogi

n
Prace na ul. Żabikowskiej (frezowanie nawierzchni) na wysokości SP 2 
i OSP  fot. Władysław Szczepaniak

W pierwszej połowie czerw-
ca mieszkańcy ul. 1 Maja 
skarżyli  się na nieprze-

jezdną z  powodu remontu drogę. 
Fragment od ul.  Sobieskiego do 
ul.  Rydla był całkowicie niedroż-
ny (skrzyżowanie z ul. Sobieskiego 
zamknięto na początku czerwca do 
7 lipca, zapowiadano na 22 czerw-
ca). Mieszkańcy tego odcinka byli 
zablokowani z obu stron (od ul. So-
bieskiego i Ogrodowej), niemożli-
we było swobodne dostanie się do 
posesji czy szkoły.

Aktualnie ul.  Rydla jest prze-
jezdna. Nawierzchnia ul. 1 Maja od 
Ogrodowej do Rydla jest już utwar-
dzona. Od ul. Rydla w  kierunku 
Sobieskiego dojazd do posesji jest 
już możliwy. Na skrzyżowaniu ulic 
1 Maja i Rydla ułożono podwyższo-
ną do poziomu chodników tarczę 
z czerwonej kostki brukowej, ma-
jącą na celu ograniczenie prędkości 
pojazdów. Termin zakończenia prac 
związanych z ułożeniem nawierzch-
ni na całej długość 1 Maja przewi-
dziano na 8 sierpnia br.

AS

Uciążliwy remont 
1 Maja

n
Wyniesione czerwoną kostką brukową skrzyżowanie – mulda – z ulicą 
Rydla, na którym będą przejścia dla pieszych oznaczone zebrą   
fot. Agata Samol

Autostrada zaznacza granice własności terenu – pas drogowy wzdłuż 
płotu oddzielającego teren arterii od przyległego do niego obszaru. 
Wzdłuż ul. Unijnej i Przy Autostradzie wkopano słupki graniczne 

i słupki z napisem: „PAS DROGOWY”.
Jan Błaszczak

Autostrada 
porządkuje swoje

n
Nowe słupki z napisem: „PAS DROGOWY” wzdłuż autostrady A2   
fot. Jan Błaszczak

W związku z narastającym problemem zagrożenia życia i zdrowia 
z powodu Barszczu Sosnowskiego, gatunku obcego dla krajowej 
�ory, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu planuje przeznaczyć w 2016 r. środki 
�nansowe na eliminację zakresu występowania tej rośliny.

Do�nansowanie będą mogły otrzymać gminy, które posiadają in-
wentaryzację występowania tego gatunku na swoim terenie.

Planowany nabór na działania związane z likwidacją Barszczu So-
snowskiego zostanie ogłoszony w III lub IV kwartale 2015 r. O szczegó-
łach będziemy informowali na naszej stronie internetowej: www.wfosgw.
poznan.pl.

Marta Jankowska
WFOŚiGW

Zabójczy barszcz!
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Od 1 lipca ostrzeżenia Regio-
nalnego Systemu Ostrze-
gania (RSO) są wysyłane 

również poprzez SMS-y. Komuni-
katy o  zagrożeniach (najbardziej 
istotnych, np. powódź czy wichura) 
będą dostawać wszyscy posiadacze 
telefonów komórkowych w danym 
województwie. Jest to możliwe dzięki 
umowie zawartej przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji z czterema 
operatorami telefonii komórkowej 
– Orange, Plus, T-Mobile i Play.

RSO działa od początku roku 
w całym kraju. W tym czasie z sys-
temu wygenerowano ponad 1700 
powiadomień i ponad 400 ostrze-
żeń. Tylko w  czerwcu Centrum 
Zarządzania Kryzysowego wojewo-
dy wielkopolskiego przekazało 15 
ostrzeżeń. Informowano głównie 
o problemach komunikacyjnych na 

drogach krajowych, autostradzie 
oraz o gwałtownych burzach.

Od 1 lipca RSO obejmuje 
wszystkie kanały telewizji publicz-
nej nadawane w naziemnej telewi-
zji cyfrowej, czyli: TVP 1, TVP 2, 
TVP Regionalna, TVP Info, TVP 
Kultura, TVP Polonia, TVP Histo-
ria, TVP Rozrywka. Ostrzeżenia są 
także zamieszczane na stronach 
internetowych urzędów wojewódz-
kich. Użytkownicy smartfonów 
mogą korzystać z bezpłatnej apli-
kacji w  telefonach komórkowych 
dostępnej w sklepach z aplikacjami 
na poszczególne platformy (Google 
Play, Apple App Store, Windows 
Phone Store). Aplikację można wy-
szukać w sklepach po słowach klu-
czowych „RSO” oraz „Regionalny 
System Ostrzegania”.

WUW

O zagrożeniu przez SMS

Mieszkańcy Lubonia, którzy złożyli deklaracje odpadowe, mogą 
bezpłatnie dostarczać odpady pochodzące z  gospodarstw do-
mowych (komunalne) do Punktu Selektywnej 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

W ubiegłym 
mie-
siącu 

alarmowaliśmy 
o  niebezpie-
czeństwie, jakie 
stanowiły słupy 
energetyczne przy 
ul. Armii Poznań, 
zasypane do wy-
sokości kilku me-
trów tłuczniem 
magazynowanym 

w ramach prowadzonej w na-
szym mieście modernizacji 
linii kolejowej E-59 Poznań-
-Wrocław (czytaj: „WL” 06-
2015, str. 13). Słupy zostały 
ostatnio uwolnione od tłucz-
nia. Posprzątano również 
kamienie zalegające na pasie 
jezdni. Mamy nadzieję, że 
prowadzący inwestycję do-
pilnuje, by sytuacja sprzed 
miesiąca się nie powtórzyła.

PAW

Śladem naszych interwencji  

Słupy „odetchnęły”

n
Uwolnione od tłucznia słupy przy ul. Armii Poznań. 
Wzmocniono również parkan, który ma zapobiec przedo-
stawaniu się kamieni na jezdnię   fot. Paweł Wolniewicz

n
Przy rampie rozładunko-
wej kolejne wagony 
z tłuczniem   fot. Paweł 
Wolniewicz

Ściana oporowa, która powstała 
wiosną ub. roku podczas budo-
wy ul. Paderewskiego, została 

zamazana sprayem. Miłosne wyzna-
nie, mimo iż re�eksyjne, nie zdobi 
tego miejsca, a wręcz szpeci. Może 
warto by oddać tę powierzchnię 
ga�ciarzom, którzy wciąż poszu-
kują w naszym mieście miejsca dla 

swojej sztuki? (Swego czasu władze 
Lubonia objęły ją na krótko me-
cenatem). Na opisywanej ścianie, 
a także na sąsiednim parkingu przy 
Intermarchè swą obecność zaznacza 
także lubońska sekcja kibiców Ko-
lejorza (Lech Poznań).

(Z)

Jestem, więc piszę...

n
Zniszczona sprayem ściana oporowa przy ul. Paderewskiego   
fot. Hanna Siatka

n
Wizytówka lubońskich kibiców Lecha na parkingu przy Intermarchè    
fot. Hanna Siatka

„Zielony Luboń”
Na ogłoszony przez Burmistrza Konkurs Miejski „Zielony Lu-

boń” wpłynęło: w kategorii „najpiękniejszy ogród” – 6 zgłoszeń, 
„najpiękniejszy balkon” – 4 zgłoszenia i „najpiękniejszy teren 

przed domem” – 3. Termin zgłaszania minął 15 czerwca. Komisja kon-
kursowa w składzie: Joanna Cichoń, Katarzyna Frąckowiak, Agnieszka 
Perz, Agata Strączkowska, Hieronim Gawelski, Mikołaj Tomaszyk i Pa-
weł Wolniewicz wybierze zwycięzców w trzech podanych kategoriach. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.

PAW

Uwaga!
Przypominamy, że 15 lipca  

minął termin płatności 2. raty  

za wywóz odpadów komunalnych  

za II kwartał.
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Wąskie gardło

Mieszkam w  okolicach ul. 
Zielonej. Przez lata pa-
trzę na nasze miasto, ale 

ostatnie wydarzenia spowodowały, 
że postanowiłam napisać list.

Codziennie chodzę na spacery 
ul. Zieloną, Lipową, Poniatowskie-
go i  Cmentarną. Ta ostatnia jest 
jedną z głównych arterii komuni-
kacyjnych Lubonia. Pomimo że jest 
wąska, nie ma na niej zakazów 
parkowania i codzienne tworzą się 
korki, najgorsze – po południu. 
Kiedyś byłam świadkiem zdarzenia, 
gdy z  jednej strony stał autobus, 
a z drugiej ciężarówka. Pojazdy nie 
mogły się minąć, bo za nimi stały 
inne auta, a  na chodniku stary 
BMW. Ciężarówka rozpoczęła ma-
newr omijania. Ponieważ przed nią 
stały inne pojazdy, zatrzymała się, 
blokując nadjeżdżający z  naprze-
ciwka autobus, który dla odmiany 
uniemożliwił ominięcie kolejnego 
auta, stojącego na chodniku. Nie 
wiem, jak to się skończyło, ale wy-
glądało to dość zabawnie.

Część kierowców, nie chcąc cze-
kać w  korku, skręca w  ulicę Gra-
niczną i nieutwardzonymi drogami 
wjeżdża w  ul. Lipową, a  potem 

w Poniatowskiego. Ulica Graniczna 
jest drogą gruntową, a auta omija-
jące korek, jadą bardzo szybko, więc 
latem, około godziny 16, przejście 
tamtędy z wózkiem dziecięcym koń-
czy się tym, że cała odzież nadaje się 
do prania. Malucha muszę osłaniać, 
bo na inteligencję kierowców nie 
ma co liczyć. Przed dwoma laty 
zostałam „okurzona” przez dwie 
piękne panny jadące autem straży 
miejskiej. Zadzwoniłam potem 
i usłyszałam, że funkcjonariuszkom 
zostanie zwrócona uwaga. Nie 
wiem, czy to zrobiono. Mogłabym 
oczywiście chodzić ul. Cmentarną, 
ale gdy auta stoją w korku, zapach 
spalin jest mocno odczuwalny, 
a poza tym bardzo często wózek nie 

mieści się na chodniku, bo auta go 
blokują. Nie wiem, co jest lepsze, 
kurz czy spaliny. Ja wybieram kurz.

Wracam do tematu głównego. 
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
dwukrotnie byłam świadkiem, gdy 
omijające korek auto, skręcające 
w prawo, w ul. Lipową, niemal roz-
jechało kobietę z dzieckiem na jezd-
ni. Dlaczego znajdowała się na ulicy? 
Parking Centrum Medycznego HCP 
od ul. Lipowej jest tak zaprojektowa-
ny, że samochody zastawiają chod-
nik. Na początku parkingu stoi drze-
wo. Zatrzymanie auta obok niego 
powoduje, że przechodzień musi 
zejść na jezdnię. Kiedyś zapytałam 
miłego pana, który budował dom 
przy ul. Lipowej, dlaczego mając tak 
dużą działkę nie odsunął budynku 
tak, by móc parkować na własnym 
podwórku, a nie na chodniku? Do-
wiedziałam się o kolejnym cudow-
nym absurdzie w  naszym mieście. 
Otóż państwo ci w  istocie chcieli 
wybudować dom w  oddaleniu od 
ulicy, by nie blokować chodnika, ale 
nie zgodził się na to Urząd Miasta. 
Chodzi o równą linię zabudowy. To 
tak cudownie głupie. Zabrakło rap-
tem jednego metra. Owa słynna linia 
powstała pewnie wiele lat temu, kie-

dy ci, którzy mieli samochody, jeź-
dzili maluchami i syrenkami. Wtedy 
taka odległość była wystarczająca, 
ale teraz? Zacytuję wspaniałe pod-
sumowanie naszej rozmowy: Po co 
urzędnikom inteligencja i  rozsądek, 
skoro mają przepisy.

Powinnam też napisać o chod-
nikach, ale szkoda miejsca.

Nietykalny
Dalej zajmę  się tematem par-

kowania ciężarówek na ulicach 
naszego miasta. Na jednym ze spo-
tkań rodzinnych poznałam właści-
ciela �rmy transportowej, który 
ubolewał nad kolejnym obciąże-
niem przepisami. Otóż, musiał 
wynająć dodatkowo ponad tysiąc 

List do redakcji

Wszyscy to wiedzą, ale...
Problemy generowane przez korkującą się ul. Cmentarną oraz bezkarnych właścicieli �rm 
samochodowych

metrów kwadratowych 
działki na bazę dla swo-
ich ciężarówek. Zmieni-
ły się przepisy, które na-
kazują, by każdy właści-
ciel �rmy transportowej 
parkował ciężarówki i na-
czepy na własnej lub wy-
najętej ziemi – w jednym, 
konkretnym miejscu. Co 
mamy w Luboniu? Na ul. 
Lipowej od lat stoi stara, 
biała ciężarówka. Zauwa-
żyłam, że coraz bardziej zsuwa się 
na ulicę. Kilka lat temu stała na 
poboczu, a  teraz jedna z  opon 
w  całości znajduje  się na jezdni. 
Nikt ciężarówką tą nie jeździ, bo 
jest przerdzewiała, a na dachu ro-
sną krzaki. Oczywiście od lat blo-
kuje jeden pas. Ten sam właściciel 
trzyma na podwórku mnóstwo 
starych ciężarówek. Od dawna 
rdzewieją, a ziemia na pewno ska-
żona jest płynami. Nikt się tym nie 
interesuje. Zwróciłam kiedyś uwa-
gę na niemal całkowite zabloko-
wanie chodnika przed skrzyżowa-
niem z ul. Zieloną. To, co usłysza-
łam od młodego człowieka, nie 
nadaje się do powtórzenia. Było, 
delikatnie mówiąc, nieuprzejme. 
Wdałam się raz w rozmowę z ko-
leżanką z okolicy. Powiedziała, że 
już wiele razy problem związany 
z  tymi ciężarówkami zgłaszano 
Straży Miejskiej i nic to nie dało. 
Ba, nikt nawet nie zareagował na 
to, że na podwórku przy ulicy znaj-
dują się wielkie zbiorniki, z których 
ciężarówki tankują paliwo. Pewnie 
właściciel ten może sobie na to 
pozwalać, bo nikt mu nie zabrania. 
Co się stanie, kiedy taki zbiornik 
pęknie i paliwo się wyleje? W za-
leżności od dnia, mijając bramę, 
czuje  się ostry zapach. Chodnik 
jest zalany, to widać. Straż Miejska 
ponoć „wysyła pisma” do wspo-
mnianego właściciela. Jaki odnio-
sły skutek? Czy ten Pan nie musi 
posiadać bazy, w  której będzie 
trzymać wszystkie auta? Musi 
i  posiada. Obszedł przepisy, wy-
najmując przy ul. Granicznej ka-
wałek ogrodzonego terenu. Czy 
trzyma tam wszystkie swoje cię-
żarówki? Nie. Panuje tam taki sam 
bałagan, jak przy jego domach na 
ul. Lipowej, a ciężarówki parkuje 
na ul. Granicznej. Stojące tam na-
czepy mają tego samego właścicie-
la. Jednym słowem, jak to w Polsce. 
Są głupcy, którzy przestrzegają 
prawa i  cwaniacy, którzy omijają 
przepisy.

Dlaczego jestem tak zła na tę 
sytuację? Ponieważ idąc ul. Lipową 
od Poniatowskiego, zostałam wraz 
z wnuczką niemal przejechana przez 
samochód, który ledwie nas minął. 
Musiałam zejść z chodnika, bo sta-
ła na nim ciężarówka.

Myślałam, że kiedy zmienimy 
władze naszego miasta, to coś 
drgnie i zniknie choć trochę „kole-
siostwa”, ale nie. Nic się nie zmieni-
ło. Nie ma takiej możliwości, by 
Straż Miejska nie wiedziała o tym 
wszystkim. Skoro więc wie i nic nie 
robi, to może oznaczać tylko jedno. 
Dlatego, kończąc mój przydługi list, 
uprzejmie informuję, że jako miesz-
kanka Lubonia mam prawo wyma-
gać, a  odpowiednie służby mają 
obowiązek dbać o prawo, środowi-
sko i porządek. Może więc zlikwi-
dować nieszczęsny twór, jakim jest 
Straż? Dajmy pieniądze, które na 
nią przeznaczamy, policji – na dwa 

dodatkowe etaty dla Lubonia, za-
tankujmy jej radiowóz. Policjant to 
policjant. Wzbudza szacunek. Nie 
to, co ta nieudolna formacja.

Za dawnych czasów była tzw. 
akcja „Posesja”. Dzielnicowy raz na 
jakiś czas zaglądał na podwórka 
i  jeśli ktoś miał tam bałagan, to 
płacił mandat. Policjant, który dzi-
siaj zajrzałby na dwie posesje wspo-
mnianego właściciela ciężarówek, 
padłby na zawał. Po prostu brud, 
chlew i  złom. Na dodatek takie 
ohydne miejsca muszą sąsiadować 
z coraz ładniejszymi domami.

Jak znam życie, a mając swoje 
lata i doświadczenie śmiem twier-
dzić, że znam je dobrze, myślę że 
mój list zostałby zapomniany i zlek-
ceważony. Dlatego mam rozwiąza-
nie. Poznałam adres dwóch instytu-
cji – Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego – w celu sprawdzenia po-
wiązań pomiędzy Strażą Miejską 

n
Zastawiany notorycznie przez samochody chodnik 
przy Centrum Medycznym na ul. Lipowej, przechodnie 
są zmuszeni schodzić na jezdnię

n
Ciężarówka parkująca na ul. Różanej w tym 
samym rejonie

n
Ciężarówka stojąca od dawna przed posesją przy ul. Lipowej, na której 
stoją kolejne auta, wraki i części samochodowe

cd.  
na str. 
47
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Mieszkańcy ul. 11 Listopada 
skarżą się, że droga stała się 
wyjątkowo niebezpieczna. 

Mimo znaku ograniczenia prędkości, 
nikt nie trzyma się obowiązujących 
przepisów. Sygnalizacja świetlna 
ustawiona na wysokości ul.  Koł-
łątaja nieco spowalnia kierowców, 
lecz jadące w  kierunku ul.  Żabi-
kowskiej auta i  tak rozpędzają  się 
ponad miarę. Kierowcy często ła-
mią przepisy i przejeżdżają w tym 
miejscu na czerwonym świetle. Pro-
blem częściowo rozwiązałoby poło-
żenie progów zwalniających, choćby 
na wysokości sklepu Chata Polska 
(ul. 11 Listopada 51). Wyjeżdżający 
z przysklepowego parkingu skarżą się, 
że nadjeżdżające z dużą prędkością 

samochody stanowią dla nich za-
grożenie, mimo iż włączając się do 
ruchu, zachowują wszelkie środki 
ostrożności i wycofują samochody 
powoli. Kierowca, który jedzie zbyt 
szybko ulicą 11 Listopada może nie 
wyhamować i uderzyć w pojazd wy-
jeżdżający tyłem z parkingu. W tym 
miejscu doszło już do wielu takich 
kolizji drogowych, ostatnia miała 
miejsce mniej więcej miesiąc temu.

– Jedynym rozwiązaniem wyda-
je  się zebranie podpisów od miesz-
kańców ulicy pod wnioskiem doty-
czącym progów zwalniających, który 
zostałby rozpatrzony na zebraniu 
w Urzędzie Miasta – informuje Le-
szek Jurga z UML.

Paulina Sawicka

Niebezpieczny punkt

n
Pojazd wyjeżdżający z parkingu przy Chacie Polskiej na ruchliwą ul. 11 Li-
stopada   fot. Paulina Sawicka

Dziewiąte-
go czerwca 
w Szkole Pod-

stawowej nr 1 miesz-
kańcy ul. Buczka mieli 
możliwość zapozna-
nia  się z  projektem 
budowy progów zwal-
niających. Zapropo-
nowano dwa środki 
uspokojenia ruchu 
oraz budowę przejścia 
dla pieszych, celem 
poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

Jadąc ul. Buczka 
od Poprzecznej, na 
wysokości budynku 
wielorodzinnego (posesja nr  17) 
będzie zlokalizowane przejście dla 
pieszych oraz wybudowany frag-
ment chodnika, co umożliwi bez-
pieczne przejście na drugą stronę 
mieszkańcom osiedla. Na wysokości 
posesji nr  13 powstanie pierwszy 
próg zwalniający, drugi natomiast 
zaprojektowano na wysokości po-
sesji nr 7.

Progi zwalniające będą miały 
szerokość 5,6  m i  długość 3,7  m. 
Będzie też nowe oznakowanie. Za-

proponowana organizacja ruchu 
pozwoli na znaczne zmniejszenie 
prędkości przejazdu samochodów, 
a tym samym zwiększy się bezpie-
czeństwo użytkowników drogi, 
w tym pieszych.

Autorem projektu jest firma 
„Glob-Projekt” z Poznania. Wyko-
nanie progów powinno nastąpić do 
końca sierpnia br.

Magdalena Woźniak-Patej
radna RML

Progi na ul. Buczka
Konsultacje nad projektem

n
Miejsce lokalizacji jednego z progów zwalniających 
na ul. Buczka   fot. Magdalena Woźniak-Patej

Przesyłam zdjęcia dwóch miejsc, 
które w  mojej ocenie, jako 
mieszkańca Żabikowa, chluby 

miastu nie przynoszą. Sprawa dotyczy 
przystanków autobusowych na ul. 
Traugutta w stronę Wojska Polskiego 
i przystanku na ul.11 Listopada (w 
stronę pętli Żabikowo) niedaleko 
sklepu spożywczego „Społem”. Na 
obu przystankach brak jest zwykłej 
ławeczki umożliwiającej osobom 

starszym odpoczynek i w miarę ludzkie 
oczekiwanie na autobus. Swego czasu 
w okolicy przystanku na ul. Traugutta 
wysypano drobny tłuczeń, zapewne 
celem uniknięcia kałuż po ob�tych 
opadach deszczu. Efekt jest taki, że 
kamyki wypadają na ulicę, zatykają 
pobliskie studzienki i „odpryskują” 
spod kół przejeżdżających samocho-
dów. Nie mówiąc już o tym, że jazda 
wózkiem po takim „chodniku” jest 

List do redakcji

Bolączki Żabikowa
wręcz niemożli-
wa. Mierzyłem 
osobiście i  mu-
szę stwierdzić, że 
nieużytkowy chod-
nik z kostki bru-
kowej w okolicy 
Factory (po lewej 
stronie w kierunku 
wiaduktu za ron-
dem) w zupełności 
by tu wystarczył. 
Koszty zapewne 
niewielkie, a ko-
rzyść dla miesz-
kańców ogrom-
na. Na przystanku 
w okolicy sklepu 
„Społem” na ul. 
11 Listopada rów-
nież brak ławeczki, 
są za to płyty chodnikowe, ale nie-
stety zdewastowane. Bardzo pro-
szę o interwencję, bo naprawdę żal 
przede wszystkim osób starszych 
podróżujących komunikacją, które 
w oczekiwaniu na autobus muszą się 
podpierać o pobliskie płoty.

Drugie zdjęcie dotyczy „ochro-
ny drzew lipowych”. Proszę spojrzeć 
na te wystające kikuty drzew. Prze-n

Sterczące suche kikuty drzew przed sklepem „Społem” na ul. 11 Listopada

cież każdy widzi, że te drzewa już 
niestety nie odżyją, a stanowią je-
dynie zagrożenie, zarówno dla 
mieszkańców, jak też dla samocho-
dów parkujących w okolicy sklepu. 
Myślę że wycięcie przynajmniej tych 
dwóch suchych konarów przysporzy 
więcej pożytku niż trzymanie ich 
„na siłę” i udawanie, że się tym spo-
sobem dba o środowisko.

B

n
Nieprzyjazny chodnik i brak siedziska na przystanku 
przy ul. Traugutta
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Pierwszy weekend lipca był 
bardzo upalny. Aby w gorące 
dni lepiej znosić rekordowe 

w tym roku temperatury, miasto we 
współpracy z OSP Luboń, Aquanet 
SA i Szkołą Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej uruchomiło kurtynę 

wodną, m.in. przy Krzyżu Mile-
nijnym u zbiegu ulic Powstańców 
Wlkp. i Puszkina. W mgiełce wod-
nej chłodzili  się chętnie zmęczeni 
upałem przechodnie.

PAW

Wodne kurtyny

n
W upalne dni na początku lipca strażacy tradycyjnie już pomyśleli 
o ochłodzie dla mieszkańców, instalując atrakcję wodną w pobliżu remizy. 
Chodnik na pobliskim skwerze Zenona Twardowskiego zamienił się w sa-
dzawkę, w której chętnie na boso skakały dzieci oraz ich opiekunowie   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Z zimnego strumienia kurtyny wodnej przy ul. Powstańców Wlkp. korzy-
stały chętnie nie tylko dzieci   fot. Paweł Wolniewicz

Sympatyczne popołudnie, 
przygotowane z okazji Świa-
towego Dnia Inwalidy przez 

Koło Emerytów, Rencistów i In-
walidów nr 61 pod patronatem 
Burmistrz Małgorzaty Machal-
skiej, połączyło pokolenia. Przy 
kawie i smakołykach, w murach 
Gimnazjum nr  2 rozmawiano 
i  oglądano występy gimnazja-
listów: Michaliny Maćkowiak, 
Grupy Zumby, zespołu czyr-
liderek, oklaskiwano uczniów 
przygotowujących hol szkoły. 
Obecni byli uczestnicy stowa-
rzyszeń działających w Luboniu.

Mamy nadzieję, że współ-
praca między stowarzyszeniami 

i  międzypokoleniowa będzie  się 
rozwijać.

Irena Skrzypczak

Doświadczenie i młodość

n
Członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
podczas obchodów Dnia Inwalidy

Latem w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa (RCKiK) brakuje krwi dla 

chorych. Dlatego należy się cieszyć, 
że podczas kolejnej, 76. akcji zor-
ganizowanej 5 lipca w SP 1 przez 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „Lubonianka” im. bł. Edmun-
da Bojanowskiego, tym bezcennym 
lekiem podzieliły  się aż 74 osoby, 
w tym 14 pań. Dało to 33,3 litrów 
krwi. Akcje prowadziło 15 pracow-
ników RCKiK. Do klubu zapisało się 
dwóch nowych członków: Renata 
Antkowiak z Lubonia oraz Marcin 
Buszka z Poznania.

Podczas akcji spotkaliśmy m.in. 
długoletnich krwiodawców. Nale-
żąca do „Lubonianki” Hanna Paw-
licka z  Lubonia oddaje krew od 
2004 r. Tego dnia obchodziła swo-
isty jubileusz, ma na koncie 15 li-

trów oddanej krwi. Wojciech Malec 
z „Lubonianki” jest krwiodawcą od 
2001 r.

Sponsorami akcji byli: „Dra-
mers” SA Rabowice, Terravita Sp. 
z  o. o. Poznań, Urząd Miasta 
w Luboniu, Unilever Poznań i „Zio-
łolek” Sp. z o. o. Poznań. W prze-
prowadzeniu pomagali: Adam Szy-
dłowski, Zbyszko Wojciechowski 
i Bronisław Tomkowiak. Organiza-
torzy dziękują dyrektorowi SP 1 – 
Grzegorzowi Aniole – za udostęp-
nienie pomieszczeń.

Robert Wrzesiński

Warto przypomnieć, że Zasłu-
żeni Honorowi Dawcy Krwi mają 
prawo do świadczeń w placówkach: 
ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej i szpitalnych – poza kolejnością.

Letnia akcja HDK

n
Wojciech Malec oddaje krew   fot. Robert Wrzesiński

Chyba pierwszym uzbrojeniem 
w infrastrukturę prowadzo-
nym przez miasto dla terenu 

Nowego Centrum Lubonia (NCL) 
będzie wyposażenie głównych ulic 
w latarnie. Przy skrzyżowaniu ulic: 

Wschodniej i al. Jana Pawa II, 
gdzie w przyszłości będzie rondo, 
składowano słupy oświetlenia 
ulicznego (ok. 30) i ok. 40 be-
tonowych podstaw oraz 8 przy 
ul. Kochanowskiego. 12 lat po 
oddaniu do użytku pierwszego 
bloku w NCL, obecnie kilka ty-
sięcy nowych mieszkańców Lu-
bonia doczeka się wieczornych 

Oświetlenie w centrum

Słupy latarni ulicznych czekają 
na montaż w uliczkach NCL   
fot. Piotr P. Ruszkowski

świateł. Dotąd, wg statystyk poli-
cyjnych, kradziono tu najwięcej sa-
mochodów. Przypomnijmy też, że 
w niedalekiej przyszłości mają być 
budowane główne ulice NCL, na które 
projekty i pozwolenia na budowę są 
gotowe (o szczegółach czytaj: „WL” 
11-2013, str. 12 i „WL” 03-2014, str. 

12). To realizacja inwestycji drogowej 
poza obowiązującą hierarchizacją bu-
dowy ulic w Luboniu – efekt przed-
wyborczego porozumienia obecnej 
Burmistrz z Komitetem Wyborczym 
Wyborców – Forum Mieszkańców 
Nowego Centrum Lubonia.

(I)

n
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W piątek, 19 czerwca, w sali 
gimnastycznej SP 3 od-
było się coroczne walne 

zgromadzenie członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia”. Na prze-
wodniczącego obrad wybrano Rober-
ta Wyrzykowskiego, a sekretarzem 
została Małgorzata Gierałtowska. 
Walne zgromadzenie w 2014 r. zo-
stało przerwane w  celu przepro-
wadzenia badania sprawozdania 
�nansowego za rok 2013, jednak 
z  powodu wewnętrznych kłopo-
tów organizacyjnych nie zostało 
wznowione, wobec czego uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dań i udzielenia absolutoriów za rok 
2013 musiały zostać podjęte razem 
z tymi za rok 2014. Sprawozdanie 
�nansowe za rok 2014 zostało zba-
dane przez niezależnego biegłego 
rewidenta, który nie stwierdził istot-
nych uchybień, w związku z czym 
walne zgromadzenie zatwierdziło 
wszystkie sprawozdania za lata 2013 

i 2014, za wyjątkiem sprawozdania 
Rady Nadzorczej za rok 2013, spo-
rządzonego przez członków Rady 
Nadzorczej odwołanych na nad-
zwyczajnym walnym zgromadze-
niu 27 lutego 2015 r. Udzielono też 
absolutorium członkom zarządu: 
Marcinowi Dzierżawczykowi i Łu-
kaszowi Borkowskiemu, natomiast 
odmówiono udzielenia absolutorium 
Wandzie Kaczmarek. Podczas gło-
sowań widoczna była polaryzacja – 
grupa kilkunastu osób, składająca się 
z  odwołanych w  lutym członków 
Rady Nadzorczej i  ich sąsiadów, 
głosowała przeciwko zatwierdzeniu 
większości sprawozdań, kontestując 
tym samym wyniki badania biegłe-
go rewidenta.

W zgromadzeniu wzięło udział 
92 członków lub ich pełnomocni-
ków, co stanowiło 51% liczby 
wszystkich członków.

Marcin Dzierżawczyk
SM Spójnia w Luboniu

Z rocznym poślizgiem
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia” 
zatwierdziło sprawozdania za 2013 r.

n
Dyskusje przy stole prezydialnym podczas walnego zgromadzenia spół-
dzielni „Spójnia”

Od redakcji:
Walne zgromadzenie członków 

Spójni zwołane 19 czerwca 2015 r. 
zatwierdziło sprawozdania za 
2013 r., przedstawione już podczas 
obrad najwyższej władzy spółdziel-
ni w  czerwcu 2014  r. Nie badano 
sprawozdania finansowego za 
2013 r., które było powodem prze-
rwania ubiegłorocznego walnego 
zgromadzenia, ponieważ zarząd 
wciąż nie posiada dokumentów 
księgowych z tego okresu. Poprzed-

nia (odwołana w  lutym br.) Rada 
Nadzorcza nie zwróciła ich spół-
dzielni. Jak  się okazało podczas 
ostatniego walnego zgromadzenia, 
stara RN przekazała dokumentację 
�nansową prokuraturze. W  spół-
dzielni nie ma też nadal dokumen-
tacji z prac poprzedniej Rady. Jesz-
cze przed walnym zgromadzeniem 
zarząd złożył w tej sprawie pozew 
do sądu o nakazanie wydania do-
kumentów przez członków byłej 
RN.

(Z)

W ostatnim numerze „Wie-
ści Lubońskich” na str. 12 
zamieściliśmy informację 

pt. „Ekologiczne chamstwo”, która 
dotyczyła śmieci porzuconych przy 
stawie Edy w okolicy ul. Niezłom-
nych (tzw. szachty). Otrzymaliśmy 
w tej sprawie sprostowanie, że worki 
z odpadami, które sfotografowaliśmy 
w niedzielę, 17 maja, były efektem 
akcji zbierania śmieci zorganizo-
wanej przez młodzież i  wspartej 
przez burmistrz Małgorzatę Ma-
chalską, która w sprzątaniu rów-
nież uczestniczyła. Wskazano, że 
prowizoryczne dwa kosze wykonała 
młodzież (nie wędkarze, jak napi-
saliśmy w oparciu o informacje od 
jednego z nich). Tłumaczono, że 
wywozem odpadów miał się zająć 
Urząd Miasta, ale nie zrobił tego 
przed weekendem.

Przepraszamy organizatorów 
akcji za podanie niepełnej informa-

Wyjaśnienie

n
Zdjęcie przesłane do redakcji w ramach sprostowania z akcji sprzątania 
szacht. Razem z nim nadesłano pamiątkową fotogra�ę pokazującą 
uczestników z panią Burmistrz siedzących na kanapie, która w niedzielę, 
po akcji sprzątania, leżała w wodzie

n
W niedzielę, 17 maja worki z zebra-
nymi śmieciami nie prezentowały się 
już tak estetycznie, jak po akcji, co 
ilustrowało zdjęcie w „WL” 06-2015 
na str. 12, a tapczan, stare wiadro itd. 
leżały zrzucone ze skarpy w stronę 
stawu   fot. Hanna Siatka

cji, skąd się wzięły śmieci. Szkoda, 
że relacji, którą zamieścili na 
youtube, nie przesłali również do 
redakcji lubońskiego miesięcznika 
mieszkańców. Moglibyśmy wów-
czas uzupełnić informacje otrzy-
mane od wędkarzy. Trudno  się 
dziwić, że jako jedyni dotąd dba-
jący o  porządek w  tym miejscu, 
zinterpretowali jego stan tak, jak 

zrobili to również inni odwiedza-
jący w niedzielny poranek okolice 
stawu Edy. Rozerwane worki ze 
śmieciami, zepchnięte ze skarpy do 
zbiornika tapczan i inne przedmio-
ty wskazywały na częsty w  tym 
rejonie proceder podrzucania śmie-
ci, który wielokrotnie dokumento-
wały również „Wieści Lubońskie”.

red.

Skład:
Rafał Marek – przewodniczący, 

Małgorzata Szajek – pełnomocnik 
Burmistrza Miasta, Romualda Su-
chowiak – sekretarz, członkowie: 
Katarzyna Andrzejczak, Grażyna 
Leciej, Jan Panek, Robert Przyjem-
ski, Michał Szwacki.

Kontakty:
Qn Pełnomocnik Burmistrza – wtor-

ki, godz. 13 – 15, piątki 13 – 15 – 
Urząd Miasta
Qn świetlice środowiskowe z elemen-

tami socjoterapii – SP 1, SP 3, SP 4 
– godz. 14 – 18, SP 2 – godz. 14 – 17

Możesz sobie pomóc
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA) Qn Poradnia Terapii Uzależnień 

i Współuzależnienia – ul. Kościusz-
ki 53, tel. 61 813 09 33
Qn Grupa AA „Avanti” – ul.  So-

bieskiego  97 (budynek Ośrodka 
Kultury) – środa, godz. 18
Qn Grupa AA „Do przodu” – salka 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP pl. E. Bojanowskiego 6 – pią-
tek, godz. 18.30

Qn dyżur prawnika – budynek Straży 
Miejskiej, ul. Dworcowa 1 – ponie-
działek, godz. 18 – 21
Qn Punkt Konsultacyjny ds. Uzależ-

nień – budynek Straży Miejskiej, 
ul. Dworcowa 1. – wtorek, godz. 
15.30 – 20
Qn Punkt Konsultacyjny Uzależ-

nień od Narkotyków – budynek 
Straży Miejskiej, ul. Dworcowa 1 
– czwartek, godz. 16 – 18.
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W sobotę, 27 czerwca w am-
�teatrze w  Kozienicach 
odbył  się pół�nał kon-

kursu Miss Polski 2015. Transmisję 
na żywo można było oglądać w pro-
gramie TV4. Spośród 48 pół�nali-
stek z całej Polski jury wyłoniło 24 
dziewczyny, które w  grudniowym 
�nale zawalczą o tytuł najpiękniej-
szej Polki. Z naszego województwa 

(startowało 5 dziewczyn) zakwa-
li�kowały się: Klaudia Strojwąs – 
Miss Wielkopolski oraz Aleksandra 
Oleszewska i  Andżelika Krzykacz 
(dwie ostatnie otrzymały tzw. Zie-
lone Karty, umożliwiające przejście 
do kolejnego etapu konkursu). Po 
pierwszej prezentacji, luboniance – 
Paulinie Mikołajczak – nie udało się 
dostać do TOP 30 i tym samym nie 
zakwali�kowała się do �nału Miss 
Polski. Choć nie zawalczy o koronę 
najpiękniejszej, jest pełna optymi-
zmu i dostrzega plusy swojej sytu-
acji. Jak mówi, udział w konkursie 
nie był dla niej priorytetem, ale 
ciekawą przygodą, która na pew-
no będzie miała dla niej znaczenie. 
Profesjonalne przygotowania, próby 
układu choreograficznego, przy-
miarki pięknych sukien i stylizacje 
wspomina z dużą sympatią. Z kolei 
zgrupowania, zwłaszcza to ostatnie 
przed pół�nałem, pochłonęło dużo 
czasu i energii, wymagało ogromnego 
zaangażowania i sporej dyscypliny. 
Brak sił dawał się we znaki, wymę-
czone wielogodzinnymi ćwiczenia-
mi nogi odmawiały posłuszeństwa. 
Atmosfera również była napięta. 
Rozłąka z rodziną, a przede wszyst-
kim klimat ostrej rywalizacji mię-
dzy dziewczynami, ciągła kontrola 

Dalsze losy Miss

n
Niestudyjny portret uczestniczki 
konkursu Miss Polski – Pauliny 
Mikołajczak

n
Paulina Mikołajczak podczas pół�nału konkursu Miss Polski 2015

i  ocena, chwilami bywały nie do 
zniesienia. Już w czasie przygotowań, 
zdaniem Pauliny, zauważyć można 
było, które kandydatki są faworyzo-
wane przez organizatorów, a które 
prawdopodobnie będą miały nikłe 
szanse na awans.

Paulina nie żałuje. Od teraz bę-
dzie mogła działać w modelingu na 
własną rękę, wcześniej ograniczał ją 
regulamin konkursu Miss Polski. Tuż 
po gali przyjęła oświadczyny swoje-

go chłopaka i w niedalekiej przyszło-
ści planuje wyjść za mąż, a umowa 
z organizatorami konkursu wyklucza 
zmianę stanu cywilnego przez kolej-
ne 3 lata. Jak sama mówi, „wygrałam 
wszystko, a korona, czy inne wyróż-
nienia nie dały mi tyle satysfakcji”. 
Aktualnie wypoczywa, regeneruje 
siły po wycieńczającym okresie i na 
nowo przyzwyczaja się do codzien-
nych obowiązków.

AS

Od 9 lat prowadzi biuro po-
słów Prawa i Sprawiedliwości 
(PiS) w Luboniu, najpierw 

parlamentarzystów Sejmu RP: Jana 
Filipa Libickiego i Jacka Tomczaka 
(2006 – 2009 r.), a następnie euro-
posłów – Konrada Szymańskiego 
(2009-2014) i aktualnie (od 2014 r.) 
Ryszarda Czarneckiego – jedynego 
wiceprzewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego (PE) z Polski. Nie jest 
członkiem, a jedynie zdeklarowanym 
sympatykiem PiS-u, co w kontekście 
funkcji, którą pełni, jak twierdzi, 
świadczy o otwartości tej partii i jest 
dobrze odbierane zarówno przez 
pracodawcę, jak i właściciela lokalu, 
w którym urzęduje biuro. Twierdzi, 
że nigdy nie należał do żadnej par-
tii. Powstanie pierwszej placówki 
poselskiej w Luboniu Rober Korcz 
zainicjował wspólnie z żoną Jolantą 
(członek PiS, do niedawna pełno-
mocnik dla Lubonia). Podobnie jak 
obecne biuro, mieściła się w budyn-
ku �rmy deweloperskiej „Kos-Dom”, 
której właścicielem był Edmund 
Kostrzewski (pierwszy prezes Sto-
warzyszenia „Solidarni w Prawdzie 
i Miłosierdziu” – SwPiM – któremu 
teraz szefuje Jolanta Korcz, a  R. 
Korcz jest członkiem). Lokal znajdo-
wał się przy ul. Wojska Polskiego 67 
i równolegle służył stowarzyszeniu. 
Przed kilkoma laty biuro poselskie 
przeniesiono do budynku przy ul. 
Leśmiana  8. Jest to jednocześnie 

siedziba organizacji SwPiM, która 
lokal wyposażyła i utrzymuje. Eu-
roposeł �nansuje jedynie etat (1/4) 
Roberta Korcza, który w zamian za 
korzystanie z siedziby, dba o jej stan.

Placówka w Luboniu (w powie-
cie są dwie) jest najmniejszą w re-
gionie �lią Biura Posła do Parlamen-
tu Europejskiego w  Poznaniu (ul. 
27  Grudnia  9a/14), które koordy-
nuje prace biur terenowych (m.in. 
w Gnieźnie, Pile, Lesznie i Ostrowie 
Wlkp.). Jego dyrektorem był w po-
przedniej kadencji PE i jest obecnie 
Szymon Szynkowski vel Sęk (radny 
Rady Miasta Poznań). Kierownicy 
�lii to osoby współpracujące z eu-
roposłem i pod względem formal-
nym wszyscy są jego asystentami. 
Jak nas poinformował S. Szynkow-
ski, z uwagi na bliskość biura w Po-
znaniu, lubońska placówka funk-
cjonuje w węższym zakresie. Robert 
Korcz przygotowuje m.in. wyciecz-
ki do europarlamentu w  Brukseli 
i Strasburgu (od 2010 r. było ich 50) 
z  udziałem uczniów i  nauczycieli 
(m.in. z Gimnazjum nr 1), urzęd-
ników, dziennikarzy lokalnych i se-
niorów (ostatnia odbyła  się 
w czerwcu br.). Sporządza sprawoz-
dania ze spraw interwencyjnych 
spływających do biura w Luboniu 
oraz prasówkę z  wydarzeń lokal-
nych. Zajmuje się przygotowaniem 
wizyt europosła w  terenie 
(w Luboniu Ryszard Czarnecki był 

Kto jest kim w Luboniu

Robert Korcz – Asystent Europosła PiS

2014 r. dwukrotnie: 20 maja – spo-
tkał się z władzami miasta i gościł 
w Gimnazjum nr 1 oraz 4 paździer-
nika – na 6. Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki), a podczas kampanii 
wyborczej organizacją spotkań oraz 
kolportowaniem ulotek i plakatów. 
Rozkleja je na mieście podczas dnia, 
za co, jak twierdzi, często naraża się 
na komentarze, a nawet obelgi. Nie 
dziwi go więc, że inni robią to pod 
osłoną nocy. Najważniejszą, z punk-
tu widzenia zwierzchników, działal-
nością lubońskiego asystenta jest 
prowadzenie biura, „do którego 
ludzie mają bliżej niż do Poznania”. 

Dwa razy w tygodniu – poniedział-
ki i czwartki – przez 2 godziny dy-
żuruje w  lokalu przy ul. Leśmiana 
(dyżury poselskie pokrywają  się 
z  godzinami otwarcia siedziby 
SwPiM). Ważniejsze sprawy konsul-
tuje z dyrektorem S. Szynkowskim 
lub kieruje zainteresowanych wprost 
do biura w Poznaniu. W sprawach 
tzw. „życiowych” stara  się pomóc 
samodzielnie, interweniując w urzę-
dach, placówkach pomocowych 
i innych. Jak twierdzi, legitymowa-
nie się tytułem asystenta europosła 
w niektórych sytuacjach wpływa na 
skuteczność interwencji. Incyden-
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n
Robert Korcz – Asystent Europosła Ryszarda Czarneckiego – w lubońskim 
biurze   fot. Hanna Siatka
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talnie w  lokalu przy ul. Leśmiana 
umówieni telefonicznie mieszkańcy 
mogą też uzyskać bezpłatne porady 
prawne (na stałe, raz w  tygodniu, 
prawnik służy zainteresowanym 
w biurze w Poznaniu).

Robert Korcz ma 49 lat i pocho-
dzi ze Śremu, z rodziny, w której na 
świat przyszła dziesiątka dzieci. 
Przed 15 laty wraz z  poślubioną 
w 1989 r. żoną Jolantą i synem (dziś 
ma 26 lat) przeprowadził się z Po-
znania do Lubonia, gdzie wcześniej 

osiadł jego brat. Tu wybudowali 
dom przy ul. Fiołkowej. Mają 26-let-
niego syna. Z  wykształcenia pan 
Robert jest piekarzem-cukierni-
kiem. Skończył Szkołę Zawodową 
w  Śremie oraz kurs technologii 
żywności. W wyuczonym zawodzie 
pracował w  Gminnej Spółdzielni 
w  Kórniku, w  którym przez jakiś 
czas mieszkał. Potem zajmował się 
przygotowaniem do montażu mebli 
kuchennych niemieckiej �rmy Wel-
lmann (Szczepankowo), a także był 

Robert Korcz  
– Asystent Europosła PiS
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przedstawicielem handlowym po-
znańskiego przedsiębiorstwa insta-
lującego żaluzje i rolety. Przed ob-
jęciem funkcji kierownika biura 
poselskiego, w  �rmie „Kos-Dom” 
w Luboniu nadzorował pracowni-
ków oraz place budowy. Od czasu 
pełnienia zasadniczej służby w woj-
sku jest rencistą. Z  uwagi na stan 
zdrowia przeniesiono go do rezerwy, 
a następnie przyznano świadczenia. 
Angażuje się w życie Lubonia. Trzy-
krotnie startował w  wyborach do 
Rady Miasta, dwukrotnie (2006 
i  2010  r.) jako pierwszy na liście 
Komitetu Wyborczego Stowarzy-
szenia „Solidarni w Prawdzie i Mi-
łosierdziu” w okręgu nr 4 (Lasek), 

a w ostatnich wyborach (jednoman-
datowych) w 2014 r. z jednoosobo-
wego Komitetu Wyborczego Wy-
borców „Lepszy Luboń” w okręgu 
nr 21. Od kilku lat niemal nieprze-
rwanie jest bywalcem sesji Rady 
Miasta, uczestniczył też w niektó-
rych posiedzeniach komisji RML. 
Dwukrotnie otrzymał tytuł Wolon-
tariusza Powiatu Poznańskiego 
(2009 i 2013 r.), m.in. za akcję „Wy-
prawka szkolna”, którą współorga-
nizuje w  ramach Stowarzyszenia 
SwPiM. Jest wędkarzem, od 1977 r. 
członkiem Polskiego Związku Węd-
karskiego, obecnie w Kole „Lubo-
nianka”.

HS

Miejsce w przestrzeni

Ostatnio wzrosła popularność 
oraz wykorzystywanie bezza-
łogowych maszyn latających. 

Określenie „dron” pojawiło się po 
raz pierwszy podczas wykonywania 
misji zwiadowczych lub zbrojnych 
przez wojskowe bezzałogowe statki 
powietrzne. Obecnie określenie to 
jest mocno nadużywane – nawet 
małe modele latające mieszczące się 
w  dłoni są nazywane dronami. 
Śmigłowce, samoloty, wielowir-
nikowce były konstruowane i wy-
korzystywane już wcześniej przez 
hobbystów. Powstające nowe roz-
wiązania techniczne, konstrukcje, 
sterowniki, oprogramowanie, coraz 
mniejsze podzespoły i urządzenia 
rejestrujące, zapoczątkowały wyko-
rzystywanie maszyn bezzałogowych 
również w celach usługowych. Mniej-
sze koszty eksploatacji, transportu 
i przechowywania, start i lądowa-
nie w dowolnym miejscu, przeloty 
na bardzo niskich wysokościach 
pomiędzy obiektami, uzyskiwany 
coraz dłuższy czas lotu, dostateczny 
zasięg aparatury sterującej, podgląd 
na żywo, coraz lepsza stabilizacja 
obrazu i lotu oraz brak zagrożeń dla 
pilota sprawiają, że bezzałogowce 
są silną konkurencją dla tradycyj-
nych załogowych lotni, szybowców, 
samolotów i śmigłowców.

Urząd Lotnictwa Cywilnego, który 
określa m.in. zasady bezpieczeństwa 
w polskiej przestrzeni powietrznej 
powołał zespół zajmujący  się te-
matyką i udziałem bezzałogowych 
maszyn latających. Ustawa Prawo 
Lotnicze oraz rozporządzenia zo-
stały uzupełnione, powstały również 
nowe rozporządzenia – wszystko 
po to, aby wykorzystanie maszyn 
bezzałogowych było uregulowane 
prawnie i nie dochodziło do sytuacji 
niebezpiecznych. Maszyny latające 
są coraz bardziej dostępne i popu-
larne, a ich możliwości – coraz więk-
sze. Niezbędne są więc działania na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
lotów oraz pobudzenie w społeczeń-
stwie zdrowego rozsądku. Według 
ustawodawcy, zapotrzebowanie na 
usługi �lmowania, fotografowania, 
pomiarów czy badań to dodatkowy 

czynnik powodujący zwiększenie 
operacji powietrznych.

Każdy kto wykorzystuje bezza-
łogowe maszyny latające w  celach 
innych niż rekreacyjne lub sportowe 
jest zobowiązany posiadać świadec-
two kwali�kacji UAVO (Unmanned 
Aerial Vehicle Operator), aktualne 
badania lekarskie oraz ubezpiecze-
nie OC. Aby przystąpić do egzaminu 
państwowego trzeba być osobą peł-
noletnią i  przejść badania lotnicze 
klasy 4. Po sąsiedzku – w Poznaniu 
– przyjmuje jedyny w  wojewódz-
twie orzecznik lekarski. Egzamin 
składa  się z  dwóch części. Należy 
odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań 
dotyczących zajmowania przestrzeni 
powietrznej, wykorzystania statków 
powietrznych, przeciwwskazań do 
lotu, odpowiedzialności, zagrożeń 
spowodowanych lotem, udzielania 
pierwszej pomocy, eksploatacji statku 
powietrznego i akumulatorów, kali-
bracji czujników, czynników zakłó-
cających, procedur awaryjnych. Po 
zaliczeniu tej części można przystą-
pić do egzaminu praktycznego. Loty 
wykonuje się na własnym sprzęcie, 
a na świadectwie kwali�kacji uzysku-
je się kategorię wagową adekwatnie 
do użytego sprzętu (maksymalnie 
25 kg). Przed startem należy omówić 
i przeprowadzić procedurę sprawdze-
nia sprzętu i przygotowania do lotu. 
Przelot wykonuje się bez wspomagania 
GPS. Od egzaminatora zależy, jakie 
�gury i manewry będą wykonywane 
podczas egzaminu. Najczęściej jest 
to kwadrat o boku ok. 30 metrów na 
stałej wysokości, kolejno – przelot po 
kwadracie z naprzemiennym wznosze-
niem do kolejnego wierzchołka i opa-
daniem. Nieodzownym manewrem 
jest wykonanie uniku przed zderze-
niem z nadlatującym teoretycznym 
obiektem, znajdującym się na kursie 
kolizyjnym. Zdarzają się również ma-
newry w kształcie koła lub ósemki. 
Brak opanowania maszyny wpływa 
negatywnie na ocenę, a utrata kon-
troli nad sprzętem lub rozbicie go 
prowadzi do zakończenia egzaminu 
z wynikiem negatywnym.

Posiadanie świadectwa kwa-
li�kacji UAVO nie może być wy-
znacznikiem umiejętności pilota. 

Certyfikat na dron
Rafał Wojtyniak – pierwszym z Lubonia licencjonowanym pilotem 
bezzałogowej maszyny latającej

Hobbyści, pasjonaci, którzy wcześniej 
mieli do czynienia z różnego rodzaju 
modelami latającymi, mają zwykle 
większe umiejętności niż ludzie, 
których zainteresowanie tematem 
było podyktowane wyłącznie chęcią 
wykonywania usług i  osiągnięcia 
większego zysku. Jednak niezależnie 
od intencji, przystąpienie do egzami-
nu wymaga od kandydata poznania 
konstrukcji latających, przeprowa-
dzenia treningów oraz zapoznania się 
z przepisami lotniczymi, do których, 
możliwe, że w  innym przypadku 
w ogóle by nie zajrzał. Po to wyko-
nuje się na egzaminie manewry bez 
wspomagania GPS lub autopilota, aby 
udowodnić, że człowiek panuje nad 
maszyną w każdej sytuacji – nawet 
kiedy systemy pomocnicze zawiodą 
lub ich czujniki nie otrzymują wy-
starczających informacji, aby dalej 
stabilizować lot.

Modele latające użytkują osoby 
w coraz młodszym wieku. Urząd Lot-
nictwa Cywilnego wydał niedawno 
ulotkę informacyjną „Lataj z głową 
bezzałogowo” (dostępna na stronie: 
www.ulc.gov.pl). W sposób obraz-
kowy zostały tam zawarte zasady 
wykonywania lotów rekreacyjnych 
w sposób bezpieczny.

Treningi nad Luboniem
Pierwotnie Rafał Wojtyniak po-

zostawił podejście do egzaminu na 
okres wakacji. Jedynie kilku egza-
minatorów w  Polsce, brak możli-
wości planowania terminu z  du-
żym wyprzedzeniem oraz podróż 
na sprawdzian do Gliwic czy innego 
odległego miasta, były nie do pogo-
dzenia z obowiązkami i godzinami 
pracy. Ostatecznie kolega zebrał 
wszystkich chętnych do uzyskania 
UAVO, a egzaminator przyjechał do 
Poznania. Egzaminy odbyły się pod 
koniec kwietnia na terenie Aeroklubu 
Poznańskiego. Z powodu nieplano-
wanego przyspieszenia terminu lubo-
nianin musiał w trybie ekspresowym 
przyswajać przepisy lotnicze. Chyba 
najtrudniej było ogarnąć kilkulitero-
we skróty lotnicze, ich rozwinięcia 
i  znaczenia. Na łące pomiędzy ul. 
Ogrodową a Fabryczną w Luboniu 
zaczął trenować i regulować sprzęt 
po 1-2 godziny dziennie, aby móc 
jak najlepiej wykonywać manewry, 
nawet podczas wiatru. Egzamin na 
lotnisku trwał ok. 8 godzin, a  siła 
wiatru zmieniała się co kilka minut, 
za to na niebie można było podziwiać 
halo słoneczne 22 stopnie. Podczas 

badań lekarskich dowiedział się od 
orzecznika, że wcześniej nikt z Lu-
bonia ich nie wykonywał.

Rafał jest konstruktorem drona, 
którym zdalnie steruje z ziemi (czytaj: 
„WL” 08-2012, str. 7 – „Quadrokopter 
do zdjęć” i str. 23 – „Z zamiłowania 
do �zyki). Od kilku lat umieszczony 
w tej maszynie latającej aparat fo-
togra�czny wykonuje interesujące 
zdjęcia z  lotu ptaka. Wiele z  nich 
publikowaliśmy na łamach „Wieści 
Lubońskich”.

RWD

n
Rafał Wojtyniak z sześciowirnikowcem w kate-
gorii wagowej do 7 kg, na którym lubonianin 
zdawał egzamin   fot. Barbara Ryś

n
Certy�kat Rafała Wojtyniaka wydany przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego
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We współczesnym, zglobali-
zowanym świecie, w któ-
rym życie toczy się coraz 

szybciej, nie kultywujemy już tak 
bardzo tradycji, obyczajów i warto-
ści rodzinnych, jak nasi przodkowie. 
Rodzina Pawlickich o  to zadbała. 
Sala bankietowa Leśnego Ośrodka 
Szkoleniowego w Puszczykowie była 
miejscem, gdzie 16 maja potomkowie 
Szczepana i Marianny z d. Ratajczak 
spotkali się na pierwszym zjeździe 

rodzinnym. Inicja-
torami zjazdu byli 
Józef Pawlicki (syn 
Stanisława) i przede 
wszystkim jego stryj, 
także Józef – obecny 
senior rodu. Chcieli 
pogłębić znajomości 
rodzinne i zacieśnić 
jej więzy oraz zinte-
grować tych, którzy 
spotkali się po raz 
pierwszy. Przygo-
towania rozpoczę-
to już w ubiegłym 
roku. W skład Ro-
dzinnego Komitetu 
Organizacyjnego 
weszli: Józef Paw-
licki (senior), Józef 

Pawlicki (junior), Ryszard Pawlicki 
i  Paweł Wolniewicz (wnuk Hele-
ny Kaiser z  d. Pawlickiej, siostry 
Józefa seniora). Na zjazd przyby-
ło 112  członków rodu, nie tylko 
mieszkańców Lubonia, ale również 
Poznania, Leszna, Inowrocławia, 
Puszczykowa, Wir i  Łęczycy. Sta-
nowili grupę 4 spośród 7 pokoleń 
reprezentujących 4 z sześciu gałęzi 
rodu (Marianna i  Szczepan mieli 
sześcioro dzieci: Józefa, Kazimierza, 
Stanisławę, Władysławę, Agnieszkę 
i Anielę). Goście, których łączą wię-
zy krwi, przyjechali podekscytowa-
ni, ze świadomością, że niektórych 
krewniaków zobaczą po raz pierwszy 
w życiu. W ich zachowaniu można 
było dostrzec duże zainteresowanie 

i  chęć nawiązania kontaktu, nato-
miast najstarsi przedstawiciele rodu 
nie kryli zadowolenia i wzruszenia. 
Zjazd rozpoczęto w samo południe 
okolicznościową Mszą św. w inten-
cji rodziny, odprawioną w puszczy-
kowskim kościele pw. św. Józefa. Jej 
celebransami byli: ks. kan. Karol 
Biniaś (dziekan), ks. kan. Mateusz 
Żarnowiecki, ojciec Antoni Bury 
i proboszcz para�i – ks. Marek Smyk. 
Po zakończeniu uroczystej liturgii, 
uczestnicy przenieśli się do Ośrodka 
Leśnego, gdzie otrzymali materiały 
ze zdjęciami, będące fragmentem 
kroniki rodzinnej, oraz śpiewni-
ki z okolicznościowymi piosenka-
mi przygotowane przez Tadeusza 
Pawlickiego (prawnuk Agnieszki). 
Kiedy przybyli już wszyscy krew-
niacy, powitał ich uroczyście senior 
rodu – Józef Pawlicki, który przypo-
mniał genezę rodziny i podkreślił jej 
ogromne znaczenie w życiu każdego 
z członków rodu.

Pawliccy w Luboniu
Szczepan Pawlicki (1829-1909) 

pochodził z Wir. Ożenił się z Ma-
rianną z d. Ratajczak (1830-1900), 
mieli sześcioro dzieci, wśród nich 
Kazimierza (1858-1945). Ten z ko-
lei ożenił się z Franciszką z d. Tórz 
(1854-1936), mieszkali w  Wirach. 
W  tej rodzinie na świat przyszło 
ośmioro dzieci, wśród nich Stani-
sław (1880-1924), który poślubił 
w 1909 r. w kościele pw. św. Floria-
na w Wirach mieszkającą w Starym 
Luboniu Annę Hernes (1887-1964) 
– córkę Antoniego i  zamieszkali 
w Luboniu przy ul. Remleina (dziś 
3  Maja  10). Rodzina Hernesów, 
o  której pisaliśmy też w  marcu 
(„WL” 03-2015, str. 5) przybyła do 
ówczesnej wsi Luboń w 1880 r. i ku-
piła znaczny areał ziemi – ok. 
200 ha od niemieckiego właściciela. 
Państwo młodzi zamieszkali w ro-
dzinnym domu Anny, gdzie do dziś 
żyją ich potomkowie. Anna urodzi-

Zjazd rodu Pawlickich
Pierwsze spotkanie potomków i rodzin znanego w Luboniu i w Wirach Szczepana Pawlickiego  
– gospodarza z XIX wieku

ła sześcioro potomków, z  których 
Józef – obecny senior rodu – pozo-
stał w  rodzinnym domu, gdzie 
w  1956  r. otworzył prywatną wy-
twórnię prefabrykatów budowla-
nych. Po 37 latach przekazał ją naj-
starszemu synowi – Janowi – który 
prowadzi ją do dziś. Potomkowie 
Szczepana Pawlickiego są dumni 
z protoplasty rodu i chętnie przy-
pominają jego przynależność do 
dozoru kościelnego i reprezentacji 
para�alnej kościoła wirowskiego.

Biesiada w lesie
W Ośrodku Leśnym gości po-

witał senior – Józef Pawlicki, który 
nie ukrywał szczęścia i wzruszenia. 
Potem uczestnicy biesiady zasiedli 

n
Stanisław Pawlicki z Wir z żoną 
Anną z d. Hernes

n
Szczepan Pawlicki – 
protoplasta rodu 
lubońskiego

n
Stanisław Pawlicki w mundurze 
armii pruskiej

n
Przedwojenny widok zabudowań posiadłości Anny i Stanisława Pawlickich przy ul. Andrzeja Remleina (patron 
ulicy to wieloletni sołtys Lubonia; obecnie ul. 3 Maja). Z przodu stodoła, za nią widoczny dom, w którym mieszka 
obecnie ich wnuk – Jan (syn Józefa) z rodziną   fot. zbiory rodziny Pawlickich

cd.  
na str. 
34

n
Zdjęcie wykonane na podwórzu domu rodziny Pawlickich przy ul. Remleina 
w 1935 r. z okazji pożegnania Marii Pawlickiej przed jej odejściem do zakonu. Od 
lewej stoją: Marta Iczakowska, Antoni Michalski, Antoni Pacyński, Józef Pawlicki, 
Kazimiera Pawlicka (po mężu Haremza), Antoni Kaiser, Józef Hernes, Matysiak, 
Stanisława Hernes. Poniżej siedzą: Maria Michalska (po mężu Ruszkowska), Bar-
bara Michalska z d. Chudzicka, Weronika Pacyńska z d. Hernes, Anna Pawlicka 
z d. Hernes z wnuczką Haliną Kaiser, Maria Pawlicka, Helena Kaiser z d. Pawlicka, 
Seweryna Hernes, Leokadia Iczakowska. W pierwszym rzędzie na ziemi: Jerzy 
Michalski, Seweryna Pacyńska, Alojzy Pacyński, Stanisław Pawlicki, Jerzy Kaiser, 
Genowefa Hernes, Adelajda Hernes   fot. zbiory rodziny Pawlickich
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W Europie
Maj był miesiącem ob�tującym 

w  turnieje. Kilka dni wcześniej, 
w  dniach 14-17 maja, Dominika 
reprezentowała Polskę na Drużyno-
wych Mistrzostwach Europy Junio-
rów do lat 15 w Lizbonie. W skła-
dzie Reprezentacji Polski byli: Mi-
kołaj Korsak (Bene Sport, Szczecin), 
Mikołaj Giemza (Squash Korona, 
Kielce), Dominika Lubińska (My-
Squash, Poznań). W fazie grupowej, 
po przegranej z faworytami – Cze-
chami, Węgrami oraz Holendrami 
– i zwycięstwie w spotkaniu z Wło-
chami, reprezentacja Polski wyszła 
z  grupy na 4. pozycji. W  kolejnej 
fazie rozgrywek uległa Niemcom, 
a następnie pokonała pewnie Nor-
wegię i Portugalię. Polska reprezen-
tacja sprawiła niespodziankę w tur-
nieju, kończąc go na 13. miejscu, 
tylko o pozycję niżej od silnej re-
prezentacji Belgii, tym bardziej że 
została rozstawiona na 18. pozycji 
wśród 18 drużyn biorących udział 
w Mistrzostwach.

W rozgrywkach indywidualnych 
w  Europie, Dominika zajmuje #17 
pozycję w rankingu ESF (European 
Squash Federation) w  kategorii 
dziewcząt do lat 13. W tym sezonie 
wygrała m.in. międzynarodowy tur-
niej Polish Junior Open we Wrocła-
wiu, pokonując w  �nale reprezen-
tantkę Czech – Eliskę Jicinską 3:1 
(5:11; 11:5; 11:8; 11:6). Należy dodać, 
że Czesi są aktualnymi drużynowy-
mi wicemistrzami Europy w katego-
rii do lat 15.

Jak to możliwe?
Osiągane przez Dominikę suk-

cesy w kraju i na arenach między-
narodowych są wynikiem pracy 
i wysiłku wkładanego w codzienny 
trening. Wyznaczając kolejne cele, 
trener Marcin Herzog stara  się 
z Dominiką doskonalić umiejętno-
ści techniczne, prawidłowe egze-
kwowanie uderzeń oraz porusza-
nie  się na korcie, ale kładzie też 
duży nacisk na taktykę oraz uczenie 
pewności i  świadomości podczas 
gry. To właśnie koncentracja, we-
wnętrzny spokój i wiara w zwycię-
stwo sprawia, że Dominika jawi się 
często jako bardzo dojrzała zawod-
niczka, będąc zaledwie młodziutką 
juniorką. Charakter sportowca, 
wyjątkowe predyspozycje motorycz-
no-ruchowe, ale przede wszystkim 
pasja do squasha pozwalają wierzyć, 
że Dominika będzie w przyszłości 
sięgać po najwyższe laury. Bardzo 
ważnym elementem jest przygoto-
wanie kondycyjne. W  tej kwestii 
squash jest znacznie bardziej wy-
magający niż inne sporty rakietowe, 
np. tenis czy badminton. Współza-
wodnictwo na powierzchni prawie 
63 m2 wymaga re�eksu, powtarzal-
ności oraz dużej koncentracji przy 
dużym zmęczeniu. Trzeba przy tym 
wykazać się niezłomną odpornością 
�zyczną i psychiczną.

Trener Emil Hrynko z  klubu 
Nautilus Training Center przygoto-
wywał Dominikę zarówno do se-
niorskich jak i  juniorskich Mi-
strzostw Polski oraz do Drużyno-

wych Mistrzostw Europy Juniorów 
U15, w zakresie budowania wytrzy-
małości tlenowej i  beztlenowej. 
Trening w dużej mierze koncentro-
wał się na ćwiczeniach funkcjonal-
nych i  rozciągających, a  przede 
wszystkim na ćwiczeniach „CORE”, 
które miały działanie wzmacniające 
i poprawiające stabilność kręgosłu-
pa w określanych pozycjach w ruchu 
i  bez ruchu. Ten rodzaj treningu 
miał u Dominiki pozytywny skutek 
na treningach, gdzie realizowała 
technikę i  taktykę gry w  polu 
z głównym trenerem – Marcinem 
Herzogiem. Dzięki tym ćwiczeniom 
Dominika była w  stanie odegrać 
nawet najtrudniejsze piłki z każde-
go miejsca na korcie. Do osiągnięcia 
tego sukcesu w  znacznej mierze 
przyczyniły się treningi speed bad-
mintona z trenerami Maciejem Kę-
dziorą oraz Katarzyną Sitarz, Wice-
mistrzynią Polski K35+, dzięki 
którym w  październiku 2014  r. 
Dominika zdobyła Mistrzostwo 
Polski w speed badmintonie w ka-
tegorii dziewcząt do lat 12. Trenin-
gi przyczyniły się do poprawy kon-
troli nad rakietą, koncentracji, 
precyzji oraz szybkości reakcji. 
Godna podkreślenia jest współpra-
ca pomiędzy trenerami, którzy na 
bieżąco dzielili się swoimi spostrze-
żeniami i uwagami. Umożliwiło to 
Dominice rozwój na każdej płasz-
czyźnie.

W planach Dominiki do końca 
sezonu pozostają dwa turnieje squ-
asha rangi Super Series: Pioneer 
Junior Open w Kolonii oraz Dutch 
Junior Open w Amsterdamie, a tak-

że Mistrzostwa Świata w speed bad-
mintonie, które odbędą  się pod 
koniec sierpnia w Berlinie.

Jak to możliwe, że dwunastolat-
ka może mierzyć  się z  czołówką 
seniorek na Mistrzostwach Polski? 
Squash nie jest dyscypliną, w której 
siła odgrywa znaczącą rolę, jak np. 
w tenisie. W meczu tenisowym ju-
nior nie ma najmniejszych szans 
z  dużo starszym zawodnikiem. 
W  squashu silnie uderzona piłka, 
po odbiciu od tylnej ściany kortu, 
wraca. Siła nie pozostaje jednak bez 
znaczenia. Silniejsze uderzenie zmu-
sza przeciwnika do szybszej reakcji, 
w celu odbicia piłki. Ze względu na 
dużą liczbę możliwych zagrań, bar-
dzo ważnym czynnikiem jest rów-
nież inteligencja zawodnika i szyb-
kość podejmowania decyzji, zwłasz-
cza pod presją. Junior dysponujący 
dobrą techniką, dużą szybkością, 
krótkim czasem reakcji, a poza tym 
wytrzymały �zycznie i psychicznie, 
jest w stanie konkurować z najlep-
szymi.

Squash jako nowoczesna gra 
XXI wieku, gdzie liczy się maksy-
malizacja efektów w krótkim czasie, 
znajduje coraz większe grono zwo-
lenników nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie. Jest sportem wszech-
stronnie rozwojowym, dlatego war-
to chociaż spróbować swoich sił 
w  tej dyscyplinie. Podczas jednej 
godziny gry możemy spalić ok. 
1 000 kCal i rozładować nagroma-
dzone w ciągu dnia emocje. Zapra-
szamy na korty!

RUK-CUK Luboń

Squash w wydaniu Dominikicd.  
ze str. 
8

Zjazd rodu Pawlickichcd.  
ze str. 
33 do uroczystego obiadu. Przy suto 

zastawionych stołach słychać było 
ożywione dyskusje na tematy ro-
dzinne. Kuzynowie bliżsi i  dalsi 
wymieniali adresy i numery telefo-
nów, natomiast ci, którzy widzie-
li się po raz pierwszy, wzajemnie się 
przedstawiali i poznawali. Senioro-
wi wręczono bukiet kwiatów w po-
dziękowaniu za zorganizowanie 
spotkania. Z każdą chwilą atmosfe-
ra robiła się coraz bardziej rodzinna. 
Po obiedzie Tadeusz Pawlicki z Po-
znania zaintonował śpiew, do któ-

rego wszyscy się przyłączyli, korzy-
stając ze specjalnie przygotowanych 
śpiewników z  tekstami piosenek 
biesiadnych. Później, przy kawie 
i cieście, nadal prowadzono rodzin-
ne konwersacje. Młodzi słuchali 
z  zaciekawieniem opowieści star-
szych, zadając coraz więcej pytań 
na temat wspólnych przodków. 
Wszyscy podkreślali potrzebę bli-
skości i kontaktu z rodziną. Zanim 
rozjechano  się do domów, senior 
rodu – Józef Pawlicki – podziękował 
młodszym krewniakom za przyby-

cie na zjazd, nie 
kryjąc satysfakcji, 
że  spotkanie 
spełniło jego 
oczekiwania. 
Miało służyć za-
cieśnieniu wię-
zów rodzinnych 
i tak też się stało. 
Wszyscy uczest-
nicy, wyjeżdżając 
z  Puszczykowa, 
czuli  się niewąt-
pliwie bardziej 
zintegrowani, 
a  niektórzy za-

n
W zjeździe uczestniczyli nie tylko potomkowie 
Marianny i Szczepana Pawlickich mieszkający 
w naszym mieście, ale też z Poznania, Leszna, 
Inowrocławia, Puszczykowa, Wir i Łęczycy    
fot. Paweł Wolniewicz

warli nowe znajomości 
z  krewniakami. Wspo-
mnienia ze spotkania na 
długo pozostaną w  ich 
pamięci.

PAWn
Nie ma to jak obiad w rodzinnym gronie    
fot. Paweł Wolniewicz

Senior rodu – Jó-
zef Pawlicki jest 
dumny z trzyma-
nej na kolanach, 
najmłodszej w ro-
dzinie 3-miesięcz-
nej prawnuczki – 
Marysi   fot. Paweł 
Wolniewicz

n



7/2015

35

LUDZIE

Ich miłość nie rdzewieje już ponad 
60 lat. Towarzyszy im chęć bycia 
razem, wspólne zainteresowania, 

wzajemne zrozumienie i akceptacja. 
Silne uczucie jest ich atutem i recep-
tą na trwanie we wzajemnej miłości 
i przywiązaniu. Są bardzo wrażliwi 
na sygnały od ludzi potrzebujących 
pomocy. Razem kroczą przez życie 
i konsekwentnie snują plany na na-
stępne lata.

Poznali się w 1954 r. w Czapu-
rach, w święto Bożego Ciała. W tym 
dniu ojciec zabrał Longinę w  od-
wiedziny do jej najstarszej siostry 
– Marii i  szwagra. Tam po raz 
pierwszy spotkała swojego przyszłe-
go męża – Piotra. Jak wspomina 
pani Longina: Od tego czasu spoty-
kaliśmy się coraz częściej i wkrótce 
staliśmy się parą. Po krótkim narze-
czeństwie, 29 kwietnia 1955 r. sta-
nęli przed ołtarzem kościoła św. 
Floriana w Wirach, a  ich ślub po-
błogosławił ówczesny proboszcz – 
ks. Lech Paluch (ślub cywilny od-
był się w lubońskim Urzędzie Stanu 
Cywilnego 19 marca tego samego 
roku w obecności urzędnika Wła-
dysława Ziętka). Zamieszkali 
w domu rodzinnym panny młodej 
w  Lasku przy ul. Wawrzyniaka  8, 
gdzie żyją do dziś.

Longina Krawczyk
Przyszła na świat 7 kwietnia 

1938 r. w Lasku (ojciec Franciszek 
Kwaśny ur. 19.08.1892 r. w Spławiu 
pod Poznaniem, zm. 12.07.1965 r.; 
matka Stanisława Łuczak ur. 
4.11.1895  r. w  Śmiglu, zm. 
4.08.1972 r.). Ojciec w 1912 r. wy-
jechał do Essen w  Westfalii i  tam 
podjął pracę w  zakładach Kruppa 
przy produkcji amunicji. Wkrótce 
poznał Stanisławę, z którą ożenił się 
na obczyźnie 16 września 1913  r. 
Przez następne cztery lata służył 
w  armii pruskiej, biorąc udział 
w I wojnie światowej. Po powrocie 
z  Niemiec zamieszkał z  rodziną 
w Poznaniu. Walczył w Powstaniu 
Wielkopolskim, i  jak wspominał 
żonie oraz dzieciom, był świadkiem 
śmiertelnego zranienia poznanego 

jeszcze w  Westfalii kolegi – Fran-
ciszka Ratajczaka. W 1925 r. prze-
niósł  się z  rodziną z  Poznania do 
Lasku, gdzie zamieszkali przy ul. 
Wawrzyniaka  6 (obecnie  8). Do 
wybuchu II wojny światowej praco-

wał jako główny księgowy w  po-
znańskich Zakładach Naprawczych 
Taboru Kolejowego (ZNTK). Pod-
czas okupacji hitlerowskiej był kie-
rownikiem poczty w  Żabikowie. 
Niemcy mianowali go społecznym 
opiekunem rodzin jeńców wojen-
nych, więźniów obozów koncentra-
cyjnych, w  tym także Fortu  VII 
i obozu w Żabikowie. Po zakończe-
niu wojny ponownie podjął pracę 
księgowego w ZNTK, był też zapa-
lonym społecznikiem. Oprócz Lon-
giny państwo Kwaśni mieli jeszcze 
ośmioro dzieci: urodzonych w Essen 
– Władysława (ur. 9.07 1914  r.), 
Marię (ur. 26.11.1915 r.) i Francisz-
ka (ur. 25.09.1917  r.), oraz już 
w Polsce – Józefa (ur. 05.05.1920 r.), 
Leonarda (ur. 29.01.1922 r.), Annę 
(ur. 01.07.1923  r.), Wiktora (ur. 
09.02.1925  r.) i  Gertrudę (ur. 
06.02.1927 r.). W 1945 r. pani Lon-
gina rozpoczęła edukację w Szkole 
Podstawowej w  Lasku, a  po jej 
ukończeniu kontynuowała naukę 
w poznańskim Technikum Teleko-
munikacyjnym na ul. Inżynierskiej 
(obecnie Działyńskich). Potem pod-
jęła pracę w  Wytwórni Wyrobów 
Tytoniowych przy ul. Grunwaldzkiej 
w  Poznaniu. Początkowo na pro-
dukcji, później awansowała na bry-
gadzistkę. W latach 60. krótko pra-
cowała w  Poznańskich Zakładach 
Nawozów Fosforowych w Luboniu 
oraz sezonowo w Zakładach Ziem-
niaczanych. W  latach 1971-1973 
była zatrudniona w  charakterze 
sekretarki na Politechnice Poznań-
skiej, po czym ze względu na stan 
zdrowia przeszła na rentę inwalidz-
ką, którą po uzyskaniu wymagane-

Diamentowi Jubilaci
Longina i Piotr Krawczykowie

go wieku zamieniła na emeryturę. 
Od wielu lat udziela się społecznie, 
angażując rodzinę. W  latach 60., 
jeszcze przy pomocy ojca, współza-
kładała komitet osiedlowy, który 
miał na celu wybudowanie wodo-
ciągu i  sieci telekomunikacyjnej 
w  Lasku. Indywidualnie spieszyła 
zawsze z  pomocą potrzebującym 
mieszkańcom i  czyni to również 
obecnie. Nigdy nie była obojętna na 
sprawy dotyczącego naszego miasta 
i chętnie się w nie angażuje. Jej hob-
by to: rodzina, praca w  ogrodzie, 
podróże i działalność społeczna.

Piotr Krawczyk
Urodził  się 4 stycznia 1930  r. 

w Kamionaczu pod Sieradzem (oj-
ciec Antoni ur. 1887 r., zm. 1954 r.; 
matka Jadwiga z  d. Rybak ur. 
2.09.1892 r., zm. 14.05.1985 r.). Miał 
trzy siostry: Czesławę (ur. 1919 r.), 
Zofię (ur. 1922  r.) i  Marię (ur. 
1938 r.). Uczęszczał do drugiej kla-
sy szkoły podstawowej, gdy wybu-
chła wojna, która przerwała eduka-
cję. Po wyzwoleniu kontynuował 
naukę powszechną w  rososzyckiej 
szkole pod Sieradzem i ukończył ją 
po czterech latach. W okresie 1949-
1952 odbył służbę wojskową w War-
szawie. Po jej ukończeniu zamiesz-
kał w Starołęce na pokoju u siostry 
Czesławy. W  tym czasie podjął 
pracę w  poznańskim „Stomilu”, 
gdzie zatrudniono go na stanowisku 
walcownika. Przepracował tam 30 
lat, po czym ze względu na stan 
zdrowia w 1982 r. przeszedł na ren-
tę inwalidzką. Zapytany o  swoje 
hobby, z iskrą w oku odparł jednym 
tchem: W młodości motocykle, któ-
rymi zjeździliśmy z Lonią całą Pol-
skę. Uwielbiam podróże. Wspólnie 
z  żoną pielęgnujemy przydomowy 
ogród. Niestety, teraz już nie mogę 
jeździć motocyklem, ale pozostała mi 
jeszcze jazda samochodem i  to nie 
tylko do apteki po lekarstwa – ostat-
nio byliśmy pod Łodzią.

Przepis na szczęście
Diamentowi jubilaci zawsze 

uważali, że najlepszą receptą na 
szczęśliwe pożycie małżeńskie są 
przede wszystkim: wzajemne zro-
zumienie, tolerancja i przekonanie, 
że jeden drugiemu musi ustąpić. 

Zawsze mieli świadomość, że życie 
nie jest łatwe i usłane tylko różami. 
Dlatego też trzeba mieć głowę na 
karku i  trzeźwo oceniać życiowe 
sytuacje oraz mierzyć siły na zamia-
ry. Wychowali dwoje dzieci: Wacła-
wa (ur. 1955 r.) i Marię Tomaszew-
ską (ur. 1958  r.). Mają 4 wnuków 
(Pawła, Łukasza, Tomasza i Piotra), 
6 prawnuków (Wiktora, Borysa, 
Oskara, Gracjana, Mateusza i Do-
minika) oraz jedną prawnuczkę 

(Amelię). Syn z  żoną 
Ireną i wnukiem Łuka-
szem mieszkają wspól-
nie  z   jubi latami 
w  domu rodzinnym. 
Państwo Krawczykowie 
przez ponad 60 lat mał-
żeństwa zawsze żyli 
godnie, a dopomogli im 
w tym najbliższa rodzi-
na i  przyjaciele. Cie-
szą się każdym dniem, 
wzajemnie się o siebie 
troszcząc i wspierając.

PAW

n
Jubilaci w domu rodzinnym pani Longiny 
przy ul Wawrzyniaka 8 mieszkają od 60 lat, 
nadal łączy ich silne uczucie miłości    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Rodzice p. Longiny – Franciszek i Stanisława 
w przydomowym ogrodzie przy ul. Wawrzy-
niaka

n
Do I Komunii św. Longina przystą-
piła w kościele św. Floriana w Wi-
rach w 1947 r.

n
Zdjęcie ślubne jubilatów

n Państwo Krawczykowie 
z synem Wacławem na 
wakacjach w Kołobrzegu 
w połowie lat 60.
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Uroczyste wspomnienie o śp. 
Stefanie Wierkiewiczu zorga-
nizowała rodzina 20 czerw-

ca. Rozpoczęto w sobotnie południe 
mszą św. w  para�alnym kościele 
pw. św. Barbary z licznym udziałem 
krewnych, znajomych, przedstawi-
cieli organizacji wraz z  pocztami 
sztandarowymi: Cechu Rzemiosł 
Włókienniczych w Poznaniu, w któ-
rym udzielał się Stefan Wierkiewicz, 
Poznańskiego Bractwa Kurkowego 
oraz Klubu Sportowego „Warta” Po-
znań założonego w 1912 r., w bar-
wach którego przez wiele lat biegał. 

Następnie udano się na żabikowski 
cmentarz, gdzie znajduje się rodzin-
ny grób Wierkiewiczów, w którym 
wraz z  małżonką spoczął też Ste-
fan (ur. 20.01.1915 r. zm. w wieku 
72 lat – 5.04.1987  r.). Zapalono 
znicze, złożono wiązanki kwiatów, 
odmówiono modlitwę prowadzoną 
dziarsko przez pułkownika Tadeusza 
Janowskiego, a  Bractwo Kurkowe 
oddało hołd salwą ze specjalnie 
podstawionej armaty. 

Stamtąd na godzinę 14, zapro-
szeni goście pojechali do lokalu 

Aleksandra Tecława w  Poznaniu 
przy ul. Niezłomnych – dawnej 
„Markietanka”. Oprócz poczęstun-
ku miały tu miejsce okolicznościo-
we przemówienia oraz przeplatane 
muzyką instrumentalną kwartetu 
czytane wspomnienia o śp. Stefanie 
Wierkiewiczu. Wiele słów uznania 
oraz okolicznych adresów, wyróż-
nień i medali otrzymał syn Stefana 
– Wojciech kultywujący oprócz 
zawodu tapicerskiego po ojcu także 
pamiątki po nim, m.in. puchary, 
medale, wycinki prasowe czy zdję-
cia. Stefana Wierkiewicza, jego ro-

dzinę, sukcesy 
sportowe oraz 
udział w  kam-
panii wrześnio-
wej 1939  r. 
przedstawili-
śmy w „WL” 09-
2014 na str. 40 
w   ar t y ku l e 
„Wojna zabrała 
mu szansę...” 
oraz w  „Rocz-
niku Historycz-
nym Lubonia” 
tom  4. na str. 
270-288.

Z rąk puł-

kownika Tadeusza Janowskiego 
Stefan Wierkiewicz pośmiertnie 
został odznaczony złotym medalem 
za zasługi dla Ligi Obrony Kraju. 
Specjalny album z  historycznymi 
zdjęciami przedstawiającymi Stefa-
na Wierkiewicza podczas zawodów 
ufundowali rodzinie członkowie 
seniorzy klubu Sportowego „Warta”. 
Wśród nich Zbigniew Orywał 
(olimpijczyk, mistrz Polski, pierw-
szy Polak, który odniósł sukcesy 
w USA – dwukrotnie zdobył tytuł 
międzynarodowego mistrza tego 

100-lecie urodzin
śp. Stefana Wierkiewicza
Wspominano żabikowianina z ul. Wojska Polskiego, sławnego 
przedwojennego biegacza długodystansowca, kaprala Wojska 
Polskiego – uczestnika kampanii wrześniowej 1939 r.  
– 7. Dywizjonu Artylerii Konnej, znanego w Poznaniu tapicera 
– rzemieślnika

n
Ks. Jacek Zjawin odprawił uroczystą mszę św. w intencji 100 rocznicy uro-
dzin śp. Stefana Wierkiewicza. Przy ołtarzu duży portret protoplasty rodu, 
przed którym bukiet ze 100 czerwonych róż   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Chwila zadumy i modlitwy przy rodzinnym grobie Wierkiewiczów na żabi-
kowskim cmentarzu   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Stefan Wierkiewicz został pośmiertnie odznaczony złotym medalem za 
Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Moment dekoracji portretu przez pułkowni-
ka rezerwy Tadeusza Janowskiego (przewodniczącego Wielkopolskiej 
Komisji Rewizyjnej Ligi Obrony Kraju) oraz syna Wojciecha Wierkiewicza 
z lewej (w mundurze Bractwa Kurkowego)    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przedstawiciele seniorów Klubu Sportowego „War-
ta” Poznań, w którym biegał Stefan Wierkiewicz 
przekazują synowi Wojciechowi specjalnie przygo-
towany album o ojcu. W środku, w jasnym garnitu-
rze Zbigniew Orywał, który biegał ze Stefanem 
(olimpijczyk, mistrz Polski, mistrz Stanów Zjedno-
czonych)   fot. Piotr P. Ruszkowski

kraju w biegu w hali na 1 000 jar-
dów w  1958 i  1959  r. Zwycięzca 
zawodów Millrose Games w 1959 
na 880 jardów oraz w  mitingu 
NYAC w 1959 r. na 1 000 jardów, 
gdzie pokonał światową czołówkę 
średniodystansowców – mistrzów 
Europy i medalistów olimpijskich). 
Rozpoczynał bieganie w 1948 r., gdy 
Stefan Wierkiewicz kończył karierę. 
Razem startowali w  przełajach, 
m.in. na memoriale Bronisława 
Szwarca, olimpiadzie „Głosu Wiel-

kopolskiego” oraz w Bydgoskim 
Biegu Warty, gdzie wraz z Płot-
kowiakiem zdobyli drużynowe 
mistrzostwo.

PPR

n
Pamiątkowe, tradycyjne zdjęcie zbiorowe uczestników uroczystych wspomnień o śp. Stefanie Wierkiewiczu 
20.06.2015 r.   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Aneta Witczak (z d. Deska) zo-
stała wiceprezesem zarządu 
ds. ekonomiczno-�nansowych 

znanej �rmy H. Cegielski-Poznań 
SA. Założone przez Hipolita Cegiel-
skiego w 1846 r. przedsiębiorstwo 
jest obecnie jednoosobową spółką 
Skarbu Państwa, zatrudniającą oko-
ło 500 pracowników, w tym wielu 
lubonian.

Pochodząca z naszego miasta A. 
Witczak jest związana z grupą ka-
pitałową H. Cegielski od 1997  r., 
kiedy skończyła studia ekonomicz-

ne. Doświadczenie zawodowe zdo-
bywała, pracując w  zajmującej  się 
serwisem silników okrętowych Die-
sel’a �rmie-córce – H. Cegielski – 
Service Sp. z o.o., w Dziale Handlu 
i  Marketingu oraz Ekonomiczno-
-Finansowym (H. Cegielski SA po-
siada obecnie 3 spółki-córki). W la-
tach 2011-2015 pełniła w niej funk-
cję dyrektora ds. ekonomiczno-�-
nansowych. W związku z upływem 
kadencji Zarządu spółki-matki (H. 
Cegielski SA), Rada Nadzorcza 
przeprowadziła pod koniec kwietnia 

Kto jest kim w Luboniu

Lubonianka we władzach HCP

n
Aneta Witczak – wice-
prezes H. Cegielski-
-Poznań SA

br. postępowanie kwali�kacyjne na 
obsadzenie stanowisk we władzach. 
Lubonianka okazała  się najlepsza 
spośród ubiegających się o funkcję 
wiceprezesa ds. ekonomiczno-�nan-
sowych i 13 maja br., uchwałą Rady, 
została powołana do jej pełnienia. 
Nowe obowiązki sprawuje od 16 
czerwca.

Aneta Witczak jest absolwentką 
lubońskiej Szkoły Podstawowej nr 1 
i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 
w  Poznaniu. W  1997  r. skończyła 
studia na Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu (Wy-
dział Zarządzania 
– Handel między-
narodowy), 
a  w  2009  r. pod-
niosła kwali�ka-
cje na Podyplo-
mowych studiach 
menedżerskich 
Politechniki Po-
znańskiej (Nowo-
czesne zarządza-
nie przedsiębior-
stwem). Ma 42 
lata, jest zamężna, 
ma córkę.

HS

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
lipiec – okrągłe rocznice

350 lat temu
Qn 31 lipca 1665 r. wojska szwedzkie 

zajęły Poznań. Rozpoczęły się okrut-
ne rządy okupanta. Stąd mocnymi 
załogami Szwedzi obsadzili Kościan, 
Leszno, Wschowę i  inne miasteczka 
wielkopolskie.   (11, s. 41)

145 lat temu
Qn 2 lipca 1870 r. naczelny prezes nie-

mieckiej rejencji poznańskiej (zabór 
pruski) odpowiedział na podanie zło-
żone przez Juliusza Aua (dyrektor 
Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabi-
kowie) w sprawie zgody na założenie 
placówki. Przedstawiciel władz pru-
skich stwierdził, że „szkoły rolnicze 
przez osoby prywatne lub towarzystwa 
zakładane, rządowego pozwolenia nie 
potrzebują”.   (11, s.  146; 13, s.  359; 
„WL” 01-2004, s. 21)

140 lat temu
Qn 1 lipca 1875 r., po interwencji Za-

rządu Centralnego Towarzystwa Go-
spodarczego (zarządzającego Wyższą 
Szkołą Rolniczą w Żabikowie) oraz Au-
gusta Cieszkowskiego, władze pruskie 
przesunęły termin opuszczenia granic 
państwa pruskiego przez mieszkańców 
Królestwa Polskiego (chodziło o osła-
bienie kształcącej patriotów polskiej 
szkoły, poprzez wydalenie studentów 
i nauczycieli pochodzących spoza za-
boru pruskiego).   (11, s. 158)

115 lat temu
Qn W  l i p c u  1 9 0 0   r.  m i -

nister oświaty Konrad Studt wydał za-
rządzenie o zniesieniu języka polskiego 
w nauczaniu religii i wprowadzeniu na 
jego miejsce języka niemieckiego, co 
wywołało silny sprzeciw w społeczeń-
stwie polskim.   (13, s. 23, 55)

85 lat temu
Qn Do 1 lipca 1930 r. funkcję rządcy 

folwarku żabikowskiego pełnił Antoni 
Kaiser (od 1 marca 1929 r.).   (11, s. 186)

80 lat temu
Qn 21 lipca 1935 r. z inicjatywy sołtysa 

Lubonia – Stanisława Skrzypczaka – 
powstał Chór „Bard”.   („WL” 06-2000, 
s. 15; 07-2000, s. 20; 09-2005, s. 28)

75 lat temu
Qn Do 20 lipca 1940 r. (od 22 czerwca) 

sołtys żabikowski Stanisław Łączkowiak 
był przetrzymywany w  obozie kon-
centracyjnym w Dachau.   (13, s. 163)

70 lat temu
Qn 14 lipca 1945 r. – z opóźnieniem 

ze względu na olbrzymie braki edu-
kacyjne uczniów spowodowane wojną 
– zakończył się pierwszy po okupacji 
niemieckiej rok szkolny w szkole w La-
sku przy ul. Sobieskiego.   (13, s. 108)
Qn Od 15 lipca do 4 września 1945 r. 

w Szkole Podstawowej nr 2 naprawia-
no zniszczone podczas wojny: rozbi-
te ściany, więźbę dachową, pokrycie, 
szklono okna, wykonano instalację 
elektryczną i wymalowano pomiesz-
czenia.   (13, s. 181)
Qn Od 22 lipca do 15 września 1945 r. 

zorganizowano 7 went, z których do-
chód przeznaczono na odbudowę ko-
ścioła we wsi Luboń po zniszczeniach 
wojennych.   (3, s. 179)
Qn W lipcu 1945  r. na teren kościo-

ła w  Luboniu zwieziono cegłę, żwir, 
wapno, cement, drewno i  glinę oraz 
rozpoczęto pierwsze roboty murarskie 
przy odbudowie świątyni.   (3, s. 181)
Qn 29 lipca 1945 r. wznowiło po wojnie 

w Luboniu działalność Grono Miłośni-
ków Sportu.   (5, s. 18)

30 lat temu
Qn 14 lipca 1985 r. w byłym hitlerow-

skim obozie karno-śledczym w Żabi-
kowie odsłonięto pamiątkową tablicę 
poświęconą pamięci pomordowanych, 
projektu Józefa Kaliszana, ufundowaną 
przez młodzieżowy chór Carl Friedrich 
von Siemens Gymnasium z Berlina.   (8)

25 lat temu
Qn 25 lipca 1990 r. Rada Miasta próbo-

wała przywrócić przedwojenną nazwę 

Piłsudskiego dla ul. Okrzei. Wobec 
protestów mieszkańców, odstąpiła od 
zmiany. Rada przemianowała nazwę 
ul. Janka Krasickiego na ul. Ignacego 
Krasickiego.   (10, V/15/90)
Qn 25 lipca 1990  r. władze Lubonia 

podjęły uchwałę ograniczającą dostęp 
do wysypiska śmieci przy ul. Żabi-
kowskiej wyłącznie dla podmiotów 
gospodarczych i  mieszkańców Lu-
bonia.   („WL” 05-1994, s. 4; „Raport 
o stanie miasta” – „WL” 06-1994, s. 13)
Qn W lipcu 1990 r. zastępcą komen-

danta Komisariatu Policji w Luboniu 
został Edmund Nowacki.   („WL” 11-
2004, s. 17)
Qn Do lipca 1990  r. ukazywało  się 

nielegalne pismo „Przegląd Luboński” 
– poprzednik „Wieści Lubońskich”.   
(„WL” 12-2004, s. 2)

20 lat temu
Qn 15 lipca 1995 r. zmarł w Poznaniu, 

urodzony w Lasku ks. Bolesław Jur-
ga – założyciel i długoletni proboszcz 
para�i pw. Chrystusa Dobrego Paste-
rza przy ul. Nowiny w Poznaniu, syn 
powstańca wielkopolskiego Franciszka 
Jurgi – członka Społecznego Komite-
tu Budowy Kościoła w Lasku.   (17, 
s. 197, 222)
Qn W lipcu 1995 r. z kościoła pw. św. 

Jana Bosko skradziono ryngraf z wize-
runkiem Matki Boskiej Częstochow-
skiej, ufundowany przez Towarzystwo 
Miłośników Miasta Lubonia, zawie-
szony w świątyni 22 czerwca 1995 r.   
(„WL” 09-1995, s. 12)

15 lat temu
Qn 5 lipca 2000  r. w  bloku przy ul. 

Sikorskiego  5 otwarto posterunek 
dzielnicowy dla osiedla „Lubonianka”. 
Działał krótko. W 2015 r. placówkę 
uruchomiono ponownie – przy ul. 
Sikorskiego 7.   („WL” 07-2000, s. 9; 
02-2015, s. 10)
Qn 27 lipca 2000 r. Rada Miasta uchwa-

liła zmianę siedziby i nadanie imienia 
Gimnazjum Publicznemu nr 2. Szkołę 
przeniesiono z budynku SP 1, gdzie 
działała przez rok, do nowo wybu-
dowanego gmachu przy Kołłątaja 1. 
Otrzymała imię Jana Pawła II.   (10, 
XXV/130/2000)

- 27 lipca 2000  r. Rada Miasta 
podjęła uchwałę o wzniesieniu pomni-
ka Milenijnego przy ul. Powstańców 
Wlkp.   (10, XXV/131/2000)

Qn  W lipcu 2000 r. w dwóch miej-
scach Lubonia ustawiono kolejne z 5 
abstrakcyjnych rzeźb plenerowych 
ufundowanych w 1985  r. przez mi-
nisterstwo, które zalegały w  maga-
zynach miasta przy ul. Źródlanej: 
„Rozkwit” Krzysztofa Jakubika (na 
pętli autobusowej przy ul. Poniatow-
skiego) i „Ręka” autorstwa Andrzeja 
Jarzębowskiego (przy OSP).   („WL” 
08-2000, s. 8)

5 lat temu
Qn 1 lipca 2010  r. Luboń rozpoczął 

funkcjonowanie w ramach aglome-
racyjnego systemu komunikacyjnego.   
(„WL” 07-2010, s. 21)
Qn W lipcu 2010 r. lubonianka Nata-

lia Tomczyk została reprezentantką 
Wielkopolski w �nale ogólnopolskie-
go konkursu „Miss Polonia”.   („WL” 
08-2010, s. 3)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Poznania” 
Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 – 
„Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa 
i dziewięciu para�i” Stanisław 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 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i  współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Bibliote-
ka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzie-
je wsi i fundacji Augusta Cieszkow-
skiego” Stanisław Malepszak, Luboń 
1999; 13 –„200 lat oświaty w Luboniu” 
Stanisław Malepszak i Piotr P. Rusz-
kowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-
1990); 16 – „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 17 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Para-
dowska, 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
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Sobota
Qn  Na bieżni stadionu przy ul. Rzecz-

nej rozegrano 20 czerwca Rodzin-
ny Turniej w  Bule o  Puchar Bur-
mistrza (systemem szwajcarskim na 
dystansie 5 rund). Mimo pochmur-
nego poranka, stawiło się 9 drużyn 
z Lubonia, Poznania i Pobiedzisk. 
Po kilku godzinach gry zwyciężył 
dublet z Lubonia – „Tour de Fran-
ce” (Karolina i Mikołaj Fabisiowie) 
z 5 wygranymi. Na drugim miejscu, 
z 4 zwycięstwami, znalazł się zespół 
„Buloń” z Poznania (Dominik Prau-
ziński i Mirosław Walich), a 3. lokatę, 
wygrywając 3 mecze, zajęła drużyna 
lubońsko-poznańska „BeKa” (Blan-
ka Mojzykiewicz i Krzysztof Prau-
ziński). Drużyny te otrzymały z rąk 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej 
puchary i nagrody ufundowane przez 
Urząd Miasta. Pozostali zawodni-
cy dostali upominki od Lubońskiej 
Petanki. Brawa za wytrwałość dla 
najmłodszej uczestniczki zawodów 
pięcioletniej Helenki.   Lubońska 
Petanka

Qn Dużym powodzeniem cieszył się 
Pierwszy Turniej Siatkówki Plażowej 
na lubońskim orliku przy ul. Dojaz-
dowej. O godz. 10 piętnaście dru-
żyn rozpoczęło zmagania o Puchar 
Młodzieżowej Rady Miasta. Oprócz 
mieszkańców Lubonia odwiedzili nas 
siatkarze, m.in. z Poznania i Pusz-
czykowa. Nad przebiegiem zawodów 
czuwali radni MRM: Natalia Kaźmier-
czak, Oliwia Krüger, Oliwia Miłek, 
Mikołaj Marcinkowski, Krystian Sobala 
z organizatorem Adamem Iwińskim 
i Bartoszem Wilczkiem (przewod-
niczący MRM) i opiekun – Patryk 
Dura. Po pięciu godzinach zaciętej 

gry 1. miejsce zajęli: Maciej Krzy-
żaniak Lubonia oraz Paweł Jassem 
z Puszczykowa. 2. lokatę wywalczyli 
Hubert Szymański i  Jakub Środa. 
Na ostatnie miejscu podium stanęli 
Piotr Osiadły i  Damian Ciemiec-
ki. Nagrodzeni otrzymali puchary 
i drobne upominki, natomiast każdy 
uczestnik dostał pamiątkowy medal.   

Oliwia Krüger

Qn Od godz. 15 do 17.30 mogliśmy 
podziwiać występy dzieci i młodzieży 
z lubońskich szkół oraz z Lubońskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obec-
nych powitała burmistrz Małgorza-
ta Machalska, osobą zapowiadającą 
występy była Anna Ciamciak z Polsat 
Biznes i TVP Poznań. Na początek 
swoje umiejętności taneczne zapre-
zentowały na scenie dzieci z SP 1. 
Uczniowie klas 1D, 3A, 4A z SP 4 
zagrali na �ażoletach. Grę ćwiczą od 
roku, uczestnicząc w zajęciach poza-
lekcyjnych pod kierunkiem nauczy-
cielki religii – Heleny Piątek. Agata 
Podbylska z kl. 5B (SP 4) pokazała 
publiczności, na czym polega hip-
-hop (o utalentowanej tancerce czytaj 
na str. 53). Maluchy z SP 3 z kl. 1, 
pod opieką grającej na gitarze Julii 
Cerbińskiej, zaśpiewały mix z reper-
tuaru „Fasolek” i Natalii Kukulskiej. 
Julia Breszyk z kl. 5 (SP 2) zaśpiewała 
piosenkę pt. „Cicha”, a Asia Olsztyń-
ska „Moja Fantazja”. W międzycza-
sie wystąpił także zespół taneczny 
z Centrum Fitness „Mia Famiglia” 
pod kierunkiem Ewy Darul. Dzieci 
w wieku 12 lat, tańczące wspólnie od 
10 miesięcy, zaprezentowały street 
dance do utworów m.in. Michaela 
Jacksona i  Amerie. Z  Gimnazjum 
nr  1 wystąpiła grupa „No Name” 
w składzie: Zo�a Makulska, Zuzanna 
Kornat (wokalistki), Karolina Macie-
jewska (perkusja), Albert Węgliński 
i Patryk Kąkol (gitara), prezentując 
na scenie trzy utwory, m.in. piosenkę 
Duy – „Mercy”. Grupę przygoto-
wywała Karolina Wilczyńska-Kąkol 
nauczycielka matematyki. Młodzież 
z Gimnazjum nr 2 zaprezentowała 
taniec nowoczesny i zumbę. Przed-
stawiciele OSP, Straży Miejskiej i Po-
licji przypomnieli o akcji „Z nami 
bezpieczniej”, konkursach z nagro-
dami, m.in. ze znajomości znaków, 

możliwości znakowania rowerów 
i  zapoznania  się z  przepisami ru-
chu drogowego. Na scenie stanęły 
również Grupy z LOSiR-u: „Show 
Dance” w układzie tańca nowocze-
snego, „Tańczące Brzdące” (najmłodsi 
w wieku 3-4 lat), grupa gimnastyczno-
-baletowa, muzyczno-baletowa oraz 
turniejowa tańca. Na koniec panie 
zaprezentowały ćwiczenia ze sztan-
gą, tzw. pump i jogę.   

Paulina Sawicka

Dni Lubonia

Qn Swoje stanowisko miała Młodzie-
żowa Rada Miasta (MRM). Przygoto-
wała wiele atrakcji dla najmłodszych. 
Konkurs polegający na rozpoznaniu 
miejsc na zdjęciach miasta okazał się 
wspaniałą zabawą dla nieco starszych. 
Najmłodsi natomiast mogli wypeł-
nić specjalne kolorowanki, wyło-
wić rybki z baseniku czy pozwolić 
pomalować sobie twarze. W sobo-
tę na scenie występowały talenty, 
które wyłoniliśmy podczas castingów 
do Dni Lubonia. Formacja taneczna 
prowadzona przez Macieja Dorsza 
zaprezentowała taniec na wysokim 
poziomie, podobnie Kinga Nuckow-
ska i Kaja Łukomska. Utalentowani 
wokaliści: Marta Pawlak i Maurycy 

Marciniak, oprócz solowych wystę-
pów, przygotowali niezwykły duet. 
Nie zabrakło także świata rapu. Ten 
styl muzyki zaprezentowali Oskar 
Frankowski, Kuba Herman oraz Re-
mik Tonder. Radni MRM – Natalia 
Kaźmierczak i Łukasz Kalinowski, 
który prowadzili przegląd – na za-
kończenie wykonali dla publiczności 
utwór „Możesz wszystko”, którego 
współautorem jest lubonianin Tabb. 
Nad przebiegiem działań czuwali: 
Bartosz Czekała, Michał Jeliński, 
Łukasz Kalinowski, Oliwia Krüger, 
Wiktoria Kucharska, Mikołaj Mar-
cinkowski, Oliwia Miłek, Rebecca 
Montanaro, Krystian Sobala, Filip 
Wesołowski, Paulina Wydrzyńska, 

cd.  
obok

Luboński akcent
Występ „Luxtorpedy” stał się niebywałą okazją dla Hieronima Gawelskiego 

(radnego Lubonia), który przyszedł na koncert, by odnowić starą znajomość. Jej 
historia sięga lat 80., kiedy był gitarzystą zespołu „Faza” – formacji założonej przez 
pięciu chłopaków z  jednej klasy z SP 4. Na perkusji grał wówczas Mieczysław 
Wojciechowski, na gitarze basowej – Piotr Jaśkowiak, na prowadzącej – Paweł 
Tłok, na rytmicznej – Hieronim Gawelski, a wokalistą był tzw. „Żaba”. Zaczęli 
swą muzyczną działalność w 1982 r. Próby prowadzili w lubońskim Domu Kul-
tury przy ul. Armii Poznań (dawne Kino „Wrzos”), którego kierownikiem była 
wówczas Barbara Sałata. Aby pokazać się szerszej publiczności, jeździli na różne 
przeglądy piosenek. Na jednym z  nich, w  Technikum Samochodowym na ul. 
Zamenhoa w Poznaniu, poznali zespół „Los desperados” (jego założycielem był 
Tomasz „Titus” Pukacki). Wkrótce jeden z członków tej grupy – Robert Friedrich 
– dołączył do zespołu „Slavoy”, co spowodowało rozpad „Los desperadosa”. Zna-
jomość była tak zażyła, że oba zespoły jeździły razem na koncerty, grając jeden 
po drugim. I o ile los dla Roberta Friedricha i jego grupy był łaskawy, to chłopa-
ki z „Fazy” zostali rozrzuceni po kraju po różnych jednostkach wojskowych. Po 
odbyciu służby, już nie udało im się zgrać. Końcem lubońskiej „Fazy” był rok 
1987. Jedynym, który realizuje się muzycznie, jest Paweł Tłok, który gra w zespo-
le „Mushrooms”. Występ „Luxtorpedy” był zatem okazją do odnowienia znajo-
mości z „Litzą”. Trzymając w ręku kilka archiwalnych zdjęć z lat 80., Hieronim 
poszedł do muzyka. Robert nie poznał go od razu, jednak zdjęcia przywołały 
dawne czasy. Z nieskrywaną radością, przedstawił go członkom zespołu i swojej 
rodzinie, a także rozdał autografy familii i znajomym Hieronima. Nastąpiła wy-
miana numerów telefonów i adresów mailowych...   (BS)

Zespół „Faza” 
z Ośrodka Kultury 
w Luboniu (kino 
„Wrzos”) z ul. Armii 
Poznań, ok. 1985 r. 
Od lewej: Hieronim 
Gawelski, Piotr Jaś-
kowiak, Mieczysław 
Wojciechowski, 
Paweł Tłok. Zdjęcie 
wykonano na festi-
wal muzyki rokowej 
w Jarocinie

n

n
Medaliści turnieju piłki siatkówki plażowej rozgrywanej na orliku w ra-
mach Dni Lubonia   

n
Uczestnicy przeglądu talentów Młodzieżowej Rady Miasta    
fot. Maria Wieczorek
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dodaje obecny w  składzie raper – 
Przemysław „Hans” Frencel. Nigdy 
nie tworzył ciężkiej muzyki rockowej, 
był człowiekiem z innej bajki. Hip-
-hopowiec, twórca tekstów rapowa-
nych, poznał Friedricha w jego stu-
dio nagraniowym. Postanowili zrobić 

eksperyment – „zgrać” swoją, tro-
chę odmienną twórczość i… wyszło 
świetnie. Odtąd Hans jest drugim 
wokalistą „Luxtorpedy”. Śpiewają 
o  wszystkim – o  miłości, nadziei, 
walce z ludzkimi słabościami, o tym, 
co dotyka i  otacza współczesnego 
człowieka. Teksty są okraszone dy-
namicznym brzmieniem rockowym, 
co daje efekt cieszący tysiące fanów.   

B.S.

KULTURA
oraz prezydium rady: Bartosz Wil-
czek, Natalia Kaźmierczak i Adam 
Iwiński przy pomocy opiekunki – 
Joanny Humerczyk.   

Bartosz Wilczek

Qn Na obchodach święta miasta po-
jawiła się też Ochotnicza Straż Po-
żarna, która przygotowała atrakcje 
dla najmłodszych. Dzieci mogły zo-
baczyć z bliska sprzęt ogniowy, a co 
niektórzy dostali do ręki wąż stra-
żacki, by wodą strącać butelki. Od 
późnego popołudnia scena należała 
do artystów. Gdy nadeszła godz. 20 
swój występ rozpoczął zespół „Me 
Myself And I” – grupa o niebanal-
nym, oryginalnym brzmieniu, zna-
na niektórym z popularnego show 
„Mam talent”. Duet wokalny wykonuje 
muzykę z pogranicza jazzu i muzyki 
elektronicznej, z licznymi elementa-
mi innych gatunków. Podobno sami 
muzycy swój styl określają mianem 
„voice controlled music”, czyli „mu-
zyka kontrolowana głosem”. Występ 
zakłóciły opady deszczu, ale najbar-
dziej wytrwali pozostali pod sceną, 
by rozkoszować się dźwiękami. Mi-
łym akcentem było zaproszenie do 
wspólnego występu formacji z Ośrod-
ka Kultury. Zespołowi tak bardzo 
spodobał się taniec najmłodszych, 
że chwilę później sami chcieli śpie-
wać i grać u ich boku.   

Maria Wieczorek

Qn Wieczór, pomimo mało zachęcają-
cej pogody i konieczności używania 
parasola, przyciągnął wielu lubonian. 
Jako ostatni z zaproszonych zespołów, 
na estradzie wystąpili Liber i Natalia 
Szroeder, którym wytrwale wiwato-
wała publiczność. Niestety o godz. 
22.30 pogaszono światła na scenie 
i rozpoczęto sprzątanie terenu. Obecni 
na stadionie, pomimo dość „młodej” 
godziny, rozeszli się do domów, po-
nieważ żadnych innych atrakcji już 
dla nich nie przewidziano.    KRusz

Niedziela
Qn Drugi dzień w dużej mierze był 

przeznaczony dla dzieci. Od godz. 14 
na scenie pojawiały się grupy przed-
szkolne z: Niepublicznego Przedszko-
la „Chatka Skrzatka” oraz Publicz-
nych Przedszkoli: „Małe Talenty”, 
„Pogodne Przedszkole” i  „Weseli 
Sportowcy”. Następnie koncert in-
strumentalny „Z muzyką przez wie-

ki” dla dzieci i dorosłych dał zespół 
„Ad Hoc”, po czym ponownie scenę 
opanowały dzieciaki, tym razem z: 
Niepublicznego Przedszkola „Kubuś 
Puchatek i Przyjaciele” oraz „Tajem-
nicza Wyspa”. Gwiazdą estrady dla 
małych widzów była niewątpliwie 
„Arka Noego”, która przyciągnęła 
wielu fanów. I  tak dotąd średnio 
zajęte sektory pod sceną, w  krót-
kim czasie zapełniły się widownią. 
Całe rodziny oglądały występ, śpie-
wając co bardziej znane utwory. Po 

tej muzycznej uczcie dla dzieciaków, 
przyszedł czas na lubońskie zespoły 
„Mushrooms” (Grzyby) [czytaj: „WL” 
07/2010, s. 32] oraz „Antygrawitację” 
(„WL” 06-2013, str. 39 i „WL” 01-2015, 
str.  37), a  zaraz po nich wystąpiła 
gwiazda – „Luxtorpeda”. Zespół grał 
w pełnym składzie od godz. 21 do 

22.30. Chłopaki wykonały 
najbardziej znane utwory, 
m.in. „Wilki dwa”, „Au-
tystyczny”, „Mambałaga”, 
„Tajne znaki”, „Hymn” oraz 
utwór „44” z nadchodzącej 
płyty. Pełna ekspresji mu-
zyka i błyskotliwe teksty 
sprawiły, że publiczność 
szalała, czego dowodem 
był tzw. kocioł pod sceną. 
Istotne było, że muzycy nie 
grali z playlisty i publicz-
ność sama decydowała, 
jaki utwór chce usłyszeć. 
Jedynym niedosytem był 
brak bisów, ale co niektó-
rym udało się zrobić sel�e 
z  „Litzą”. Warto w  tym 
miejscu nadmienić, że 

cd.  
ze str. 
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„Luxtorpeda” to zespół założony 
w 2010 r. przez Roberta Friedricha 
„Litzę”. Był gitarzystą w wielu różnych 
zespołach, m.in.: „Acid Drinkers”, 
„Turbo”, „Flapjack”, „Kazik na żywo”, 
„2Tm2,3” (Tymoteusz). Ten ostatni 
tworzy muzykę rockową, hard-rocko-
wą i punkową z tekstami o tematyce 
chrześcijańskiej. Tematyka tekstów 
„Tymoteusza” to wspólny mianow-
nik z  kolejnym projektem „Litzy” 
– zespołem „Arka Noego”. Tworzą 
ją muzycy znani Friedrichowi z in-

nych kapeli oraz, przede wszystkim, 
dzieci tych muzyków (i nie tylko). 
Założyciel, frontmen, twórca tekstów 
i  gitarzysta „Luxtorpedy” zaprosił 
do współpracy w  swoim nowym 
projekcie muzyków, z którymi grał 
w „Arce Noego” oraz w innych gru-
pach. W „Luxtorpedzie” na gitarze 
gra Robert Drężek, na gitarze basowej 
– Krzysztof Kmiecik, a na perkusji 
Tomasz Krzyżaniak. Twórczości „Lu-
xtorpedy” niebywałego charakteru 

n
Podczas Dni Lubonia niepowtarzalną szasnę 
pokazania się miały środowiska skupione w lu-
bońskich placówkach, klubach, organizacjach… 
Na zdjęciu – przedszkolaki   fot. Beata Stemp-
czyńska

Gwiazda tegorocznych Dni Lubo-
nia – „Arka Noego” – skupiła tłum 
widzów różnych pokoleń   fot. 
Beata Stempczyńska

n

n
Atrakcją niedzielnego wieczoru był występ zespołu „Luxtorpeda”    
fot. Paweł Wolniewicz

n
W jednym z namiotów rozgrywano symul-
tanę szachową, którą prowadził znany 
w środowisku szachista, szkoleniowiec 
i sędzia – Janusz Woda   fot. Hanna Siatka

n
Scena, widownia, stragany i gastronomia były w tym roku ustawione na 
płycie głównej boiska przy ul. Rzecznej   fot. Hanna Siatka
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Tradycji stało się zadość. Garst-
ka pasjonatów zorganizowała 
kolejną superimprezę. Sąsiedzi, 

mieszkańcy i przyjaciele placu zabaw 
postarali się uatrakcyjnić tę zabawę. 
Na wstępie, przy wylatujących w po-
śpiechu w górę gołębiach Tadeusza 
Waliczka i przy tradycyjnym „Sto lat” 
świętowano, zajadając urodzinowy 
tort, przygotowany przez przemiłe 
sąsiadki. Byli też przyjaciele placu 
– burmistrz Małgorzata Machalska 
i poprzedni włodarz miasta – Da-
riusz Szmyt. Miło, że do nas wracają 
i dobrze się z nami czują. Imprezę 
z dużym poczuciem humoru pro-
wadziła Ewa Kuberka-Kóska, a Pa-
weł Wolniewicz wcielał się w coraz 

to w nowe role. Przebojem zabawy 
była pyszna grochówka autorstwa 
okrzykniętej z  sympatią, lokalną 
Magdą Gessler – Ewy Ruszkowskiej. 
Zupa została przywieziona na sta-
rym wozie na sztabowych kołach, 
co dodało jej wyjątkowego smaku. 
Mąż pani Ewy – Adam – doglądał 
„centralnego ogrzewania” imprezy, 
czyli ogniska i  wspierał Straż Po-
żarną w  spektakularnym pokazie 
gaszenia ognia. Był też stół ob�to-
ści „Czym chata bogata”, na którym 
kto chciał, stawiał popisowe wypieki 
i  inne kulinarne specjały. Pogoda 
z  uwagą przyglądała  się tej wspa-
niałej imprezie i, ze względu na jej 
ciepłą atmosferę, trzymała w ryzach 

deszczowe chmury. Odbyło się wiele 
sportowych konkursów prowadzonych 
przez energiczną Grażynę Kiercul. 
W narożniku placu zabaw, na straży 
strzelnicy, stał gotowy na wszystko 
Andrzej Koprowski, a jego żona Ewa 
budziła kreatywność naszych dzieci, 
tworząc kolorowe świeczki w technice 
de coupage. Dzieci ze swoją niespoży-
tą energią zajadały popcorn podany 
z gracją przez Magdę, Izę i Agnieszkę 
i uczyły się języka obcego, bawiąc się 
z anglistką – Eweliną. Oprawa mu-
zyczna należała do zgranej ekipy 
Krzysztofa Glazy, a prąd udostępnił 
jak co roku Roman Leśnik. Niesa-
mowitą furorę robiły coraz bardziej 
zmęczone koniki pana Janusza Czy-

ża z Banderozy 
w Lasku, które 
z wytrwałością 
woziły na prze-
jażdżki naszą są-
siedzką brać. Był 
także praktycz-
ny i  jakże po-
trzebny pokaz 
pierwszej pomo-
cy medycznej, 
przygotowany 
przez profesjo-
nalistę – Bog-
dana Tarasie-
wicza, a nawet 
„prawdziwy” le-
karz weterynarii 
(autor tekstu), 
który wytrwale 

udzielał dzieciom i dorosłym porad 
jak opiekować się zwierzętami domo-
wymi. Piknik uświetniały występy 
grup tanecznych Beaty Janickiej oraz 
utalentowanych dzieci z sąsiedztwa. 
Mogliśmy także podziwiać pokaz 
kynologiczny, a w roli głównej wy-
stąpiła Natalia Pawlak z psem naj-
mniejszej rasy na świecie – cziłałą. 
Dzieci zajadały chipsy od Mikołaja 
i próbowały swoich sił jako wioślarze 
wraz z zaangażowanym Patrykiem 
Brzezińskim. Sąsiedzi opowiadali 
śmieszne i  niecenzuralne kawały, 
rozdawano kubki piknikowe. Jednym 
słowem, zabawom nie było końca. 
W pewnym momencie jednak lu-
nęło, co nie załamało wcale ducha 

Budzik szlachetnych wartości
Piknik sąsiedzko-integracyjny na 3. urodziny placu zabaw „Autostradowa Dolinka”

pikniku. Ku zaskoczeniu organiza-
torów, większa część nieprzema-
kalnych uczestników trwała nadal, 
bawiąc  się w  rytm muzyki, mimo 
deszczu. Wszyscy zadawali sobie 
pytanie i  nie tracili nadziei, czy 
jednak odbędzie się najważniejszy 
punkt programu pod nazwą sąsiedz-
kie światełko – lampiony do nieba? 

I nagle deszcz skapitulował na oko-
ło 1,5 godziny. Przy zaangażowaniu 
mistrzów ceremonii – Asi i Łukasza 
Zygmańskich – do nieba wraz z ma-
rzeniami pofrunęły dziesiątki lam-
pionów, wśród radosnych okrzyków 
śmiechu i  wzruszeń. Niemożliwe 
stało  się możliwe. „Autostradowa 
Dolinka” zapłonęła tradycyjnym 
urokliwym blaskiem. Ta impreza 
oprócz zwykłej radości i życzliwości 
jest przekazem – kim dla człowie-
ka powinien być drugi człowiek. 
Przypomina, że w czasach wielkiej 
gonitwy za pieniądzem, trzeba się 
w życiu zatrzymać i spędzić razem 

chwile w sąsiedzko-przyjacielskim 
gronie i życzliwym klimacie. Organi-
zatorzy własnym asumptem działają 
tu na zasadzie budzika, który budzi 
te wspaniałe i szlachetne wartości. 
Odkurzają je i  jednoczą w „Auto-
stradowej Dolince”. Mam nadzieję, 
że wreszcie obudzą się ci, których tu 
zabrakło, bo wciąż spać nie można.

Tomasz Kuberka

Inicjatywa Społeczna „Uśmiech 
dziecka” składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy się przy-
czynili do zaistnienia tej udanej 
imprezy.

n
Organizatorzy i prowadzący imprezę w Autostradowej 
Dolince w towarzystwie przedstawicieli Urzędu Miasta   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Domowych wypieków 
można było kosztować za 
darmo. Komentowano, że 
to sympatyczniejsza im-
preza od Dni Lubonia   
fot. Paweł Wolniewicz

Grochówka państwa Rusz-
kowskich rozeszła się mi-
giem   fot. Paweł Wolniewicz

n
Tańczące dziewczynki z grupy Beaty Janickiej   fot. Paweł Wolniewicz

n

W poniedziałek, 8 czerwca, 
w Bibliotece Miejskiej od-
było się cykliczne spotkanie 

Klubu Historycznego „Lubońskie 
Konwersatorium Historyczne” (LKH), 
którego tematem były prawdy i le-
gendy Powstania Wielkopolskiego. 
Prof. Janusz Karwat zreferował fakty 
dotyczące tego niepodległościowego 
zrywu, począwszy od jego genezy, 
po czym przeszedł do mitów z nim 
związanych. W  dalszej kolejności 
dyskutowano o  różnych wątkach 

Powstania, kładąc duży nacisk na 
udział lubonian w  walkach. Przy 
okazji można było poznać wiele 
danych statystycznych dotyczących 
wydarzeń.

Następne spotkanie Klubu od-
będzie się po przerwie wakacyjnej 
– w październiku. Jedno z kolejnych 
konwersatoriów będzie poświęcone 
hitlerowskiemu obozowi w Żabiko-
wie.

PAW

Powstanie pod lupą

n
Profesor Janusz Karwat (centralnie na pierwszym planie) profesjonalnie 
prowadził ciekawą i pożyteczną dyskusję   fot. Paweł Wolniewicz
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Z wizytą u Smerfów

We wtorek, 2 czerwca, z okazji 
Dnia Dziecka Biblioteka 
Miejska zaprosiła najmłod-

szych widzów do wzięcia udziału 
w spektaklu teatralnym. Smerfetka, 
Zgrywus i  Gargamel wprowadzili 
dzieci w smerfowy leśny świat, pełen 
przygód, ekologii i  dobrodziejstw 
matki natury ale również czyhają-
cych w nim niebezpieczeństw.

Sposób na niejadka
W tym samym dniu w „Galerii 

na Regale” odbył się spektakl pt. „O 
Tadku – Niejadku, babci i dziadku”. 
Przedstawienie powstało w oparciu 
o bajkę autorstwa Wandy Chotom-
skiej z 1968 r. Opowiada o chłopcu, 
który nie chce jeść, jednakże spacer 
z dziadkiem i niespodziewana przy-
goda z balonem sprawiają, ze dia-
metralnie zmienia zdanie.

Promyk
9 czerwca odbyło  się ostatnie 

w  tym sezonie spotkanie Klubu 
Osób Niewidomych i Słabowidzą-
cych „Promyk”. Umilili je goście ze 
Szkoły Podstawowej nr  2 krótkim 
przedstawieniem artystycznym 
przygotowanym przez Szymona 
Nowickiego. Członkowie klubu spę-
dzili wspólnie miły czas przy kawie 
i słodkościach.

Tajemniczy Ossendowski
12 czerwca miało miejsce spo-

tkanie autorskie i promocja książki 
Witolda Michałowskiego pt. „Ossen-
dowski. Podróż przez życie”. Dzięki 
pisarzowi dowiedzieliśmy się, że 
Antoni Ferdynand Ossendowski był 
mistrzem pióra i niepokornym po-
dróżnikiem. Dotarł do Wrót Aghar-
ty w Kraju Urianchajskim (obecna 
Tuwa) i usiłował rozgryźć mecha-
nizm działania broni psychotropo-
wej. Poznał ostatniego mongolskie-
go chana, barona von Ungern-Stern-
berga, i  rzekomo nawet wiedział, 
gdzie został ukryty jego legendarny, 
nieodnaleziony do dzisiaj skarb.

Turniej szachowy
15 czerwca odbyły się Mistrzo-

stwa Klubu Szachowego działającego 
przy Bibliotece Miejskiej. W turnie-
ju, sędziowanym przez Janusza 

Wodę, wzięło udział 12 uczestników. 
Mistrzostwa stanowiły podsumo-
wanie rocznego cyklu szkolenia 
dzieci, które wykazały chęć gry 
w  szachy. I  miejsce w  kategorii 
dziewcząt uzyskała Ewa Tasiemska. 
W  kategorii chłopców triumfował 

Michał Nawrocki, 2. miejsce zajął 
Dawid Konieczny, a  3. – Szymon 
Grześkowiak.

Jej pasje
15 czerwca odbyło  się drugie 

spotkanie z cyklu „Moje pasje”. Tym 
razem obecnością zaszczyciła nas 
Magdalena Kozicka. Artystka, któ-
rej dzieła do połowy września moż-

na podziwiać w „Galerii na Regale”, 
opowiedziała o  swojej największej 
pasji, jaką jest sztuka w  szerokim 
tego słowa znaczeniu. Pani Magda-
lena nie ogranicza  się bowiem do 
jednego rodzaju aktywności pla-
stycznej. Jest artystką zajmującą się 
wieloma formami twórczości. Ma-
luje niesamowite obrazy, tworzy 
instalacje, fotogra�e i rzeźby. Zgro-
madzeni w Galerii mogli podziwiać 
„dowody” jej artystycznych talen-
tów.

Kolorowe malowanie
17 czerwca w „Galerii na Rega-

le” zorganizowano wernisaż prac 
uczestników zajęć Kolorowe Malo-
wanie pt. „Widok z mojego okna”. 
Dzieci pod opieką plastyka Przemy-
sława Szydłowskiego przez cały rok 
przygotowywały prace z  różnych 
dziedzin sztuki. Najlepsze z  nich 

Z Biblioteki Miejskiej
zaprezentowano na wernisażu. Mło-
dzi artyści przyprowadzili rodziców, 
którzy mogli podziwiać owoce ca-
łorocznych zmagań swoich pociech 
z  twórczością artystyczną. Zapisy 
na nowy semestr zajęć plastycznych 
będą przyjmowane w Bibliotece od 

sierpnia.

Dzień Kultu-
ry 2015

19 czerw-
ca, w  Dniu 
Kultury, 
o  godz.  10 
dzieci spotka-
ły  się z  Elizą 
Piotrowską. 
Miały okazję 
poznać znaną 
autorkę i  ilu-
stratorkę ksią-
żek, poetkę, 
krytyka sztu-
ki. Pani Eliza 

jest Absolwentką Wydziału Historii 
Sztuki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Uni-
wersytetu La Sapienza w Rzymie. Jej 
życie wydaje się być równie ciekawie 
i interesujące jak książki, które pisze. 
O godz. 12 baśnie czytała najmłod-
szym Wiesława Andrzejewska – 
słuchaczka Lubońskiego Uniwersy-
tetu III  Wieku. Przybliżyła im hi-
storię Mikołajka oraz Cioci Jadzi. 
Przedszkolaki słuchały z  zacieka-
wieniem i skupieniem. O godz. 13 
odbyła się lekcja biblioteczna. Lu-
bońską placówkę zwiedzali pod-
opieczni Niepublicznej Ochronki 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego. 
Dyrektor E. Stefaniak przedstawiła 
młodym czytelnikom tajniki pracy 
w bibliotece. W zamian dzieci za-
śpiewały kilka piosenek i zaprezen-
towały specjalnie na ten cel przygo-
towany występ choreograficzny. 
O  godz.  16, na ostatnich w  tym 
sezonie zajęciach z cyklu „Kolorowe 
Malowanie”, Przemysław Szydłowski 
zaproponował swoim podopiecz-
nym zabawę z włóczką. Dzieci skon-
struowały statek piracki, a następnie 
urządziły gry i zabawy na świeżym 
powietrzu. O 17 miał swój występ 
teatrzyk dla dzieci. Po raz kolejny 
gościliśmy aktor-
ki Teatru „Małe 
Mi”. Tym razem 
panie zapropono-
wały widzom 
spektakl o  enig-
matycznej nazwie 
„Fintikluszki”. 
Zabawne, wzru-
szające bajki, lu-
d o w e  g a d k i 
i  przyśpiewki, 
zebrały w  Mu-
zyczny Kram 
z  Opowieściami, 
wskrzesiły świat 
Wielkoludów 
i   D omow ych 
Skrzatów. O godz. 
19 zaprezentowa-

no czarną komedię pt. „Abonent 
czasowo dostępny” w  wykonaniu 
Macieja Wilewskiego. Przedstawie-
nie składało  się z  7 satyrycznych 
monologów, tworzących całość. Ich 
bohater jest typem osobnika żyją-
cego z zasiłku i dorabiającego cza-
sem w niezbyt legalny sposób. Ma 
żonę i dziecko, jednak ponad życie 
rodzinne przedkłada spotkania z ko-
legami. Na co dzień nie potra� się 
obejść bez telefonu komórkowego…

Klub Filmowy
22 czerwca „Galeria na Regale” 

po raz ostatni w tym sezonie zamie-
niła się w salę kinową, a to za spra-
wą miłośników dużego ekranu, 
którzy raz w miesiącu spotykają się 
w Bibliotecznym Klubie Filmowym. 
Tym razem mieli okazję obejrzeć 
�lm w reż. Marcina Krzyształowicza 
pt. „Pani z  przedszkola”. Komedia 
opowiada losy rodziny oraz wpływ, 
jaki na ich życie wywiera tytułowa 
pani z  przedszkola. Prelekcję do 
�lmu oraz dyskusję po projekcji 
poprowadził dr Marcin Jauksz. Ser-
decznie zapraszamy na spotkania 
Klubu Filmowego od września, za-
wsze w  przedostatni poniedziałek 
miesiąca o godz. 19.

BM

n
Maciej Wilewski w monodramie 
„Abonent czasowo dostępny”

n
Zwycięzcy turnieju szachowego

n
Przedwakacyjne spotkanie klubu „Promyk”

n
Wernisaż prac dzieci uczestniczących w zajęciach pla-
stycznych „Kolorowe malowanie”
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Spacerkiem po MRU

W sobotę, 6 czerwca człon-
kowie Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Lubonia 

(TMML) wybrali się, by obejrzeć sys-
tem podziemny centralnego odcinka 
Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego (MRU). System umocnień 
zrealizowano na obszarze Bramy 
Lubuskiej, miejsca o wyjątkowym 
znaczeniu strategicznym. Przez nią 
przebiegał bowiem najkrótszy trakt 
komunikacyjny prowadzący z War-
szawy, przez Poznań do Berlina, a do 
tego ze stolicy Niemiec do granicy 
Polską było tylko około 160  km. 
Prace rozpoczęto w 1934 r. pod pre-
tekstem regulacji cieków wodnych 
w ramach Linii Niesłysz-Obra, jed-
nak zasadniczy projekt rozbudowy 
umocnień opracowano w  1935  r. 
w ramach koncepcji Frontu Ufor-
ty�kowanego Łuku Odry i Warty. 
Miały go tworzyć w pierwszej linii 
schrony wyposażone w  karabiny 
maszynowe, moździerze, miotacze 
ognia oraz działa przeciwpancerne 
zamontowane w stalowych kopułach 
i kazamatach. W drugiej linii miały się 
znaleźć obiekty bojowe wyposażone 
w  dalekosiężną artylerię, również 
zabezpieczoną pancerzami. Prace 
wstrzymano wiosną 1938 r. głów-
nie ze względu na ogromne koszty 
przedsięwzięcia. Schronów, propa-
gandowo nazwanych Panzerwerk, 
powstało tu około stu, natomiast 
system podziemny łączący dzieła 
centralne i  liczący ponad 32 kilo-
metry, zbudowano na głębokości 
do 52 metrów. Mimo że zrealizo-
wano tylko około 25% pierwotnego 
zamierzenia, wyprzedza go jedynie 
Linia Maginota. Dla części uczest-

ników wyprawy była to podróż sen-
tymentalna, dla innych poznawanie 
jednego z największych i najbardziej 
skomplikowanych systemów obron-
nych w Europie. Podziemny spacer 
rozpoczęliśmy na Pętli Nietoperskiej, 
a następnie poprzez dworce: Martha, 
Dora, Cäsar, Bertha, udaliśmy  się 
do nieukończonego wjazdu A62. 
Powrót natomiast odbył się poprzez 

malownicze lasy i pola z uwzględnie-
niem zachowanych w lepszym lub 
gorszym stanie dzieł nadziemnych.

Badania schronów
W trakcie budowy osiedla Ste-

fana Czarnieckiego na poznańskiej 
Wildzie natra�ono na dwa schrony 
przeciwlotnicze (Lu�schutzraum) 
z 1944 r. Ze względu na konieczność 
sprawnej realizacji inwestycji po 
wykonaniu inwentaryzacji zostały 
jednak zburzone, a na ich miejscu 
powstają kolejne budynki nowocze-
snego osiedla. W  ich badaniach 
mieli możliwość uczestniczyć człon-
kowie TMML.

Ze strategicznego punktu wi-
dzenia Poznań był w latach drugiej 
wojny światowej bardzo ważnym 
miastem. Stanowił znaczący ośro-
dek przemysłowy oraz garnizono-
wy, tutaj znajdował się duży węzeł 
kolejowy. Miasto więc wymagało 
odpowiedniego zabezpieczenia 
przed nalotami bombowymi. Na 
początku wojny miasto było sto-
sunkowo bezpieczne, jednak już 7 
marca 1940 r. nad miastem poja-
wiły się pierwsze samoloty alianc-
kie, które zrzuciły tylko ulotki. 
Natomiast pierwszego nalotu do-
konał w nocy z 8 na 9 maja 1941 r. 
pojedynczy brytyjski samolot. Ko-
lejne, tym razem o wiele silniejsze 
naloty, przeprowadzono w  Wiel-
kanoc 7 kwietnia 1944 r. i w Zie-
lone Świątki 29 maja. Ich celem 
były zakłady przemysłowe, ale 
bomby spadły także na budynki 
mieszkalne i w sumie zginęły 123 
osoby cywilne. Spowodowało to 
konieczność realizacji schronów 
przeciwlotniczych (Luftschut-

zraum) chroniących przede wszyst-
kim ludzi. Powstawały one na 
wszelkich wolnych przestrzeniach, 
skwerach, podwórzach oraz w par-
kach. Pierwsze betonowe schrony 
zbudowano na planie regularnego 
dwunastoboku według wytycznych 
opracowanych we wrześniu 1943 r. 
Szczególnie dużo tych niewielkich 
obiektów powstało w rejonie po-

Z TMML znańskiego dworca kolejowego. 
Innymi były prefabrykowane, wal-
cowe, jednoosobowe schrony war-
townicze (Einmannbunker) mon-
towane w pobliżu obiektów o zna-
czeniu strategicznym takich, jak 
linie kolejowe, zakłady przemysło-
we oraz mosty. Do tych celów wy-
korzystywano istniejące już budow-
le, a także piwnice domów wzmac-
niając w  nich stropy oraz ściany. 
Najliczniejsze były jednak pod-
ziemne schrony zrealizowane po 
nalotach w 1944 r., z których dwa, 
dość typowe, powstały na obszarze 
budowanego obecnie osiedla Ste-
fana Czarnieckiego. Ich lokalizacja 
nie była zaskoczeniem, gdyż 
w okresie powojennym zostały one 
zinwentaryzowane przez wojsko 
i przeznaczone dla potrzeb Obrony 
Cywilnej. Były podobne do siebie, 
złożone z  dłuższych segmentów 
korytarza połączonych krótkimi 
odcinkami prostopadłymi. Kon-
strukcja taka utrudniała ich znisz-
czenie przez pojedynczą bombę. 
Schrony były wyposażone w  dwa 
wejścia oraz szyb wentylacyjno-
-ewakuacyjny. Do wnętrza prowa-
dziły proste odcinki schodów, dalej 
znajdowały się przedsionki zamy-
kane z  obu stron drzwiami i  peł-
niące funkcję śluz gazowych. Po-
szczególne segmenty, przeznaczone 
dla chroniącej  się ludności, były 
wyposażone w  drewniane ławki 
i  oddzielone od siebie drzwiami. 
Na końcach segmentów wydzielo-
no drewnianymi ściankami aneksy 
na przenośne toalety oraz izby sa-
nitarne. W schronach funkcjono-
wała wentylacja grawitacyjna. Róż-
niły  się one jednak materiałem. 
Usytuowany w  głębi wykonano 
z cegły oraz wzmocniono betonem, 
natomiast prostopadły do ul. Ste-
fana Czarnieckiego był już w cało-
ści wykonany z betonu. Oba obiek-
ty odkopano w trakcie prac budow-
lanych prowadzonych od 2013  r. 
Jednak do końca czerwca 2015  r. 
rozebrano je całkowicie. Podzięko-
wania dla Unibep SA. Patrz też 
„Poznańskie budownictwo prze-
ciwlotnicze w latach 30. i w czasie 
II  wojny światowej” – „Kroniki 
Miasta Poznania” (Okupacja I) nr. 2 
z 2009 r.   

Przemysław Maćkowiak 
(prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną)

Z walk o Festung Posen
12 czerwca TMML zorganizo-

wało w Urzędzie Miasta Luboń 49. 
Wieczór Historyczny. W sali sesyjnej 
zaprezentowano najnowszą książkę 
dr. hab. Adama Czabańskiego (kie-
rownik Pracowni Socjologii Zdrowia 
i Patologii Społecznych w Katedrze 
Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu): „Wspomnienia 
mieszkańców Junikowa z wydarzeń 
ze stycznia i lutego 1945 roku. Ana-
liza socjologiczna”, opublikowaną 
w  Wydawnictwie Pomost. Autor 
opowiedział m.in. o traumach oraz 
innych przeżyciach, związanych 
z  bezpośrednim doświadczeniem 

działań wojennych przez cywilnych 
mieszkańców tej części Poznania, 
leżącej bardzo blisko Lubonia. 
W trakcie spotkania autor podpisy-
wał swoją książkę, którą można było 
nabyć w promocyjnej cenie. W holu 
natomiast można było jeszcze obej-
rzeć wystawę „W 70. rocznicę za-
kończenia walk o Luboń i okolice”, 
czynną do 22 czerwca br.   

Przemysław Maćkowiak

Rekordowe Dni Twierdzy
TMML było współorganizato-

rem największej imprezy promującej 
forteczne dziedzictwo kulturowe 
stolicy Wielkopolski. Trzecia edycja 
Dni Twierdzy Poznań odbyła  się 
20-21 czerwca, a nasze stowarzysze-
nie zaprezentowało na nich unika-
towe umocnienia związane z Cyta-
delą Tumską. Umocnienia Ostrowa 
Tumskiego umożliwiające obronę 
okrężną stanowiły dodatkową cyta-
delę wewnętrzną poznańskiej twier-
dzy poligonalnej, zrealizowaną do 
1862 r. W jej skład wchodziła Śluza 
Katedralna będąca jedną z  pierw-
szych budowli hydrotechnicznych 
twierdzy. Zrealizowana w zasadni-
czej części w latach 1834-1838 peł-
niła przede wszystkim funkcję jazu 
spiętrzającego w przypadku zagro-
żenia wody Cybiny. Zapewniała ona 
także komunikację między Tumem 
oraz Śródką. Obecnie jest częścią 
Bramy Poznania, prezentującej dzie-
dzictwo Ostrowa Tumskiego. Uni-
katem na wyspie jest również redita 
Przyczółka Mostowego zbudowane-
go w latach 30. i 40. XIX wieku. Jest 
to bowiem jedyna taka budowla 
zachowana z  wszystkich poznań-
skich fortów twierdzy poligonalnej. 
2 lata temu TMML przy współpra-
cy z Centrum Turystyki Kulturowej 
„Trakt” przygotowało zwiedzanie 
Śluzy Katedralnej, wówczas rewita-
lizowanej dla potrzeb Bramy Pozna-
nia. Zainteresowanie było bardzo 
duże i wówczas pojawił się zamysł 
cyklicznego kontynuowania przed-
sięwzięcia. W tym roku największy-
mi atrakcjami była wyjątkowa moż-
liwość sobotniego zwiedzania redi-
ty Przyczółka Mostowego oraz, po 
raz pierwszy publicznie, maszynow-
ni międzywojennej „Nowej Centra-
li Elektrowni Miejskiej” z zabytko-

cd.  
obok

n
Ekipa Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia na podziemnym dworcu 
Dora, na głównej drodze ruchu centralnego odcinka MRU   fot. Przemy-
sław Maćkowiak

n
Na 49. Wieczorze Historycznym dr hab. 
Adam Czabański (drugi z prawej) zaprezen-
tował swoją najnowszą książkę. Oprócz 
prelegenta, także Maciej Karalus z Wydaw-
nictwa Pomost (drugi z lewej) oraz członko-
wie Zarządu TMML – Przemysław Maćko-
wiak i Monika Warchalewska-Krol   fot. 
Marcin Wysocki
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wymi turbozespołami kondensacyj-
nymi Pierwszej Brneńskiej Fabryki 
Maszyn oraz szwajcarskiej �rmy 
Brown-Boveri. Z kolei w niedzielę 
na ul. Dziekańskiej rozgościł  się 
obóz wojskowy różnych formacji 
z pojazdami wojskowymi. W prze-
strzeni Ostrowa Tumskiego pojawi-
li się rekonstruktorzy, przybliżając 
klimat dawnych lat. Można było 
zobaczyć umundurowanie o�cerów 
i  żołnierzy, nie zabrakło również 
wykwintnych strojów kobiecych 
oraz dziecięcych. Przygotowano 
również retrozabawy dla dzieci „Wę-
drówki z Fortecznym Misiem Gu-
stavem” przez dawną szkołę, szpital 
polowy oraz plac zabaw; można było 
wziąć udział w „Operacji Miś”. Dużą 
atrakcją był niemiecki pojazd roz-
poznawczy SPz 11 oraz słynna ame-
rykańska ciężarówka „dwójka i pół” 
GMC CCKW 352/353 pochodzące 
z kolekcji Mateusza Hena z Muzeum 
Techniki i  Machin Wojennych 
w Gnieźnie. Nie zabrakło też moż-
liwości przejażdżki po urokliwych 
uliczkach wyspy jedyną w  Polsce 
ciężarówką Chevrolet Canada C60-
-S. Dzięki współpracy z  Fabryką 
Umundurowania Braci Kłoskow-
skich „Hero Collection” imprezie 
towarzyszyła okazjonalna ekspozy-
cja pokazująca przekrojowo unifor-
my stron walczących w  II  wojnie 
światowej. Były nieznane fotogra�e 
bohaterów Powstania Wielkopol-
skiego z przedwojennej prasy. Swój 
dorobek zaprezentowały grupy zaj-
mujące się eksploracją pod hasłem: 

„Co można znaleźć w ziemi?”. Obóz 
wojskowy uzupełniała strzelnica, 
kantyna wojskowa z tradycyjną gro-
chówką, stoisko księgarskie z publi-
kacjami o  tematyce historycznej. 
W tym roku obchodzimy 70. rocz-
nicę zakończenia II wojny światowej 
i temu też wydarzeniu była dedyko-
wana inscenizacja historyczna: „O 
jeden most za daleko” inspirowana 
walkami w  2. połowie 1944  r. na 
froncie zachodnim. Odbyła się też 
sesja popularnonaukowa z prelek-
cjami na temat fortecznego dzie-
dzictwa kulturowego oraz związanej 
z nim turystyki. Agnieszka Stempin 
(Genius Loci) opowiedziała o kon-
strukcji wczesnośredniowiecznych 
umocnień na Ostrowie Tumskim, 
dr Tomasz Karpiński o poznańskiej 
XVIII-wiecznej twierdzy, dr Mag-
dalena Maćkowiak (Uniwersytet 
Przyrodniczy) o  interpretacji for-
tecznego dziedzictwa kulturowego 
w  turystyce, architekt Przemysław 
Wojciechowski o odbudowie Zam-
ku Królewskiego w Poznaniu. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia było 
TMML; współpraca: Centrum Tu-
rystyki Kulturowej „Trakt”, Rezerwat 
Archeologiczny „Genius loci”, Mu-
zeum Techniki i Machin Wojennych 
w  Gnieźnie, Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Poczta Polowa 44/100, 
GRH Rex, Bractwo Kurkowe Po-
znań zał. 1253, Towarzystwo Bam-
brów Poznańskich, Sekcja Rowero-
wa Unilever Polska SA Poznań, 
Automobilklub Wielkopolski, Pa-
sjonaci Podziemi, Lubuskie Stowa-

rzyszenie Historyczne Lubusz, Gru-
pa militarno-historyczna „Szaruga”, 
Szczep ZHP Żabikowo im. hm. 
Kazimierza Grendy z Lubonia oraz 
Fabryka Umundurowania Braci 
Kłoskowskich „Hero Collection”, 
Marago Catering (Luboń), Wydaw-
nictwo Rebis, Poczta Polska, Veolia 
Energia Poznań ZEC SA, ZDM 
Poznań i Poznańska Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna.

Gorące podziękowania dla 
wszystkich życzliwych osób oraz 

instytucji, które pomogły nam 
w przygotowaniu trzeciej edycji Dni 
Twierdzy Poznań na Ostrowie Tum-
skim. Dziękujemy też naszym sym-
patykom oraz wszystkim uczestni-
kom przygotowanych przez nas 
dwudniowych atrakcji. W  sumie 
przez naszą imprezę przewinęło się 
prawie 5 tysięcy osób(!).

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną
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Sekcja historyczna Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia 
stworzyła okolicznościową wy-

stawę w 70. rocznicę wkroczenia Ar-
mii Czerwonej do Lubonia. Zdjęcia 
przedstawiające grupę rekonstruk-
cyjną, która radośnie powiewa �agą 
z sierpem i młotem, umieszczono na 
ścianie w holu Urzędu Miasta. Kiedy 
dowiedzieliśmy  się o  tej wystawie 

i tak niefortunnym zestawieniu słowa 
„wyzwolenie” z symbolem państwa 
totalitarnego, powiadomiliśmy o tym 
Burmistrz Małgorzatę Machalską. 26 
maja poinformowała nas, że autor 
obiecał skorygować treść wystawy 
i sama przyznała, że takie zestawie-
nie może wywoływać kontrowersje. 
Niestety, do 16 czerwca, wystawa nie 
zmieniła swego brzmienia, dlatego 
postanowiliśmy poinformować o tym 
fakcie. Zdajemy sobie sprawę, że 
wkroczenie Armii Czerwonej i po-
konanie wojsk niemieckich było dla 
niektórych czymś, co przyjęli za wy-
zwolenie. Jednak z perspektywy czasu 
wiemy, że nie było to wyzwolenie, 
a jedynie zmiana okupanta, a woj-
ska radzieckie zostały na naszych 
ziemiach aż do 1993 roku. Ponadto, 
pragniemy zaznaczyć, że art. 256 
Kodeksu Karnego przewiduje karę 
za publiczne propagowanie faszy-
stowskiego lub innego totalitarnego 
ustroju państwa. Oczywiście używanie 
symboliki ZSRR jest dopuszczalne 
przez grupy rekonstrukcyjne, ale czy 
tworzenie wystawy, która przedsta-
wia sowietów jako wyzwolicieli, jest 
także wyłączone spod tego artykułu?

Oliwier Pomes i Michał Adamczak
Kongres Nowej Prawicy – Luboń

Kontrowersyjna 
wystawa

n
Plansza z kontrowersyjnym zdjęciem

Śpiewający Czesi

Sympatycy muzyki country 
i westernowego klimatu mo-
gli wziąć udział w  koncercie 

Czeskiego Zespołu Country „�e 
Noodles Band”, który się odbył 28 

czerwca na terenie Kowbojskiego 
Miasteczka w Luboniu. Utwory ser-
wowane przez kapelę wpadały do 
uszu publiczności oraz koneserów 
tego gatunki muzyki. Widać było 
roztańczonych i cieszących się gości. 
Zainteresowani robili pamiątkowe 
zdjęcia z  artystami oraz kupowa-
li ich płyty. Podczas imprezy do 
nabycia były placki ziemniaczane 

przyrządzone przez kowbojkę Cri-
stal oraz inne dania i napoje prosto 
z prerii. Pod wieczór zabawę taneczną 
kontynuowano w saloonie, tańczono 
do utraty tchu.

Zbigniew Henciel

Wystawa psów
Zapraszamy właścicieli z czwo-

ronożnymi przyjaciółmi do Kow-
bojskiego Miasteczka przy ul. Kwia-
towej w  niedzielę, 13 września 
o godz. 14, na wystawę „Nasz wier-
ny przyjaciel”, z której dochód prze-
znaczymy dla zwierząt ze schroni-
ska w  Mosinie. Wstęp wolny. 

Z Miasteczka Country
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n
Czeski Zespół Country „The Noodles Band”   fot. Zbigniew Henciel

n
Na Moście Jordana odbyła się inscenizacja historyczna „O jeden most za 
daleko” inspirowana walkami w 2. połowie 1944 r. na froncie zachodnim. 
Wzięło w niej udział kilkudziesięciu rekonstruktorów z pojazdami historycz-
nymi   fot. Marek Zakrzewski
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Z Miasteczka Country
Wszystkie psy mile widziane! Swo-
im udziałem pomogą psiakom 
w przytulisku! Nie masz psa, przyjdź 
z  całą rodziną i  baw  się razem 
z  nami! W programie – zabawy 
i  konkurencje z  upominkami dla 
wszystkich przybyłych kudłatych 
czworonogów. Właściciele psów 
będą mogli korzystać z porad leka-
rza weterynarii. Usługi będzie 
świadczył fryzjer dla zwierząt (Gro-
omer). Będzie stoisko z rękodzieła-
mi wykonanymi w  drewnie oraz 
miejsce z artykułami i informacjami 
zoologicznymi. Zobaczymy psa asy-
stującego osobie niepełnosprawnej. 
Dla wszystkich psów dostępna 
woda.

Posiadasz zbędne przedmioty 
i pokarm, które mogą być potrzeb-

ne zwierzakom w schronisku (szcze-
gólnie zimą!), nie wyrzucaj. Bardzo 
prosimy, przynieś do kowbojskiego 
miasteczka i przekaż je na cel do-
broczynny. Przyjmiemy suchą kar-
mę, puszki z pożywieniem dla zwie-
rząt, produkty, witaminy, wysłużo-
ne kagańce, obroże, smycze, koce, 
legowiska, budy, itp.

Poszukujemy sponsorów, którzy 
pomogą Przytulisku w Mosinie!

Bliższe informacje uzyskasz 
w kowbojskim miasteczku lub tele-
fonicznie – ul. Kwiatowa  30, tel. 
61 813 09 06 oraz 511 563 491 (Sze-
ryf Cordell – organizator), 
604 379 755 (Jack), 602 751 318 (Do-
rota); www.country.pl

Podsumowanie roku

W minionym roku akade-
mickim 2014-2015 Lu-
bońskiego Uniwersytetu 

III  Wieku odbyło  się 9 spotkań 
ogólnych. Każde z nich cechowała 
atrakcyjność omawianych problemów. 
Tematyka I semestru była poświę-
cona naszemu zdrowiu. Pierwsze 
spotkanie dotyczyło schorzeń układu 
pokarmowego – gastroenterologii. 
Zajęcia prowadziła dr n. med. Lilia-
na Łykowska-Szuber, która zwró-
ciła szczególną uwagę na chorobę 
uchyłkową jelit, ze wskazaniem na 
to, jak ją diagnozować i leczyć. Do-
wiedzieliśmy się o właściwym odży-
wianiu, roli błonnika i produktach 
bogatych w ten składnik. Następny 
wykład dotyczył pro�laktyki układu 
krążenia. Prowadziła go dr n. med. 
Anna Olasińska-Wiśniewska, która 
dokładnie omówiła choroby ser-
cowo-naczyniowe z  rozeznaniem 
miażdżycy, choroby niedokrwiennej 
serca i zawału. Zwróciła uwagę na 
czynniki ryzyka chorób sercowo-
-naczyniowych. Podpowiedziała jak 
żyć, aby się ich ustrzec. Grudniowe 
spotkanie nosiło tytuł „Senior na 
drodze”. Spotkanie prowadził Michał 
Pankiewicz, który dokonał podziału 
czynów na przestępstwa i wykrocze-
nia związane z poruszaniem się na 
drodze. Poznaliśmy także obecnie 
obowiązujące przepisy ruchu dro-
gowego. W  następnej kolejności 
spotkaliśmy  się z  dr. Piotrem Ko-
curem (AWF), który omówił formy 
aktywności dla osób 50+. Zwrócił 
uwagę na częstotliwość ruchową, 
rodzaje ćwiczeń dostosowanych do 
możliwości, przedstawił jak unikać 
otyłości i  prawidłowo nawadniać 
organizm. Wykład w lutym mówił 
o tym, jak dbać o oczy. Prelegentem 
była optometrystka, która zapozna-
ła nas z okulistyką, uwzględniając 
takie choroby oczu, jak zaćma czy 
jaskra. Naszą uwagę zwrócono na 
higienę oka oraz rolę optyka. Letni 
semestr rozpoczął w  marcu prof. 

Włodzimierz Gaw-
roński wykładem 
„Rojber w NASA”. 
Przedstawił słucha-
czom swoje życie 
zawodowe, które 
doprowadziło go 
do amerykańskiej 
agencji kosmicz-
nej NASA, gdzie 
pracował przez 25 
lat. Zajmował się 
systemem sterowa-
nia antenami i tele-
skopami. Opraco-
wał sposób, który 
obecnie zwiększył 
dokładność i pre-
cyzję sterowania antenami o wiel-
kich średnicach. Dzięki jego pracy 
poprawiono łączność ze statkami 
kosmicznymi wysyłanymi w prze-
strzeń kosmiczną w  celu badania 
planet Układu Słonecznego oraz 
w  poszukiwaniu życia pozaziem-
skiego. Polski naukowiec ma swój 
udział w największych osiągnięciach 
kosmicznych XX wieku. Gość wy-
jaśnił tytuł spotkania. Będąc dziec-
kiem gosposia w domu rodziców 
nazywała rozrabiającego chłopca 
„rojbrem”. Kwietniowe spotkanie 
poświęcono lotnictwu. Wykładowcą 
był gen. dyw. Anatol Czaban – pra-
cownik Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa (WNPiD) UAM 
w Poznaniu, a temat brzmiał: „F-16 
w Polsce”. Ma za sobą 34 lata służby 
spędzone w powietrzu i na ziemi. 
Kształcił się w ZSRR i USA. Uważa, 
że tam, gdzie nie ma lotnictwa, nie 
ma też zwycięstwa. Aktualnie F-16 
stanowią jedyne nowoczesne ma-
szyny (posiadamy ich 48). Polskie 
wojsko dysponuje w większości sta-
rymi (80% z ZSRR).Od 1 stycznia 
2014 r. istnieje jedno dowództwo 
sił powietrznych, a piloci szkoleni 
są w Dęblinie. Majowy temat wy-
kładu dotyczył „Udziału polskich 
żołnierzy w ramach sił NATO w Ma-
cedonii”. Prelegentem był dr hab. 

Mirosław Skarżyński – pracownik 
WNPiD UAM. Omówiono istotę 
programu „Partnerstwo dla Pokoju”, 
który dotyczy współpracy NATO 
z państwami OBWE nie będącymi 
w  Sojuszu (Bruksela 10.01.1994); 
sposób przygotowania ćwiczeń Co-
operative Best Eort 98 w Macedonii 
(procedury państw postsocjalistycz-
nych przechodziły na system Ukła-
du Północnego). Podczas wykładu 
12 czerwca gościliśmy adwokata 
Michała Posadzy. Spotkanie miało 
charakter konwersacji. Padło wiele 
pytań, m.in. w sprawie testamentu.

Zaproponowane tematy wykła-
dów ogólnych były bardzo ciekawe 
i przydatne oraz poszerzyły naszą 
wiedzę z poszczególnych dziedzin.   

słuchaczka LUTW

Ciąg dalszy retoryki
W poniedziałek, 1 czerwca od-

był się kolejny wykład prof. Leszka 
Teusza pt. „Retoryka”. Jak wiemy 
z  poprzednich, retoryka wywo-
dzi się ze starożytnej Grecji. Platon 
uważał, że dialog to dysputa przy-
najmniej dwóch osób. Jej celem było 
wydobywanie prawdy z myśli oraz 
umiejętność przekazywania. Odsła-
nianie prawdy to piękno i  dobro. 
Arystoteles, twórca szkoły zw. pesi-
patyczną (rozumowanie w  czasie 
spaceru) dowodził, że retoryka to 
sztuka wymowy, kunszt słowa i wie-
dza oraz umiejętność dostrzegania 
i sposób przekazania. Brak retoryki 
w szkole to duża strata. Mowa ma 
służyć prawdzie, nie można mówić 
niedbale o sprawach ważnych. Rzy-
mianie przejęli myślenie i  zasady 
�lozo�czne od Greków, jednak wy-
mowa stała  się u  nich środkiem 
w życiu politycznym. Cyceron uwa-
żał, że mowa ma perswadować. 
Najpierw myślenie, a potem kształ-
towanie mowy. Kwintylian, autor 
podręcznika „Sztuka dobrego mó-
wienia”, uważał, że mowa to dosko-
nały obyczaj. Z chwilą upadku Ce-
sarstwa Rzymskiego upadła też re-
toryka. Rozwinęła się za to w pań-
stwie bizantyjskim. Następnie reto-
rykę przejęło chrześcijaństwo (ka-
zania). Dalej zajęli się nią humani-
ści (św. Augustyn). Od XII  wieku 
przyswoiły ją sobie uniwersytety.   

(BM)

Włosi w Bibliotece
22 czerwca Bibliotekę Miejską 

odwiedzili studenci �lologii angiel-
skiej i  japońskiej z Włoch. Goście 
przybliżyli studentom LUTW język, 
historię i tradycję swojej ojczyzny. 
Zaprezentowali materiały multime-
dialne ukazujące twórczość lokal-
nych artystów. Na koniec wszyscy 
zgromadzeni otrzymali kwiaty wy-
konane w  technice japońskiego 
orgiami.    (BM)

Wianki
23 czerwca dla słuchaczy 

LUTW i  mieszkańców odbyły  się 
w  Bibliotece Miejskiej tradycyjne 
„Wianki”, przygotowane przez Ze-
spół Biblioteki i  Lubońską Radę 
Seniorów. Początkowo impreza mia-
ła się odbyć na Kocich Dołach, ale 
ze względu na pogodę przeniesiono 
ją do sali biblioteki. Przygotowano 
basenik z wodą i odpowiednią sce-
nerię oraz wianki, które puszczano 
w  baseniku. Zorganizowano rów-
nież śpiewniki z popularnymi pio-
senkami biesiadnymi i  ludowymi. 
Mistrzem ceremonii był Leszek 
Kędra, który wybierał piosenki 
i rozpoczynał śpiewy. Przez ponad 
dwie godziny rozbrzmiewały znane 
melodie, m.in.: „W zielonym gaju”, 
„Zielony mosteczek”, „Szła dzie-
weczka”, „Marianna”, „Czerwone 
jagody”, „Banda”, „Lato, lato”, „Gdy-
bym miał gitarę”, „Obozowe tango”, 
„Czarne oczy”, „Tam nad Wartą”, 
„Konik”, „My Cyganie” i wiele in-
nych. Na instrumentach klawiszo-
wych przygrywał Wojciech Win-
cenciak z Sekcji Kultury Towarzy-
stwa Miłośników Miasta Lubonia, 
z  zespołem wokalno-muzycznym 
„Lubonianie”. Było dużo śmiechu 
i zabawy.    Jan Błaszczak

Wyjazd do Rogalina
W środowy poranek 24 czerw-

ca grupa słuchaczy sekcji literacko-
-teatralno-bibliotecznej wraz z Do-
rotą Molińską wybrała  się na wy-
cieczkę do Rogalina. Podczas wy-
jazdu słuchacze poznali dzieje za-
budowań pałacowych w Rogalinie 
oraz wysłuchali bogatej historii 
rodziny Raczyńskich. Podczas wy-
cieczki odwiedzili Galerię Malar-
stwa, w  której podziwiali dzieła 

cd.  
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n
Symboliczne puszczanie wianków w Bibliotece Miejskiej – w baseniku (prawy róg)
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polskich oraz europejskich malarzy. 
Kulminacyjnym punktem było po-
dziwianie obrazu Jana Matejki pt. 
„Dziewica Orleańska”. Zwiedzili też 
kościół pw. św. Marcelina oraz od-
restaurowane wnętrza pałacu.   

(BM)

Olimpiada Aktywnego Seniora
29 czerwca na poligonie Wyż-

szej Szkoły Aspirantów Pożarnic-
twa Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, nad Wartą, odbyła się 
I Miejska Olimpiada Aktywnego 
Seniora połączona z zakończeniem 
4. roku działalności LUTW. Spo-
tkaliśmy się pod pomnikiem Siew-
cy przy ul. Armii Poznań, skąd 
poprowadziliśmy grupę słuchaczy 
LUTW na poligon niedaleko Lu-
veny. Tutaj na studentów czekało 

wiele atrakcji. Do wyboru było 10 
konkurencji: rzut beretem – 1. 
miejsce – Bogdan Skrzypczak, 2. 
Maria Zabawa, 3. Danuta Górecka 
(opiekun – Sławomir Splisgart); 
rzut do kosza – 1. Lucjan Kuźniak, 
2. Irena Czerwińska, 3. Ludmiła 
Bąk; bieg kelnera – 1. Ludmiła 
Bąk, 2. Barbara Korytna, 3. Irena 
Czerwińska (Biblioteka Miejska 
– Elżbieta Stefaniak); woda na-
przód – 1. Danuta Górecka, 2. 
Grażyna Podbylska, 3. Irena Czer-
wińska (OSP Luboń – Jacek Rut-
kowski); wieża z puszek – 1. Irena 
Czerwińska, 2. Bogdan Skrzyp-
czak, 3. Halina Zawalska (Irena 
Skrzypczak i  Włodzimierz Sro-
czyński); rzut do celu – 1. Grze-
gorz Zieliński, 2. Ewa Hernes, 3. 
Bogdan Skrzypczak; rzut ringiem 

– 1. Ewa Hernes, 2. Ewa 
Gruszczyńska, 3. Elżbieta 
Dauer; przeciąganie liny – 
1. zespół pań, 2. zespół pa-
nów (Ośrodek Kultury – 
Regina Górniaczyk); bez-
pieczny senior – 1. Maria 
Zabawa, 2. Danuta Górecka, 
3. Grzegorz Zieliński (Straż 
Miejska – Paweł Dybczyń-
ski) oraz konkurs: Czy znasz 
Luboń? – 1. Janina Moraw-
ska, 2. Bogdan Skrzypczak, 
3 .  Edward Mączyński 
(PTTK – Maria i Jan Błasz-
czakowie). Konkurencje 
cieszyły  się dużym powo-
dzeniem, a rywalizacja była 
bardzo zacięta. Zwycięzcy 
w poszczególnych konkurencjach 
otrzymali puchary, dyplomy 
i  drobne nagrody rzeczowe, 
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
medale. Następnie odbyło się ofi-
cjalne zakończenie 4. roku stu-
diów. Słuchacze otrzymali dyplo-
my i upominki książkowe. Potem 
była pyszna zupa gulaszowa, pla-
cek oraz kawa i herbata, przygo-
towane przez LOSiR, po czym 
nastąpiły tańce i  śpiewy. Bawio-
no  się świetnie przy dźwiękach 
muzyki. Impreza odbyła się dzię-
ki finansowemu wsparciu Urzędu 
Miasta Luboń.   

M. J. Błaszczakowie

Wspólna nauka
Koniec roku szkolnego to także 

zwieńczenie pracy seniorów z Lu-
bońskiego Uniwersytetu III Wieku 
(LUTW), uczestniczących w  zaję-

ciach komputerowych w  SP 4. 
Wszyscy kursanci, wykazali się nie-
wiarygodną determinacją w pozna-
waniu tajników wiedzy informatycz-
nej. Lekcje z seniorami, były wspo-
magane przez uczennice kl. 4 a, 
które każdorazowo zostawały po 
lekcjach. Zajęcia z słuchaczami 
LUTW, przyniosły wymierne i obo-
pólne korzyści. Seniorzy przełama-
li strach przed „nowym”, a ucznio-
wie ugruntowali wiedzę oraz kształ-
towali w  sobie postawę empatii 
i szacunku do drugiego człowieka. 
Szczególne podziękowania należą 
się: Emilce Stefaniak, Klaudii Szulc, 
Julii Przybyła, Martynce Cuperek, 
Julitce Marczewskiej, Julii Stacho-
wiak i  Miłoszowi Steinke. Zapra-
szam zarówno seniorów, jak i chęt-
nych do pomocy uczniów, na kolej-
ne zajęcia w nowym roku szkolnym.   

B. Zboralska

n
I Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora – zwycięzcy z pucharami    
fot. Jan Błaszczak 

n
Seniorzy uczą się obsługi komputera od dzieci z SP 4   
fot. B. Zboralska

W podniosłej, przepełnionej 
wiarą atmosferze prze-
biegało widowisko słow-

no-muzyczne pt. „Przygotuj się na 
miłość”, poświęcone postaci bł. Ed-
munda Bojanowskiego, które odby-
ło się w sobotę, 13 czerwca na mecie 
toru regatowego Malta w  Pozna-
niu. Zorganizowały je warszawskie: 
Centrum Dzieł Społecznych bł. Ed-
munda Bojanowskiego i para�a bł. 
Edmunda Bojanowskiego. Patro-
nat honorowy objęli: J.E. Ks. Abp 
Metropolita Gnieźnieński, Prymas 

Polski – Wojciech Polak, J.E. Ks. Abp 
Metropolita Poznański – Stanisław 
Gądecki oraz Krajowe Biuro Świa-
towych Dni Młodzieży.

Prowadzący widowisko – Szy-
mon Hołownia – opowiadając o swo-
jej fascynacji postacią bł. Edmunda, 
przybliżył ją obecnym. Błogosławio-
ny należał, jego zdaniem, do ludzi, 
którzy przyjmują świat takim, jakim 
jest, nauczył S. Hołownię kontem-
plować przyrodę. Według prowadzą-
cego, bł. Edmund Bojanowski nie-
zwykle profesjonalnie zarządzał 

swoim biz-
nesem i ro-
bił to w spo-
sób wysoce 
etyczny. 
Ponadto in-
tereso-
wał  się lite-
raturą, pre-
numerował 
czasopisma. 
Jego obsesją 
była kultura. 
Wyprzedził 
swoje czasy 
o  100, 200, 
może więcej 
lat. Szymon 

Hołownia zachęcał, byśmy, 
jak bł. Edmund Bojanow-
ski, w  każdej chwili byli 
gotowi do miłości.

Przybyli nad Jezioro 
Maltańskie zobaczyli wi-
dowisko, w którym wystą-
pili: Viola Brzezińska, 
Agnieszka Gertner-Polak 
(sopranistka), Kuba Ba-
dach, Dominik „Doniu” 
Grabowski i  Marek Kali-
szuk. Muzykę skompono-
wał Robert Janson, a wy-
konała ją Polska Orkiestra 
Muzyki Filmowej kierowa-
na przez ks. Przemysława 
Pasternaka. Wystąpiły także Chór 
Uniwersytetu Ekonomicznego z Po-
znania „Musica Viva”, Chór Dziecię-
cy „Canzona” z Murowanej Gośliny, 
dyrygowany przez Adriannę Wtor-
kowską-Kubińską. Scenogra�ę przy-
gotował Marcin Zawistowski. W po-
stać bł. Edmunda Bojanowskiego 
wcielił się aktor Jerzy Zelnik, który 
prezentował słowa napisane m.in. 
przez Katarzynę Łęcką i Iwonę Wak-
smundzką.

Szymon Hołownia, przedstawia-
jąc artystów, którzy wystąpili na 
scenie, podkreślił, że widowisko 

było poświęcone jednemu z najbar-
dziej fantastycznych świętych. Po-
witał ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, 
Burmistrz Lubonia Małgorzatę Ma-
chalską oraz przełożone wszystkich 
czterech gałęzi Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, a tak-
że widownię, wśród której nie za-
brakło mieszkańców Lubonia. Sio-
stry bardzo entuzjastycznie zareago-
wały na to powitanie. Widzowie 
zostali zaproszeni na zupę „edmun-
dówkę”.

Robert Wrzesińskin
Jerzy Zelnik jako bł. Edmund Bojanowski   fot. Robert Wrzesiński

n
Na widowni reagujące z entuzjazmem na powitanie 
siostry służebniczki Maryi   fot. Robert Wrzesiński

Widowisko o bł. Edmundzie



7/2015

46

KULTURA / Z PARAFII

przed walką – suszone jabłka. Wszy-
scy zwarci i gotowi, czuliśmy ducha 
odpowiedzialności i walki. Otwar-
tego ataku nie było, ale w  pewnej 
chwili przyszedł brat Jonatan. Ko-
lorowy i wesoły, wyróżniał się nieco 
od nas. Nie miał broni, a akcja za-
częła się niewinnie… od symboliki 
kolorów! My szare renety, nijakie, 
beznadziejne… a on? Szalony, róż-
nobarwny, odważny… I natychmiast 
wszyscy chcieli być tacy, jak on. 
W niemrawego dotąd Bolusia czer-
wień wlała nieopisane pokłady ener-
gii; jego mama z rozmachem zrzu-
ciła z  siebie beżowy, obszerny 
płaszcz i  z  odwagą paradowała 
w  czerwonym, spiczastym biusto-
noszu – kobieta wyzwolona, która 
zna swoją wartość. W  innych też 
„obudziła się bestia”. Nagły powiew 
świeżości poniósł batalion tak da-
leko, że odwrócił się od swego do-
wódcy! A więc bunt. A skoro tak, to 
jego przywódca musi zginąć. Żeby 
było jak na wojnie, musi być news. 
Potrzebował go Richard, korespon-
dent wojenny, dziennikarz TV Wy-
trwam 24. A skoro „nie ma trupów, 
nie ma newsa”, to zrobiono sąd nad 
Jonatanem. Obrońcą był… Pigalski, 
prokuratorem – mama Bolka, a ka-
tem – Boluś. I  pewnie wszystko 
byłoby bardzo medialne, gdyby nie 
wielkie „bum”, które przyszło z góry. 
A  wraz z  nim – przybysz, który 
udzielił wywiadu na temat żołnier-
skiego życia. O misji, która została 
mu przydzielona; o rozkazie, który 
jest najważniejszy i o rodzinie, któ-
ra czeka na niego w domu. Materiał 
nagrano, szef pewnie będzie zado-

wolony, a  my zostaliśmy z  mnó-
stwem pytań w głowie: czy walczyć? 
Jeśli tak, to o  co? W imię jakich 
wartości? Czy istnieje wojna „spra-
wiedliwa”?

Spektakl poznańskiego Teatru 
„Usta Usta Republika” zdecydowanie 
tra�ł do widzów. Interakcje aktor-
-publiczność były tak naturalne, że 
dały poczucie jedności. Realizm 
krzywego zwierciadła kazał nam 
traktować sad i  jabłka w kategorii 
symbolu, i chociaż skojarzenie spra-
wy polskich owoców na wschodzie 
samo wdzierało się w myśli, był to 
przekaz bardzo uniwersalny. Poja-
wił  się też wątek nadmuchanych 
mediów, które gonią za sensacją 
w opozycji do ponadczasowej poezji 
(tu: Miłosza). Re�eksji było wiele, 
publiczność wychodziła z  głową 
pełną przemyśleń, a śmiech podczas 
spektaklu był realnym dowodem na 
to, że się podobało.

Reżyser: Wojciech Wiński; sce-
nariusz: Ewa Kaczmarek, Łukasz 
Pawłowski, Wojciech Wiński; mu-
zyka: Adam Brzozowski; kostiumy: 
Idalia Mantas. Wystąpili: Roman 
Andrzejewski, Grzegorz Ciemno-
czołowski, Marcin Głowiński, Ewa 
Kaczmarek, Mikołaj Podworny, Ar-
tur Śledzianowski, Wojciech Wiński 
i Przemysław Zbroszczyk.   

B.S.

Dyskurs z improwizacją
Jako pierwszy 29 czerwca przed 

licznie zgromadzoną lubońską pu-
blicznością w  monodramie Bogu-
sława Schaeffera „Audiencja  V” 
zaprezentował się w tym roku Piotr 

Malta na Bis 2015cd.  
ze str. 
9

Zawadzki. Domniemany wykład na 
tematy muzyczne stał się dla twórcy 
(i odtwórcy) okazją do zaprezento-
wania poglądów na temat otaczają-
cej nas rzeczywistości, sztuki 
(przede wszystkim muzycznej) i ży-
cia. Przedstawieniu temu daleko 
jednak było do nudnego i dłużące-
go  się w  nieskończoność wykładu 
naukowego, bliżej mu było nato-
miast do swoistego dyskursu nie 
stroniącego od improwizacji aktora 
z widzami. Interakcje na linii aktor-
-widzowie stanowiły istotny element 
występu Piotra Zawadzkiego i war-
to odnotować, że wypadły one bar-
dzo naturalnie, bez widocznej nie-
kiedy w takich sytuacjach sztuczno-
ści. W  spektaklu tym, pod grubą 
warstwą komizmu, którego pozaz-
drościć mógłby niejeden polski ka-
baret, kryły się gorzkie spostrzeże-
nia na temat kondycji współczesne-
go artysty, któremu przyszło żyć 

i tworzyć w świecie nieprzychylnym 
szeroko rozumianej sztuce. Sam 
bohater natomiast musi się mierzyć 
nie tylko z otaczającą go rzeczywi-
stością, ale też z  własnymi lękami 
i ograniczeniami. Brawurowa kre-
acja Piotra Zawadzkiego w połącze-
niu z inteligentnym humorem tekstu 
Bogusława Schaeffera stanowiły 
perfekcyjne zestawienie, które bar-
dzo przypadło do gustu lubońskiej 
publiczności.

Pierwsze przedstawienie zapre-
zentowane w  ramach tegorocznej 
odsłony Festiwalu Malta na Bis 
w  Luboniu śmiało nazwać można 
sukcesem. Przychylne przyjęcie mo-
nodramu przez lubońską publicz-
ność każe przypuszczać, że również 
na przyszłorocznej edycji frekwen-
cja będzie wysoka i pozostaje mieć 
nadzieję, że równie wysoki będzie 
poziom artystyczny.  

 Mateusz Tritt

n
Piotr Zawadzki w kontakcie z publicznością podczas monodramu „Audien-
cja V”   fot. Mateusz Tritt

Duszpasterz pożegnał parafięcd.  
ze str. 
6 zabrakło sióstr zakonnych, przed-

stawicieli przypara�alnych organi-
zacji i  stowarzyszeń, Lubońskiego 
Bractwa Kurkowego, oraz chóru 
„Bard”, który swoim śpiewem 
uświetnił uroczystość. Odchodzący 
proboszcz nie krył wzruszenia. Wy-
głaszając homilię zwrócił  się do 
wiernych tymi słowy: Dzieci moje 
kochane. Przez te wszystkie lata Pan 
Bóg pozwolił mi wejść bardzo głębo-
ko w życie wielu z Was… Ile chwil się 

wydarzyło pięknych i  radosnych, 
smutnych i  tragicznych, były zwąt-
pienia i  zwycięstwa… Któż policzy 
te chrzty, śluby, te godziny spędzone 
w  kancelarii para�alnej, spotkania 
z chorymi… Przyszedł moment, kie-
dy Pan Bóg powiedział, że na razie 
wystarczy, trzeba się wziąć za siebie. 
Kapłan przyznał, że długo rozważał 
decyzję o przejściu w stan spoczyn-
ku. Zapewnił o modlitwie za swoją 
owczarnię. Po zakończeniu uroczy-
stego nabożeństwa dziękowano 
proboszczowi i żegnano się z nim.

PAW

n
Ks. kan. Karol Biniaś nadal będzie 
kapelanem lubońskiego Bractwa 
Kurkowego   fot. Piotr P. Ruszkowski

Ławy świątyni 
wypełniły się wier-
nymi, którzy licznie 
przybyli, by poże-
gnać odchodzące-
go w stan spoczyn-
ku kapłana. Wśród 
obecnych m.in. 
Matka Generalna 
Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek 
Maryi – s. Rafała 
Kisiel – i burmistrz 
Małgorzata Ma-
chalska   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Po zakończeniu Mszy św. proboszcz długo nie 
mógł się pożegnać z para�anami    
fot. Paweł Wolniewicz

n
24 czerwca w domu para�alnym odbyło się spotkanie 
pożegnalne przechodzącego na emeryturę ks. kan. Ka-
rola Biniasia z para�alną grupą przyjaciół Radia Maryja 
i jej sympatykami   fot. Paweł Wolniewicz

n
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Wydawałoby się, że ostatni 
miesiąc trzeciego roku ist-
nienia najmłodszej luboń-

skiej para�i zakończymy spokojnie, 
myśląc o  czekającym nas okresie 

wakacyjnym. Nie ma jednak u nas 
tzw. „sezonu ogórkowego”. Najpierw 
ze strony internetowej Archidiecezji 
Poznańskiej dowiedzieliśmy się o ma-
jących nastąpić w sierpniu zmianach 

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Wnoszenie symboli Światowych Dni Młodzieży do kościoła pw. św. Jana 
Pawła II   fot. Włodzimierz Wasilewski

cd.  
na str. 
48

Zaczną z historią

W niedzielę, 14 czerwca od-
było się spotkanie Rady 
Duszpasterskiej i kateche-

tów. Z  wyprzedzeniem omawiano 
organizację rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego 1  września przez 
Szkołę Podstawową nr 1 w byłym 
niemieckim obozie karno-śledczym 
w  Żabikowie. Zamysłem organi-
zatorów jest, by w przyszłości rok 
szkolny rozpoczynały w obozie żabi-
kowskim wszystkie lubońskie szkoły. 
Podczas spotkania omawiano też 
plan kolejnych remontów w kościele 
para�alnym.

Terapia pamięci
We wtorek, 16 czerwca w Domu 

Rekolekcyjnym sióstr służebniczek 
Maryi odbyła się konferencja pro-
wadzona przez psycholog, terapeu-
tę Barbarę Wróbel na temat „Gdy 
śmierć przeszła obok…” dla osób 
w jakikolwiek sposób dotkniętych 
doświadczeniem aborcji. Organiza-
torami spotkania były siostry słu-
żebniczki i Wspólnota „Magni�cat”.

Integracja przez śpiew
Grupa para�an inicjuje cyklicz-

ne wieczory śpiewane przy kaplicz-
ce z �gurą Matki Bożej na ul. Nad 
Żabinką. Teksty piosenek harcer-
skich, ojczystych i innych mają być 
wspólnie wykonywane w  soboty 
o stałej godzinie – 19.30. Z uwagi 
na pogodę i czas wakacji nie odby-
ły  się planowane spotkania 27 
czerwca i  4 lipca, zapowiedziano 
kolejne – na 11 lipca.

Peregrynacja
Począwszy od czwartku, 25 

czerwca, w  kościele para�alnym 
przebywają kopie symboli Świato-

wych Dni Młodzieży – Krzyża Roku 
Świętego i ikony Matki Bożej Wy-
bawicielki Ludu Rzymskiego (Salus 
Populi Romani). Od 14 kwietnia 
2014  r. symbole pielgrzymują po 
polskich diecezjach, przygotowując 
Polskę na Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie 2016 r.

Kolejne rocznice
1 lipca minęło 87 lat od erygo-

wania paraf ii  św. Barbary 
(1.07.1928 r.), a 27 czerwca 52. rocz-
nica konsekracji kościoła (1963 r.).

Zamknięta kaplica
Remont wnętrza Sanktuarium 

bł. Edmunda Bojanowskiego nie 
został jeszcze ukończony. Z uwagi 
na rekolekcje sióstr służebniczek 
NMP, prace przerwano i będą kon-
tynuowane również w lipcu.

HS

Z parafii św. Barbary

n
Kopie symboli Światowych Dni 
Młodzieży w kościele św. Barbary   
fot. Hanna Siatka

Qn W poniedziałek, 1 czerwca 
78-osobowa grupa młodzie-
ży przyjęła z rąk ks. biskupa 
Zdzisława Fortuniaka sakra-
ment bierzmowania.
Qn 4 czerwca obchodziliśmy 

uroczystość Bożego Ciała. Po 
koncelebrowanej mszy św. wier-
ni wzięli udział w procesji do 
czterech ołtarzy, wiodącej ulicą 
Walki Młodych, by uczcić Jezusa 
Eucharystycznego. Na zakoń-
czenie, koncelebrans udzielił 
błogosławieństwa na cztery 
strony świata. Ołtarze przy-
gotowały następujące grupy: 
Wspólnota Żywego Różańca, Cari-
tas, Młodzież i  Domowy Kościół. 
W oktawie Bożego Ciała odbywa-
ły się procesje wokół kościoła.
Qn 10 czerwca wieczorem, po Nowen-

nie, odbyło się spotkanie Wspólnoty 
Żywego Różańca. Konferencję dla 
jej członków wygłosił ks. M. Polak. 
W tym dniu swoje spotkanie miał 
także Zespół Caritas.
Qn 12 czerwca przypadła uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po 
eucharystii odbyła się procesja, zakoń-
czona modlitwą przy �gurze Matki 

Boskiej. Uwielbialiśmy Boga za Jego 
dar miłości ku nam, oraz modlili-
śmy się za kapłanów w dedykowa-
nym im Dniu Modlitw.
Qn 13 dnia miesiąca, od maja do paź-

dziernika, już od kilku lat, para�anie 
spotykają się o godz. 20 na wieczornej 
mszy św. i procesji fatimskiej, przy-
gotowując serca na stulecie objawień 
w Fatimie.
Qn W piątek, 19 czerwca odbyło się już 

ostatnie przed wakacjami spotkanie 
Kręgu biblijnego, które poprowadził 
ks. prof. Janusz Nawrot.

Qn6 czerwca pod Bramą Trze-
ciego Tysiąclecia, po raz 
19. spotkało  się kilkadzie-
siąt tysięcy młodych ludzi, 
aby wspólnie modlić się na 
Polach Lednickich. W tym 
roku dołączyła do nich tak-
że grupa z Duszpasterstwa 
Młodzieży działającego przy 
naszej para�i.
Qn20 czerwca panie z Zespołu 

Caritas udały się do Pusz-
czykowa na dzień skupienia. 
Gościny użyczyły siostry elż-
bietanki.
Qn25 czerwca dzieci szkolne 

podczas mszy św. dzięko-
wały za kolejny rok nauki 
i prosiły o potrzebne łaski 
na czas wakacji. 
QnPrzez cały miesiąc czcicie-

le Serca Pana Jezusa spoty-
kali  się na nabożeństwach 
czerwcowych.

A.K.

Z parafii św. Maksymiliana

n
Ks. bp Zdzisław Fortuniak udziela sakra-
mentu bierzmowania młodzieży z Lasku   
fot. Anna Kaźmierczak

n
Młodzież z para�i św. Maksymiliana Kolbego 
na Lednicy   fot. Anna Kaźmierczak

w  Luboniu a  właścicielami firm 
transportowych (nie chodzi tylko 
o tego jednego, w okolicy ul. Zielonej 
stoi też wiele smartów). Drugi adres 
należy do Inspekcji Transportu Dro-
gowego, która powinna wiedzieć 
o  tym, że została nabita w  butelkę 
odnośnie parkingu dla ciężarówek.

Mam nadzieję, że do końca wa-
kacji Urząd Miasta i  Straż Miejska 
uporają się z problemem i zaoszczę-

dzę 10 zł na znaczkach pocztowych. 
Wiem, że obie, wymienione wyżej 
instytucje nie potrzebują moich da-
nych. Sprawdzają wszystkie doniesie-
nia. Dlaczego tak zrobię? Ponieważ 
myślę o swoich wnukach, które, kie-
dy podrosną, wpadną pod jakieś auto 
na ul. Zielonej czy Lipowej, bo ktoś 
uważa, że stoi ponad prawem.

Marianna

Wszyscy to wiedzą, ale...cd.  
ze str. 
27

Bosko WWW

Z początkiem lipca zaczęła funkcjonować strona internetowa para-
�i pw. św. Jana Bosko, na której można się zapoznać z aktualnymi 
wydarzeniami i galerią zdjęć. Adres – boskolubon.archpoznan.pl

PAW
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Qn Ks. dr hab. Bartosz Nowakow-
ski – od sierpnia 2013 r. rezydent 
ustanowiony do pomocy duszpa-
sterskiej w para�i pw. św. Jana Paw-
ła II w Luboniu, od 25.08.2015 r. 
zostanie skierowany do pomocy 
duszpasterskiej w  para�i pw. św. 
Jana Apostoła i  Ewangelisty przy 
ul. Fortecznej w Poznaniu.
Qn Ks. mgr Krystian Gramza – do-

tychczasowy wikariusz w para�i pw. 
św. Antoniego w Lesznie został od 
25.08.2015 r. mianowany wikariu-
szem w para�i pw. św. Jana Pawła II 
w Luboniu. Urodzony w 1974 r., wy-

święcony w 1997 r., mgr teologii. 
Wcześniej był też m.in. w  para�i 
św. Stanisława i Męczennika w Po-
znaniu na os. Bolesława Śmiałego.
Qn Od 1 lipca br., o czym informo-

waliśmy, nastąpiła zmiana probosz-
cza w para�i pw. św. Jana Bosko. 
Ks. kanonika Karola Biniasia, który 
przeszedł na emeryturę, zastąpił ks. 
prałat Roman Kubicki (o nowym 
proboszczu czytaj: na str. 12)

(I)

Nowi księża
Zmiany personalne w lubońskich para�achduszpasterzy (czytaj na str. 48). 21 

czerwca, podczas Mszy św. o godz. 
12 gościliśmy zaprzyjaźnionych z na-
szą para�ą ojców oblatów z para�i 
pw. Chrystusa Króla z ul. Ostatniej 
w Poznaniu. Powodem był jubile-
usz święceń kapłańskich o. Pawła 
Ratajczyka. W  eucharystii, której 
przewodniczył jubilat, wzięli również 
udział „honorowi” wikariusze naszej 
para�i: o. Jacek i o. Paweł OMI oraz 
superior – o. Krzysztof. Na początku 
celebrans wyjaśnił, dlaczego wybrał 
naszą para�ę, aby podziękować Bogu 
za lata kapłaństwa. W „Luboniance” 
mieszka bowiem, wraz z rodziną, jego 
ojciec chrzestny, który towarzyszył 
mu podczas wszystkich dotychczas 
przyjmowanych sakramentów, był 
również obecny podczas mszy ju-
bileuszowej.

W dniach 23-25 czerwca gości-
liśmy symbole Światowych Dni 
Młodzieży, które rok temu, w przed-
dzień kanonizacji naszego patrona, 
przebywały na Wzgórzu Papieskim. 

O ich związkach ze św. Janem Paw-
łem II pisały wówczas „Wieści Lu-
bońskie”. W tym roku wędrują po 
naszej Archidiecezji, przygotowując 
przyszłoroczne Światowe Dni Mło-
dzieży, które odbędą się w Krako-
wie. Na czas pobytu w naszej para-
�i Krzyża i kopii ikony Matki Bożej 
Salus Populi Romani przygotowano 
specjalny program modlitewny. 
Symbole ŚDM powitaliśmy we wto-
rek o godz. 16. Przyjechały do nas 
z para�i pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Komornikach. W środę i czwartek 
odbyły  się dodatkowe Msze św. 
o godz. 10. 24 czerwca o godz. 15 
uczestniczyliśmy w  Drodze Krzy-
żowej, przy poszczególnych stacjach 
uczestnicząc w rozważaniach opra-
cowanych przez Jana Pawła  II na 
Wielki Piątek 2000 r. O godz. 19 na 
modlitwie przy symbolach ŚDM 
spotkała  się młodzież. W  ostatni 
dzień o godz. 15 podczas Koronki 
do Miłosierdzia Bożego odczytywa-
no fragmenty z  „Dzienniczka św. 

Z parafii św. Jana Pawła IIcd.  
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siostry Faustyny”, a na zakończenie 
odmówiono Litanię do Miłosierdzia 
Bożego. Krzyż i ikona Matki Bożej 
zostały następnie przewiezione do 
para�i św. Barbary.

Czerwiec tradycyjnie zakończy-
liśmy Mszą św. w intencji naszych 
solenizantów: ks. Proboszcza i na-
szego pana kościelnego – Piotra 
Nakoniecznego.

Halina Gościewska

Bo samemu nudno

Jesteśmy grupą pasjonatów ro-
werowych, kochających kręcić 
kilometry na dwóch kółkach. 

Zaczęło się tydzień po „Poznań Bike 
Challenge”, czyli 21 września 2014 r. 
Grzegorz Rychel („Grys”) wpadł na 
pomysł inicjatywy wspólnej jazdy 
z  ludźmi z  okolicy Lubonia. Idea 
była prosta – przyjemniej i bezpiecz-
niej jest pokonywać trasy powyżej 
100  km w  grupie. Na pierwszym 
wyjeździe było nas dwóch, za ty-
dzień kręciliśmy już w 7 osób, a po 
kilku tygodniach powoli, lecz suk-
cesywnie liczba „Zgrupkowiczów” 
urosła do kilkudziesięciu kolarzy 
i rowerzystów na cotygodniowych 
„ustawkach”. Aktualnie grupa na 
„Facebook” liczy 800 osób.

Sama grupa szosowa, która była 
początkiem „Zgrupki” jest bardzo 
zróżnicowana. Mamy spore grono 

studentów, ale jeździ też z  nami 
kilkunastu tatusiów, triathlonistów 
i amatorów cykloturystyki. Dzięki 
rozwojowi grupy rekreacyjnej do-
łączają do nas fani spokojniejszej 
jazdy oraz przedstawicielki płci 
pięknej.

Dla kolarzy szosowych i  gór-
skich położenie Lubonia jest wprost 
rewelacyjne. Ci pierwsi jadąc na 
południe szybko zjeżdżają z zatło-
czonych tras na mniej uczęszczane 
i spokojniejsze drogi dalej już tylko 
kwestia wyboru: dzisiaj trasa na 
Kórnik i  Kostrzyn czy Stęszew 

„Zgrupka Luboń”
Pokonują na rowerach setki kilometrów. Kręcą zimą, wiosną 
i latem, w terenie i na szosie. Mówią o sobie „Zgrupkowicze”, 
pozdrawiają innych rowerzystów na trasie, a od niedawna mają 
świetnie zaprojektowane stroje i logo. Kim są i skąd pochodzą?

i Buk. Z kolei kolarze MTB (kolar-
stwo górskie) doceniają trasy Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego 
(WPN) z  ulubionym szczytem – 
Osową Górą w Mosinie.

Nad morze rowerem?
Niech nie zmyli Was nazwa – 

„Zgrupka Luboń” to nie tylko ludzie 
z naszego miasta. Grupa jest ama-
torską i nieformalną drużyną, dla-
tego każdy może do niej dołączyć. 
Kręcą z nami przyjaciele od Kórni-
ka i Puszczykowa, przez Swarzędz, 
Poznań po Komorniki i  Lusowo 
z zachodniej strony. Otwartość gru-
py i  regularność treningów daje 
szansę na dołączenie w dogodnym 
terminie. Koledzy młodsi stażem 
mogą zawsze podpytać bardziej do-
świadczonych kolarzy i zdobyć cen-
ną wiedzę od zawodników na co 
dzień jeżdżących w profesjonalnych 
drużynach. Dzięki wspólnemu za-
angażowaniu grupa ma na koncie 
sporo wydarzeń: w listopadzie krę-
ciliśmy „123 kilometry do wolności”. 
W styczniu 2015 r., dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu Roberta Swar-
cewicza we współpracy ze Sztabem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy przy Politechnice Poznańskiej 
zorganizowaliśmy otwarty przejazd 
na dystansie 100 km dla szosowców 
i grupy rekreacyjnej, połączony ze 
zbiórką pieniędzy. Mimo bardzo 
złych warunków pogodowych, obec-
nością i  udziałem zaszczycił nas 
nawet Prezydent Poznania Jacek 
Jaśkowiak. W 2015 r. grupa ma już 
na koncie objazd trasy tegorocznej 
edycji „Bike Challenge’u” oraz jed-
nodniowy wypad do Kołobrzegu. 
Relację Marcina Fiszera z tego wy-
padu można obejrzeć na „zgrupko-
wym” kanale „YouTube”.

Nie tylko zabawa
W styczniu powstały w „Zgrup-

ce” sekcje MTB i rekreacyjna. W tej 
drugiej znajdzie miejsce każdy, kto 
zamiast wyścigów i rywalizacji woli 
przejażdżkę przez pola i  las. Anita 
Kostecka dba, aby co tydzień wybrać 
nową trasę i pokręcić w innym kie-
runku. Śnieżycowy Jar? Bardzo pro-
szę – jedziemy. A  może kwitnące 
magnolie w Kórniku? Zapraszamy! 
Jedziemy tam na rowerze, bo tak jest 
zdrowo i przyjemnie. Atmosfera to 
podstawowa rzecz w  „Zgrupce”! 
Świetnie wypadł event na Dzień 

cd.  
obok

n
Jedna z sekcji Zgrupki na trasie 

n
Jedno z miejsc, z których rowerzyści wyruszają w trasy – Malta
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dla młodych adeptów tenisa stoło-
wego. Wszystkich, którzy chcieliby 
wesprzeć klub zapraszamy na naszą 
stronę: www.lkts.pl.

Nowe władze
Rewolucyjne zmiany dokona-

ły się w Zarządzie LKTS. Dotych-
czasowi prezes i skarbnik ze wzglę-
dów osobistych i zdrowotnych po-
informowali o rezygnacji z pełnio-
nych funkcji. Nowym prezesem 
wybrano Mariusza Pyśka, dotych-
czasowego trenera, związanego 
z klubem od 2011 r. Systematyczna 
praca z dziećmi pozwoliła w bardzo 
krótkim czasie stworzyć solidne 
podwaliny powstania profesjonalnej 
grupy zawodników, którzy, pomimo 
młodego wieku, mają jasno sprecy-
zowane cele. Dzięki sukcesom pro-
wadzonych przez niego zawodników 
Luboń jest coraz bardziej rozpozna-
walny i  staje  się potęgą w wielko-
polskim tenisie stołowym w młod-
szych kategoriach. Skład zarządu 
zasilili ponadto: Maciej Kędziora, 
Piotr Ciszak, Agnieszka Zielińska, 
Joanna Drgas, Andrzej Witkowski 
oraz Krzysztof Sułek. W skład Ko-

misji Rewizyjnej weszli Adam 
Adamczyk (przewodniczący) oraz 
członkowie: Agata Budzyńska i Ar-
tur Gładysz.

Dziękujemy Panu Maciejowi 
Kędziorze i  Jackowi Drgasowi za 
dotychczasową pracę na rzecz klu-
bu i nieocenione poświęcenie. No-
wemu Zarządowi życzymy dalszych 
sukcesów i  zrównoważonego roz-
woju LKTS-u.

Magdalena Woźniak-Patej
członek LKTS-u

Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Dziecka – kilkanaście roześmianych 
dzieciaków razem z rodzicami wy-
startowało tego dnia spod „Skrzata” 
do Puszczykowa, przyjemną, ale 
miejscami niełatwą trasą Nadwar-
ciańskiego Szlaku Rowerowego 
(NSR). Było mnóstwo dobrej zaba-
wy!

Spytacie czemu się tak dogadu-
jemy? Bo ambicje zostawiamy na 
wyścigi. A i tu możemy się pochwa-
lić pierwszymi sukcesami. Rozwój 
kolarstwa w Polsce i rosnąca liczba 
imprez sportowych skierowanych 
do amatorów stwarza możliwość 
sprawdzenia się na coraz lepiej or-
ganizowanych imprezach. 17 maja 
odbył się wyścig kolarski „VeloTo-
ruń”, w którym jako gość specjalny 
uczestniczył mistrz świata – Michał 
Kwiatkowski. „Zgrupka Luboń” wy-
stawiła ponad 20 zawodników, któ-
rzy ścigali  się na dystansie „giga” 

(120 km) i „mega” (70 km). Cieszy 
nas fakt, że na dystansie „mega” 
drużyna została sklasy�kowana na 
pierwszym miejscu! Na sukces za-
pracowali Krystian Błaszczak z Po-
znania, Jerzy Rachwał z Puszczyko-
wa, Bartek Jaczun z  Komornik 
i Bartek Bal z Poznania. Dla wielu 
„Zgrupkowiczów” ich wynik jest 
inspiracją do dalszej pracy i regu-
larnych treningów. Przy okazji na 
„VeloToruń” premierę miały nowe 
stroje zaprojektowane przez Adama 
Dopieralskiego i  Marcina Fiszera. 
Prezentują się świetnie!

Wsiadaj z nami na rower!
Kręcimy regularnie w Luboniu, 

Poznaniu i okolicy. Często robimy 
treningi wyjazdowe. Możecie zna-
leźć nas na Facebooku na fan page-
’u i  w  grupie „Zgrupka Luboń”. 
Nasze treningi: 

cd.  
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W piątek, 3 lipca Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Wspólna 

Droga”, działające przy SP 2, odebrało 
klucze do nowej siedziby na terenie 
dawnego hotelu robotniczego przy 
�rmie „Luvena” (dawniej Zakłady 
Chemiczne), przeznaczonej do reali-
zacji Warsztatów Terapii Zajęciowej 
(WTZ) dla dzieci niepełnospraw-
nych. Na początku lipca złożyło 
wniosek do Starostwa Powiatowego 
o do�nansowanie funkcjonowania 
placówki. Umowa dzierżawy z Luve-
ną, na minimum 10 lat, nie została 
jeszcze podpisana. Wiosek będzie 
rozpatrzony prawdopodobnie pod 
koniec sierpnia. W przypadku pozy-
tywnej decyzji, na terenie placówki 
ruszą prace związane z remontem 

i przystosowaniem powierzchni oko-
ło 300 m2. Do tego czasu stowarzy-
szenie nie może użytkować lokalu.

Warto przypomnieć, że Wspól-
na Droga stara  się o  utworzenie 
WTZ w  Luboniu od lat 90., a  jej 
podopieczni wciąż korzystają z zajęć 
w  ośrodkach poza Luboniem lub 
pozostają w  domach. Tworzenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej to 
zadanie powiatu. W  2007  r. bur-
mistrz Włodzimierz Kaczmarek 
planował umieścić Wspólną Drogę 
w  miejskim budynku przy ul. 
Okrzei (niegdyś siedziba Komitetu 
Miejskiego PZPR), w którym funk-
cjonowała Przychodnia Lekarza 
Rodzinnego przeniesiona później 
na ul. Wschodnią. Stowarzyszenie 
walczyło też o  budynek MOPS-u. 

Siedziba dla warsztatów terapii
Inne miejsca, które miasto wskaza-
ło Wspólnej Drodze to gmach daw-
nego Ośrodka Kultury przy ul. Ar-
mii Poznań (zakupiony potem przez 
Marka Zimlińskiego), budynek 
(komunalny) przy ul. Poniatowskie-
go, w  którym mieści  się Poradnia 
Lekarza Rodzinnego. Kolejną decy-
zją władz miasta była propozycja 
przeznaczenia zabytkowego Domu 
Włodarza (pozostałość po folwarku 
żabikowskim Augusta Cieszkow-
skiego) przy ul. Puszkina, przy jed-
noczesnym wstrzymaniu rozpisane-
go już przetargu na zorganizowanie 
tam, zgodnie ze strategią miasta 
i planem miejscowym – sali historii 
miasta. W 2011 r. starostwo przeka-
zało stowarzyszeniu (odpłatnie – 
49 000 zł) nieruchomość położoną 

przy ul. Wojska Polskiego 87 (rejon 
skrzyżowania z ul. Klonową).

AS, HS

n
Budynek dawnego hotelu pracowniczego 
Zakładów Chemicznych, ostatnio hotel 
„Lech” – pomieszczenia na Warsztaty Terapii 
Zajęciowej „Wspólnej Drogi”   fot. AS

Sukcesy mimo problemów

Dotychczasowy prezes LKTS – 
Maciej Kędziora – przedstawił 
członkom ponad 40-stroni-

cowe sprawozdanie merytoryczne 
z działalności klubu w roku 2014. 
Tenis stołowy w Luboniu rozwija się 
w  bardzo dynamicznym tempie, 
a jego zawodnicy odnoszą ogromne 
sukcesy na zawodach w całej Polsce, 
promując równocześnie miasto. Rangę 
i znaczenie klubu doceniono m.in. 
przez organizowanie w dniach 14-17 
maja br. w LOSiR-ze drużynowych 
i indywidualnych Mistrzostw Polski 
Młodziczek i Młodzików. Sprawozda-
nie �nansowe nie napawało niestety 
takim optymizmem. Skarbnik LKTS 
– Jacek Drgas – przedstawił stan 
środków klubu. W porównaniu z ro-
kiem 2012 do�nansowanie z Urzędu 
Miasta na działalność spadło o po-
nad 20 000 zł. Jednocześnie miasto 

narzuciło na klub koszty w postaci 
wynajmu sali w Szkole Podstawo-
wej nr 4 (6 000 zł) oraz wynajmu 
sali LOSiR (24  000  zł). Tak wiec, 
z otrzymanej dotacji w wysokości 
44 200 zł aż 30 000 zł przeznacza się 
na wynajem sali na treningi (mia-
sto daje pieniądze na wynajem sali, 
a następnie klub te same pieniądze 
zwraca miastu). Dla przykładu, klub 
piłkarski przy ul. Rzecznej nie musi 
płacić Luboniowi za korzystanie 
z obiektu, dlaczego więc w przypad-
ku LKTS-u miasto pobiera tę opła-
tę? Miara upustu dla piłkarzy raczej 
nie wynika z osiąganych przez nich 
sukcesów, gdyż niewątpliwie tenisi-
ści mogą pochwalić się większymi. 
LKTS do końca roku potrzebuje 
blisko 12 000 zł na funkcjonowanie. 
Nikt nie wlicza jednak społecznej 
pracy członków i trenerów, którzy 
bezpłatnie poświęcają swój czas 

Nowe władze LKTS-u
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 
Członków Zwyczajnych Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego 29 
czerwca wybrano nowy zarząd

n
Walne Zebranie LKTS   fot. Magdalena 
Woźniak-Patej

Qn sekcja szosowa – rondo Staro-
łęka (parking „Biedronki”); środy 
godz. 18 – trening z paroma pod-
jazdami na Osową Górę, ok. 50 km, 
2-2,5 h, sobota i niedziela – godz. 8, 
ok. 100 km.
Qn sekcja MTB: grupa Szybkie MTB 

– środa, godz. 18 z ronda Starołęka 
(„Biedronka”) bierze kurs na WPN 
i NSR. Grupa przejeżdża łagodny te-
ren w miarę równym tempem (+20 
km/h), ale nie robi tak ekstremal-
nych podjazdów i zjazdów jak MTB 
Sport. Zabawa do 3 godzin.
Qn grupa MTB Sport – niedziela 

o godz. 10 pod Galerią Malta (przy 
moście). Tereny od Malty, przez Swa-
rzędz, Dziewiczą Górę, Radojewo 
po WPN. Ambitne podjazdy, zjazdy, 
dropy i  technika. Nie każdy musi 
wszystko zaliczyć za pierwszym ra-
zem, ale gwarantujemy, że jest się od 
kogo uczyć, bo przyjeżdżają bardzo 

doświadczeni koledzy! Trening do 
3 godzin (treningi zawieszone ze 
względu na sezon i starty w mara-
tonach MTB).
Qn grupa Basic: czwartki o godz. 18 

z ronda Starołęka („Biedronka”). Jeśli 
zaczynasz sezon i jeździsz spokoj-
nie w średnim tempie 12-15 km/h 
po ścieżkach i lasach – to grupa dla 
Ciebie! Ok. 1,5-2h kręcenia.
Qn grupa Fun (rekreacja) – niedziele, 

start o godz. 10 spod Galerii Malta 
(przy moście). Kręcenie i pogaduchy 
w  dość łagodnym terenie za mia-
stem przez pola, lasy i drogi asfalto-
we, w średnim tempie 15-20 km/h. 
Grupa trzyma się razem. Nikt nie 
zostaje sam w lesie. Trasy ok. 50 km 
i (trochę) więcej.

Do zobaczenia na trasie!
Robert Swarcewicz, 

Marcin Fiszer,  
Grzegorz Rychel
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OŚWIATA

Przygoda z tańcem

W poniedziałek, 15 czerwca 
w LOSiR-ze odbył się �nał 
projektu „Roztańczony 

Luboń 2015”, realizowanego przez 
Fundację Rozwoju Integro. Brały 
w nim udział wszystkie lubońskie 
szkoły podstawowe i gimnazja. Nas 
reprezentowała klasa 2 b. Podczas 
sześciu spotkań ćwiczyliśmy układ 
taneczny, przygotowany przez Do-
minikę Bilską. Trenowaliśmy tak-
że w  wolnym czasie pod okiem 
wychowawczyni. Wytańczyliśmy 
2. miejsce. Organizatorzy wręczyli 
nam pamiątkowe medale i puchar 
dla szkoły.    A. Flagmańska

Spotkanie z książką
19 czerwca spotkaliśmy  się 

w Bibliotece Miejskiej z Elizą Pio-
trowską – autorką i  ilustratorką 
książek dla dzieci, poetką i kryty-
kiem sztuki. Pisarka rozpoczęła 
spotkanie od prezentacji książki 
„Ciocia Jadzia” oraz przewodnika 
„To miasto nazywa się Rzym”. Cie-
kawym elementem spotkania były 
również opowieści o  podróżach 
pani Elizy, która przez kilka lat 
mieszkała w Rzymie, a obecnie za-
domowiła  się w  Brazylii. Pisarka 
doskonale potra�ła odnaleźć kon-
takt z dziećmi. Opowiadając przy-
gody przesympatycznej cioci Jadzi 
i jej bratanicy, podchodzi niezwykle 
poważnie do spraw, które dorosłym 
wydają się oczywiste, a dla dzieci są 
nieznane i warte odkrycia. Na za-
kończenie każdy mógł podejść i po-
prosić o autograf z dedykacją, który 
pisarka dodatkowo opatrzyła wła-
snoręczną ilustracją. Spotkanie bę-
dzie z  pewnością motywacją dla 
dzieci do sięgnięcia po książki E. 
Piotrowskiej.   
A. Flagmańska i K. Szyk (wych. 2 b i 2 d)

Z pewnej zerówki
W czerwcu kl. 0  b odwiedziła 

przedstawicielka Poczty Polskiej, 
która opowiedziała nam o wędrów-

Z Jedynki

ce listu, o  pochodzeniu znaczków, 
zaprezentowała pierwsze z nich i po-
kazała klasery. Z  zaciekawieniem 
układaliśmy ogromne puzzle, na 
których znajdował się znaczek pocz-
towy. Każde dziecko zaprojektowało 
swój własny, a nasz gość naznaczył 
go specjalną pocztową pieczątką. 
Podczas kolorowego tygodnia przy-
chodziliśmy ubrani w określone ko-
lory i wykorzystywaliśmy je podczas 
prac plastycznych. Przypomnieliśmy 
sobie o bezpiecznym spędzaniu wa-
kacji, a także o niebezpieczeństwach, 
które mogą na nas czekać. Nauczy-
liśmy się wielu wakacyjnych piose-
nek. 26 czerwca uroczyście pożegna-
liśmy się podczas zakończenia roku 
szkolnego dla oddziałów przedszkol-
nych.    J. Gazda

Półkolonie letnie
W okresie letnich wakacji 

w  naszej szkole tradycyjne już 
dzieci uczestniczą w małych for-
mach wypoczynku, organizowa-
nych przez nauczycieli. Uczniowie 
korzystają z  wielu atrakcji. Byli 
w  Centrum Bowlingu NIKU 
w Poznaniu, w starym ZOO, gdzie 
uczestniczyli w zajęciach eduka-
cyjnych, poznając gady zamiesz-
kujące na terenie obiektu. Spędzi-
li czas na seansie filmowym 
w  Multikinie 51, oglądając film 
pt. „W głowie  się nie mieści”. 
Dużą atrakcją okazał się rejs stat-
kiem „Bajka” po Warcie, a także 
zjazdy na pontonach na poznań-
skiej Malcie.    

H. Idzikowska

n
Na Malcie w Poznaniu   fot. H. Idzikowska

n
Autorka książek – Eliza Piotrowska 
– rozdaje autografy

Dzień Dziecka w Publicznym 
Przedszkolu nr  5 przy ul. 
Osiedlowej był pełen atrakcji. 

Były zabawy sportowe, gry zręczno-
ściowe i dyskoteka na trawie. Dzie-
ci otrzymały życzenia od dyrekcji 
i  personelu przedszkola oraz pre-
zenty. Jednym z nich było obejrzenie 
bajki muzycznej autorstwa Wandy 
Chotomskiej pt. „O Tadku-Niejad-
ku, babci i dziadku” w wykonaniu 
aktorów z Teatru „Krokodyl” z Po-
znania. Pouczająca przygoda chłopca 
sprawiła, że nasze niejadki obiecały 
od tej pory nie grymasić przy jedze-
niu i zdrowo się odżywiać.

Następnego dnia do Biblioteki 
Miejskiej zaprosili nas artyści z kra-
kowskiego Teatru „Edu Artis”. 
W spektaklu pt. „Z wizytą w smer-
fowym lesie” za pomocą rozbudza-
nia pozytywnych emocji, humory-
stycznych dialogów, potyczek cyr-
kowych i smerfnych żartów zachę-
cali dzieci do dbania o środowisko.

Starszaki przez cały rok brały 
udział w  comiesięcznych spotka-
niach w Bibliotece Miejskiej z cyklu 
„Cały Luboń czyta dzieciom”. W tym 
roku szkolnym fragmenty ulubio-
nych bajek czytali słuchacze Uni-
wersytetu III  Wieku. Za ciekawe 
spotkania dziękujemy.

8 czerwca wybraliśmy  się na 
ostatnią w tym roku szkolnym wy-
cieczkę autokarową. Podczas zwie-
dzania Traperskiej Osady i jej oko-

licy dzieci szukały i rozpoznawały 
tropy leśnych zwierząt. Poznały 
i stanęły oko w oko z australijskimi 
emu i kameruńskimi owieczkami, 
własnymi rękoma karmiły konie 
i  strusie afrykańskie, odwiedziły 
wilczą rodzinę, którą stanowiły psy 
północy Husky Syberian. Oczekując 
na pieczone kiełbaski i wspólne bie-
siadowanie w  Chacie Traperów, 
dzieci brały udział w  konkursach 
i zabawach sportowych na piasko-
wym boisku.

9 czerwca gościliśmy artystów 
ludowych, którzy zaprezentowali 
własnoręcznie wykonane proste 
instrumenty ludowe: piszczałki lesz-
czynowe, fujarki, klekotki, gliniane 
gwizdki. Wspólne muzykowanie na 
instrumentach ludowych sprawiło 
dzieciom wielką frajdę.

Przez 10 miesięcy w muzyczne 
podróże dzieci wyruszały również 
dzięki agencji artystycznej „Bonsai”, 
dzięki której sprawdzały, jak zmie-
niła się muzyka na przestrzeni dzie-
jów. Ostatnim punktem na mapie 
muzycznej podróży była siedziba 
Wielkiego Elektronika – kolekcjo-
nera historii, który zdał nam relację 
z tego, co zobaczyliśmy i usłyszeli-
śmy w trakcie muzycznych wojaży.

Dla dzieci z grup 4-6 czerwiec 
był czasem pożegnania. Nasze 6-lat-
ki wystąpiły w programie artystycz-
nym, prezentując umiejętności 
wokalne, taneczne, instrumentalne 

U Wesołych Sportowców

oraz recytatorskie. Dzieci z dumą, 
z rąk pani dyrektor, odbierały dy-
plomy ukończenia przedszkola oraz 
pamiątkowe książki. Były to chwile 
pełne wspomnień i  wzruszeń za-
równo dla przedszkolaków, rodzi-
ców i personelu przedszkola.

Kiedy dzieci z najstarszych grup 
żegnały się z przedszkolem, maluchy 
z grupy 1 wraz ze swoimi paniami: 
Joanną Byczkowską i  Małgorzatą 
Urbaniak zorganizowały dla rodzi-
ców Kolorowy Piknik, na którym 
uczciły Dzień Mamy i Taty. Dzieci 
zaśpiewały okolicznościowe piosen-
ki, obdarowały mamę i tatę prezen-
tami, a  następnie rozwiązywały 
z  rodzicami różne zadania. Gry 

i  zabawy na łonie natury oraz 
wspólnie spędzony czas w  gronie 
rodzinnym sprawiły wszystkim wie-
le radości.

Już po raz dwunasty dzieci z na-
szego przedszkola pod przewodnic-
twem Jolanty Łączkowskiej i Ireny 
Koniecznej brały udział w Przeglą-
dzie Piosenki Przedszkolnej, pre-
zentując układ ruchowy z chustami 
do piosenki „Kolorowe nutki”. Wy-
stąpiły też na wielkiej scenie pod-
czas Dni Lubonia, dając popis re-
gionalnych i  narodowych tańców 
ludowych. 

J. Łączkowska, I. Konieczna

n
Dzień Mamy i Taty w Przedszkolu „Weseli Sportowcy”
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Uroczystości w obozie

We wtorek, 2 czerwca, uczczo-
no pamięć gen. Henryka 
Kowalówki, który zginął 

w czasie II wojny światowej w obozie 
karno-śledczym w Żabikowie. SP 2 
godnie zaprezentowali w  poczcie 
sztandarowym: Zo�a Wrzaskowska, 
Maria Matusiak oraz Kamil Glapa 
z  opiekunem Radosławem Jasta-
kiem. Towarzyszyła im też klasa 
6  d pod opieką wychowawczyni, 
Barbary Warot.

Po niemiecku
12 czerwca nasi uczniowie 

wzięli udział w quizie, dotyczącym 
wiedzy o krajach niemieckojęzycz-
nych oraz nawiązującym do słow-
nictwa związanego z popularnymi 
zawodami. Jest on częścią akcji 
Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży. Udział w projekcie ma 
zachęcić młodych ludzi do zasta-
nowienia się nad wyborem własnej 
drogi zawodowej. W akcję od 1-17 
czerwca włączyło się 110 projektów 
w całej Polsce i Niemczech. To już 
5. edycja, której celem jest promo-
cja wiedzy o kraju sąsiada. Uczest-
nicy projektów rozmawiali o takich 
tematach, jak polski i  niemiecki 
rynek pracy, praktyki i  staże dla 
młodych osób, zawody z przyszło-
ścią czy predyspozycje i możliwości 
kariery w Polsce i Niemczech. Pro-
jekty odbywały się w formie warsz-
tatów, wystaw, prezentacji i dysku-
sji. Ich organizatorami są szkoły, 
stowarzyszenia, hufce pracy i inne 
instytucje pracujące z młodzieżą.

Taneczne sukcesy
15 czerwca w  hali LOSiR od-

był  się �nał Projektu Tanecznych 
Igrzysk Szkół Miasta Luboń, reali-
zowany był przez fundację Integro. 
Naszą szkołę reprezentowała kl. 2 a, 
która przedstawiła choreogra�ę do 
utworu Pitbull „Timber �.Ke$ha”. 
Zajęliśmy 1. miejsce. Pomysłodaw-
cą choreogra�i była Katarzyna Osty-
nowicz, której bardzo dziękujemy. 
Opiekę nad uczniami sprawowały 
Katarzyna Minge i  Agnieszka 
Grzeszkowiak.

Arek Plewa
Sukcesem dla Arka Plewy (5 c) 

zakończył się 15 czerwca Ogólno-
polski Konkurs Junior Media 
i  Fundacji Orange pod tytułem 
„Bezpiecznie tu i  tam – lepimy 
lepieje”, podczas którego w cieka-
wych i zabawnych rymowankach 
uczestnicy mieli podpowiedzieć, 
jak radzić sobie z wirusami, hake-
rami i innymi zagrożeniami inter-
netowymi. Lepiej Arka: „Lepiej 
swoje konta zabezpieczać silnym 
hasłem, niż je oddać hakerom jak 
bułkę z masłem”, dzięki życzliwo-
ści osób głosujących na niego, 
zdobył 3. miejsce. Nasz zwycięzca, 
który w  nagrodę otrzymał tablet 
oraz zestaw gadżetów Junior Me-
dia, serdecznie dziękuje za głosy.    
 A. Walenciak-Galińska

Zawijaski
Na ostatniej w tym roku wysta-

wie prac technicznych, uczniowie 
klas 5 i 6 zaprezentowali swoje pra-
ce, wykonane techniką papieropla-
styki zwaną quillingiem. Technika 
ta wymaga minimalnych nakładów 
�nansowych. Prace można wykonać 
z  materiałów odpadowych (np. 
z kartek papieru uzyskanych z nisz-
czarki), do tego potrzebna jest wy-
kałaczka, odrobina kleju i nożyczki. 
Oczywiście najważniejszym elemen-
tem jest pomysł. Zwijając paski 
i tworząc z nich kompozycje, ćwi-
czymy dokładność, precyzję, ale 
przede wszystkim relaksujemy  się 
i wyciszamy umysł.    B. Zboralska

Wygrana
Kornelia Grzesiak (3 b) po raz 

3. w obecnym roku szkolnym wy-
grała w Ogólnopolskim Konkursie 
Junior Media na najlepszą recenzję. 
Poleciła książkę pt. „Wampirek An-
geli Sommer – Bodenburg”. Tekst 
opublikowano w  dodatku Junior 
Media, dołączanym do regionalnych 
dzienników Grupy Polska Press 
w całym kraju. Kornelia swoje suk-
cesy w konkursie rozpoczęła już w 2 
klasie i w SP 2 jest rekordzistką – 
wydrukowano najwięcej jej recenzji.   

A. Walenciak-Galińska

Z Cieszkowianki Wygrana za puszki
22 czerwca ogłoszo-

no wyniki 19. edycji 
programu „Szkolne 
i przedszkolne projekty 
recyklingowe”, organi-
zowanego przez funda-
cję „Recal” z Warszawy, 
która zajmuje się dzia-
łaniami na rzecz odzy-
sku aluminiowych pu-
szek po napojach. SP 2 
znalazła  się w  gronie 
nagrodzonych placówek 
z całej Polski, które wy-
kazały  się największą 
aktywnością w edukacji, 
dotyczącej recyklingu 
aluminiowych puszek po napojach 
i ich zbieraniu. Jest to nasze 5. zwy-
cięstwo od 2009  r. Zapraszam do 
przynoszenia przez całe wakacje 
puszek aluminiowych do szkoły. 
W  przedsionku głównego wejścia 
jest pojemnik. Pieniądze z ich sprze-
daży przeznaczamy na akcję pomo-
cy dzieciom „Puszka dla Maluszka”, 
a więc działamy ekologicznie i cha-
rytatywnie.  

 A. Walenciak-Galińska

Wykład
22 czerwca w Bibliotece Miej-

skiej nasi goście z Włoch: Giorgia 
i Roberto poprowadzili wykład dla 
słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. 
Tematyką spotkania były Włochy 
i  Japonia. W  trakcie prezentacji 
naszych gości wspierali przedstawi-
ciele z kl. 2 d i 3 c, którzy przygoto-
wali piosenki po włosku i angielsku, 
a także prezenty dla widowni (kwia-
ty wykonane metodą origami). Słu-
chacze z zaangażowaniem uczyli się 
liczyć do 10 po japońsku oraz uży-
wać gestów typowych dla Włochów. 
Publiczność była zachwycona frag-
mentami muzycznymi. Giorgia, 
Roberto oraz nasi uczniowie zosta-
li przyjęci bardzo ciepło i entuzja-
stycznie.    M. Lewandowska

Wycieczka
Uczniowie z klas 6 a, 6 c i 6 d 

udali  się dwoma autokarami na 
południe Polski. Zanim jednak do-
tarli do celu podróży, odwiedzili 
znany wodospad Szklarki w pobliżu 
Szklarskiej Poręby, a następnie ru-
szyli w kierunku Western City nie-
opodal Karpacza. Uczniowie obej-
rzeli inscenizację aktorską rodem 
z westernów. Przy muzyce �lmowej 
Ennio Moricone byli świadkami 
m.in. napadu na więzienie i  bank 
oraz interwencji dzielnego szeryfa 
zakończonej pojedynkiem dwóch 
rewolwerowców. Po zakończonej 
inscenizacji na dzieci czekało wiele 
atrakcji, w tym jazda na mechanicz-
nym byku, rzut włócznią do celu, 
wspinaczka po drewnianym słupie, 
przejażdżka ciuchcią. Około godz.17 
wycieczka dotarła do celu podróży, 
jakim był pensjonat „Leśny Zamek” 
w górnym Karpaczu.

Pożegnanie absolwentów
25 czerwca o godz. 17 o�cjalnie 

pożegnaliśmy się z naszymi klasami 
szóstymi. Były kwiaty, podziękowa-

nia, miłe słowa. Dla wzorowych 
i wyróżniających się uczniów przy-
gotowano nagrody oraz dyplomy. 
Jest to jedna z niewielu okazji, kie-
dy możemy podziękować rodzicom 
za ich zaangażowanie w życie szkol-
ne. Przez te kilka lat wszyscy: 
uczniowie, rodzice i nauczyciele – 
zżyli się ze sobą. Wspomnienia ze 
wspólnie spędzonego czasu zostaną 
z nami na zawsze.    J. Kordzińska

Zakończenie roku
Za nami ostatnie chwile w sta-

rym roku szkolnym. Po raz pierwszy 
podczas apelu zobaczyliśmy naszych 
wzorowych uczniów z klas 4-5, któ-
rzy zostali dopisani do Złotej Księ-
gi. Rozdano dyplomy dla uczniów, 
którzy osiągnęli znaczące sukcesy 
w pozaszkolnych konkursach. Oko-
licznościowy apel urozmaiciła nam 
klasa 2  a, zwycięzca Tanecznych 
Igrzysk Szkół Lubonia.   

J. Kordzińska

Zerówki u kowboi
23 czerwca klasy 0a i 0b wybra-

ły  się na festyn rodzinny do mia-
steczka kowbojskiego przy ul. Kwia-
towej. Wszyscy przenieśliśmy  się 
w świat dzikiego zachodu. Zostali-
śmy powitani przez szeryfa i bur-
mistrza, którzy nauczyli nas okrzy-
ków kowbojskich oraz wyjaśnili, 
jakimi prawami rządzi się miastecz-
ko country. Obie klasy zostały po-
dzielone na dwie bandy, które pod 
opieką burmistrza i szeryfa przeży-
wały niezapomniane przygody. 
Uczniowie zostali zamknięci 
w areszcie, mimo że byli grzeczni, 
uciekali przed chwytającym lassem, 
mogli sprawdzić swoją celność rzu-
cając podkowy. Największą frajdą 
dla dzieci była jazda na koniach 
mechanicznych oraz zwiedzanie 
biura szeryfa i  kościoła. Rodzice 
również uczestniczyli w zabawach 
(np. przeciąganiu liny, która okaza-
ła  się zbyt słaba, pękła i  wszyscy 
leżeliśmy na ziemi, a dzieci śmia-
ły  się do rozpuku). Na koniec ro-
dzice i dzieci uczestniczyli w zaba-
wie pt. „Rodzinka”, w której wszyscy 
musieli wykazać się dobrą pamięcią, 
refleksem oraz szybkością. Po 
wspólnych zabawach wszyscy usie-
dliśmy przy ognisku i  ucztowali-
śmy… Za wspaniale spędzone chwi-
le serdecznie dziękujemy wszystkim 
rodzicom…   

M. Olejniczak, M. Gidaszewska

n
W środku, z pucharem – zwycięska drużyna z SP 2 w miejskim turnieju 
tanecznym

n
Wykład gości z Włoch dla LUTW-u, wspieranych pomocą 
uczniów z SP 2
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Wznieś serce

W poniedziałek, 15 czerw-
ca odbyło się podsumo-
wanie projektu „Wznieś 

serce nad zło”, którego celem było 
uwrażliwianie dzieci na tworzenie 
przyjaznej atmosfery w szkole, in-
tegracja w  oddziałach klasowych, 
uświadomienie uczniów o  istocie 
autorytetów w życiu każdego czło-
wieka, kształtowanie postaw moral-
nych i systemu wartości. Każda klasa 
z SP 3 wraz z wychowawcą wybrała 
osobę, która według nich zasługiwa-
ła na miano autorytetu. Następnie 
zbieraliśmy informacje na temat 
postaci, by podczas podsumowania 
przekonać wszystkich o wartościach 
i wzorze do naśladowania tej osoby 
w dowolnej formie.    M.G.

Matematyka
16 czerwca po raz kolejny w na-

szej szkole zorganizowano Dzień 
Matematyki. Była to wspaniała oka-
zja do zaakcentowania ogromnej 
roli tej dziedziny nauki w  życiu 
człowieka. W części o�cjalnej usły-
szeliśmy wiersze, skecze i wiele cie-
kawostek na temat matematyki. 
Następnie odbył  się konkurs na 
najlepszego matematyka roku szkol-

nego 2014-2015 w kategorii klas 4, 
5 i 6. Każdy uczeń musiał napisać 
odpowiedzi na 15 pytań zadawa-
nych odpowiednio na każdym po-
ziomie.    A. Gałek

Rejs
18 czerwca uczniowie kl. 

1 a z opiekunami wyruszyli w rejs 
statkiem wycieczkowym „Bajka”. 
Podczas 75-minutowej żeglugi po-
dziwiali przepiękne krajobrazy do-
liny Warty w  okolicach Poznania. 
Czas bardzo szybko upłynął, a wra-
żenia na długo pozostaną w pamię-
ci uśmiechniętych dzieci.    M.G.

Awans
29 czerwca odbyły się w naszej 

szkole postępowania kwali�kacyjne 
sześciu nauczycieli, ubiegających się 
o stopień nauczyciela kontraktowe-
go. Podczas prezentacji swojego 
dorobku zawodowego za okres sta-
żu nauczyciele spełnili wszystkie 
wymagania i otrzymali stopień na-
uczyciela kontraktowego.    M.G.

Trzeci język obcy
Nasi uczniowie mają możliwość 

poznania podczas zajęć dodatko-
wych, obok języków angielskiego 

i  niemieckiego, także j. 
francuskiego. Podsumo-
wując mijający rok, trze-
ba przyznać, że był on 
faktycznie intensywny 
i ciekawy. Bardzo skru-
pulatnie przygotowywa-
liśmy  się do obchodów 
Dnia Języka Francuskie-
go w naszej szkole. Bo-
gata scenogra�a – trój-
wymiarowe �gury smer-
fów, �gura wieży Ei
a 
oraz Obelixa – zrobiły 
ogromne wrażenie. Dzie-

Nowinki z Trójki ci z  kółka j. francu-
skiego zaprezentowa-
ły pokaz smerfów, 
rozmaite układy ta-
neczne połączone ze 
śpiewem oraz zafun-
dowały nam rewie 
mody Dior, Yves Saint 
Laurent czy Coco 
Chanel. Rok 2015 
przyniósł nam nagro-
dę w  konkursie pla-
stycznym „A to dla 
mnie Francja właśnie” 
i  nawiązanie współ-
pracy z Domem Bre-
tanii w  Poznaniu. 
Dziękujemy pani dy-
rektor za wsparcie w naszych przed-
sięwzięciach.   

M.Ś.

Bezpieczne wakacje
Wszystkie klasy obejrzały �lm 

„Bezpieczne wakacje nad wodą”, po-
lecany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Oprócz tego odbyło się 
spotkanie z pracownikami Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, na 
którym uczniowie otrzymali wiele 
cennych wskazówek na temat zacho-
wania szczególnej ostrożności pod-
czas pobytu nad morzem, w górach 
oraz jak uniknąć nieprzyjemnych 
przygód. Organizatorem szkolenia 
było ABI. Nasi uczniowie wyruszyli 
na wakacje radośni, weseli i uświa-
domieni, z  jakimi zagrożeniami 
mogą się spotkać.    M.G.

Koniec nauki
26 czerwca odbyła  się uroczy-

stość zakończenia roku szkolnego. 
Wzięli w niej udział uczniowie, ro-
dzice, dyrekcja, nauczyciele i  pra-
cownicy szkoły. Galę zaszczycili 
swoją obecnością: kierownik Wy-
działu Oświaty Zdrowia i  Kultury 
Urzędu Miasta – R. Suchowiak, 
zastępca burmistrza – M. Mikołaj-
czak, ksiądz kanonik K. Biniaś, prze-
wodnicząca Rady Rodziców (RR) 

– I. Chodorowska, J. Błaszkowiak. 
Najpierw pożegnaliśmy proboszcza, 
który przechodzi na zasłużoną eme-
ryturę. Później czterech uczniów 
klas starszych, którzy uzyskali naj-
wyższy wynik w nauce (średnią 6,0) 
otrzymali statuetki, a  powyżej 5,0 
nagrody książkowe i listy pochwal-
ne. Wyróżnionych uczniów nagra-
dzali: dyrektor G. Leciej i zastępca 
burmistrza. Z tych samych rąk na-
grody książkowe ufundowane przez 
RR otrzymali uczniowie klas trze-
cich, którzy kończą pierwszy etap 
swojej edukacji. Część artystyczną 
przygotowały klasy szóste oraz trze-
cie. W  humorystyczny sposób 
przedstawiono życie szkolne i zale-
ty nauczycieli. Odbył się też pokaz 
talentów w wykonaniu szóstoklasi-
stów. Pożegnano nauczycieli, którzy 
nie będą już pracowali w  Trójce 
w przyszłym roku. Rada Rodziców 
podziękowała dyr. G. Leciej za rok 
owocnej współpracy, wręczając bu-
kiet kwiatów. Miło nam poinformo-
wać, że statuetkę Przyjaciela Trójki 
w tym roku otrzymali: Ł. Masewicz 
(skarbnik RR), K. Golczak oraz pp 
Krzyżańscy. Po ceremonii uczniowie 
udali się do swoich sal na ostatnie 
przedwakacyjne spotkania. Tam 
otrzymali z rąk wychowawców świa-
dectwa i nagrody.    M.G.

Aby Dzień Dziecka był pełen 
niespodzianek, przedszkolaki 
przygotowały pyszne wa�e 

z kremem czekoladowym. Z tej oka-
zji dostały również prezenty. Wielką 
niespodzianką były odwiedziny pani 
policjant, która przyniosła ze sobą 
książeczki i odblaski. Dzieci chętnie 
przymierzały czapkę policyjną i do-
brze się czuły, stojąc na straży prawa 
kodeksu przedszkolnego.

Korzystając z  pięknej pogody, 
maluchy wyruszyły na wycieczkę 
do poznańskiego ogrodu zoologicz-
nego. Prawdziwą atrakcją okaza-
ła się przejażdżka znajdująca się tam 
ciuchcią. Jeszcze większą frajdę 
sprawił przedszkolakom widok sło-
ni, �amingów, wielbłądów i  wielu 
innych mieszkańców zielonego za-
kątka.

Chcąc zaprezentować zdobytą 
wiedzę, przedszkolaki wzięły udział 
w przedszkolnym konkursie recy-
tatorskim. Pięknie opowiedziane 
wierszyki oraz wzorowa dykcja 
sprawiły, że trud się opłacił. Niewąt-
pliwie dużo radości sprawiły zwy-
cięzca zdobyte nagrody.

Z okazji Dnia Ojca przedszko-
laki przygotowały swoim tatom 
piękne laurki z życzeniami. Wszyst-
kim tatom życzyły zdrowia i miło-
ści.

Myśląc o wakacjach, nie może-
my zapominać o bezpieczeństwie. 
Z tej okazji zaprosiliśmy do przed-
szkola pana strażaka. Była to wspa-
niała lekcja dla dzieci. Wszyscy 
z uwagą słuchali zasad bezpiecznej 
zabawy. Na zakończenie odbyła się 
prezentacja munduru strażackiego 
i wspólne zdjęcia.

Z Trójeczki

I już cały rok za nami, czyli 
zakończenie roku. Z  tej okazji 
przedszkolaki dumnie brały udział 
w przedstawieniu przygotowanym 
dla rodziców. Wszyscy pięknie 
śpiewali piosenki i recytowali wier-
sze na pożegnanie. Rodzice nie 

kryli zadowolenia ze swoich po-
ciech, szczególnie, ze większość 
idzie już do zerówki. Ale wszyscy 
jednogłośnie postanowili, że chęt-
nie będą odwiedzać swoje panie 
z przedszkola.

(P)

n
Trójeczka w zoo

n
Dzień Matematyki w SP 3

n
Pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas wakacji
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„Hydra na osiedlu”

W piątek, 12 czerwca koło 
teatralne działające w SP 4, 
wystawiło spektakl na pod-

stawie sztuki Agnieszki Kuszy. Na 
chwilę w naszej sali gimnastycznej 
ożyły mitologiczne postacie, opo-
wiadające o lękach współczesnych 
dzieci i sposobach na ich pokonanie. 
Widzowie z zapartym tchem obser-
wowali poszukiwania zmodernizo-
wanej hydry, sycącej  się ludzkimi 
słabościami. Odnajdywali siebie 
w kreacji krytykowanej dziewczynki, 
która dzięki przyjaźni odbudowała 
poczucie własnej wartości. Przyglą-
dali  się wkraczającej w  wirtualny, 
uzależniający świat gier uczennicy 
i  poszukiwali z  kolejną bohaterką 
siły do przezwyciężenia codziennych 
strachów. Młodzi odbiorcy podziwia-
li eteryczny, pełen wdzięku taniec 
muzy Terpsychory i  poczuli rytm 

intensywnych emocji w dźwiękach 
djemby. Teatralnego czaru dopełniły 
piękne dekoracje stworzone przez 
Kingę Studzińską. Dzięki sugestyw-
nej grze nastoletnich artystek ich 
koledzy i koleżanki odkryli w mi-
tologicznym kostiumie uniwersalny 
wymiar, zobaczyli własne problemy 
i mogli się z nimi zmierzyć.   

 B. Wawrzyniak

Książka
W trakcie roku szkolnego 

uczniowie kl. 2  b napisali książkę 
dla dzieci. Pomysł zrodził się spon-
tanicznie podczas jednych z zajęć. 
Dzieciaki codziennie dopisywały 
kolejne losy bohaterów, a następnie 
wykonały ilustracje. Udowodniły, 
że nie ma nic ciekawszego niż dzie-
cięca wyobraźnia, która zdaje się nie 
mieć granic. Serdecznie dziękuję 
Adamowi Nowaczykowi, który spra-
wił, że nasza książka jest tak pięknie 
wydana.    A. Garstka (wych. 2 b)

Bal pożegnalny
18 czerwca o godz. 17.30 roz-

począł się bal klas szóstych. Poprze-
dziła go wzruszająca część artystycz-
na, pełna odniesień do dzieciństwa 
i  szkolnych początków naszych 
uczniów. Później wszyscy ruszyli na 
parkiet, zabawa była wyśmienita, 
humory dopisywały. Dziękujemy 
rodzicom za zorganizowanie tej 
uroczystości, wychowawczyniom za 
przygotowanie części artystycznej, 
a Renacie Łukaszewskiej za deko-
racje.    M. Piechocka

Słoneczniki
Uczniowie kl. 6  c przez wiele 

tygodni, na lekcjach techniki pra-

Ploteczki z Czwóreczki

cowali nad projektem słoneczników, 
które wraz z członkami Stowarzy-
szenia Osób Chorych na Raka „Na-
dzieja” w Lubaszu, powędrują w 18. 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet 

po Chorobie Nowotworowej Piersi 
na Jasną Górę. Dziękuję wszystkim 
uczniom za pracę i okazaną pomoc.   

B. Zboralska

n
Okładka książki „Czekoladowe 
przygody”   fot. A. Garstka n

Słoneczniki dla chorych na raka kobiet   fot. B. Zboralska

n
Uczestnicy balu zorganizowanego na zakończenie nauki w SP 4   fot. B. Zboralska

W Teatrze Muzycznym w Pozna-
niu 16 czerwca odbyła się 
4. Gala Utalentowanych 

Młodych Wielkopolan. Z  całego 
województwa zakwali�kowano 18 
uczestników – zespołów lub soli-

stów. Wśród nich znala-
zła się również, jako jedyna 
z Lubonia, uczennica klasy 
piątej Szkoły Podstawowej 
nr 4 – Agata Podbylska. Jej 
występ zyskał ogromny 
aplauz widzów, a dla niej 
był wielkim przeżyciem. 
Dziewczynka tańczy już 
od 5. roku życia, trenu-
je bardzo zróżnicowane 
style taneczne: hip-hop, 
disco, jazz oraz akrobatykę. 
Próbuje również nowych 
stylów – tutingu i popingu. 
Tańczy w dwóch szkołach 
tanecznych, a na swoim kon-
cie ma wiele turniejowych 
sukcesów. W tym roku była 
m.in. uczestniczką castingu 
8. edycji „You Can Dance” 

Niezwykły talent w Poznaniu. Na Otwartym Grand 
Prix Polski Dance we Wrześni zajęła 
3. miejsce solowe w kategorii hip-
-hop od 9 do 12 lat oraz otrzymała 
wyróżnienie za indywidualność ta-
neczną turnieju. W Ogólnopolskim 
Turnieju Tanecznym w Bydgoszczy 
wytańczyła 1. miejsce disco dance 
do lat 11. W czerwcowym turnieju 
Pure Dance Competition w Komor-
nikach w kategorii solowej zdobyła 
1. miejsce, interpretując jazz. Miesz-
kańców naszego miasta zachwyciła 
dynamicznym występem podczas Dni 
Lubonia. Interesuje ją choreogra�a, 
sama przygotowuje układy do swo-
jego tańca i dobiera do nich muzykę. 
Oprócz pielęgnowania pasji tanecz-
nych i rzetelnego wypełniania obo-
wiązków szkolnych, znajduje jeszcze 
czas na udział w przedstawieniach 
koła teatralnego, występy w chórku 
„Maksymilianki”, zdobywanie wy-
różnień w konkursach recytatorskich 
i pielęgnowanie przyjaźni.

B. Wawrzyniak

n
Agata Podbylska (na pierwszym pla-
nie, w środku) po występie w Teatrze 
Muzycznymn

Agata Podbylska podczas tańca
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Bruksela

Kamil Piechowiak – nasz ab-
solwent, gimnazjalista pięt-
nastolecia, Maja Smaglewska 

– uczennica klasy drugiej G 1 oraz 
Anna Kowalczyk – nauczyciel j. an-
gielskiego uczestniczyli w wizycie 
studyjnej w Brukseli na zaproszenie 
posła do Parlamentu Europejskie-
go (PE), Ryszarda Czarneckiego, 
a zorganizowanej przez lubońskie 
biuro poselskie. W programie wizy-
ty było zarówno zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem, jak i zwiedzanie 
PE. Bardzo dobra organizacja czasu 
oraz hotel położony niedaleko cen-
trum pozwoliły na idealne wyko-
rzystanie krótkiej wizyty. Był czas 
na degustację brukselskich potraw, 
kosztowanie słynnych wyrobów 
czekoladowych oraz samodzielne 
przemierzanie miasta. Kamil nie 
tylko bezbłędnie prowadził do ob-
ranego celu, ale też pomógł napo-
tkanej w tureckiej dzielnicy grupie 
Polaków, których mapa w  żaden 
sposób nie wskazywała drogi do 
hotelu. W autokarze Maja zatopiona 
była w literaturze, a Kamil poznawał 
kolejne działy �zyki.

Mały Festiwal Piosenki
15 czerwca w  murach naszej 

szkoły odbył się już po raz 7. kon-
kurs wokalny. W tym roku rywali-
zacja przebiegała w dwóch katego-
riach: solista i zespół. W jury zasie-
dli: przewodnicząca – Małgorzat 
Szajek, reprezentująca Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Luboniu; Romu-
alda Suchowiak – kierownik Wy-
działu Oświaty, Zdrowia i Kultury 
Urzędu Miasta Luboń; Dorota Fra-
nek – przewodnicząca Komisji Sfe-
ry Społecznej, radna miasta Luboń, 
nauczycielka SP 4; Izabella Chodo-
rowska – redaktor naczelna inter-
netowej gazety e-luboń; Wojciech 
Wicenciak – muzykolog, nauczyciel 
gry na instrumentach muzycznych. 
Puchar dla zwycięzcy ufundował 
Burmistrz Miasta Luboń – Małgo-
rzata Machalska, natomiast spon-
sorem nagrody głównej była Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy 
i upominki – materiały promocyjne 
przekazane przez Wydział do Spraw 
Promocji w Urzędzie Miasta Luboń. 
Jury doceniło i nagrodziło następu-
jących wykonawców: w  kategorii 
solista: 1. miejsce – Zuzanna Toma-
szewska (G 1), 2. – Vanessa Kuboń 
(G 53, Poznań), 3. – Natalia Kwiek 
(G 1), wyróżnienie – Joanna Nowa-
kowska (G 6, Poznań).

W kategorii zespół: 1. miejsce 
„No Name” (G 1), 2. – „Last Minu-
te” (Gimnazjum w Komornikach), 
3. – Julia Jarysz i  Maria Stępak 
(Gimnazjum w Baranowie). Wszyst-
kim wykonawcom gratulujemy, 
dziękujemy fundatorom nagród 
oraz członkom jury.

W ogrodzie
24 czerwca odwiedziliśmy Ma-

riannę Dąbkowską, która jest pasjo-
natką „kwiatów tamtych lat”. Opro-
wadziła nas po swoim bajecznym 
ogrodzie i  dała wiele wskazówek, 
jak widzieć i korzystać z otaczającej 
przyrody. Według niej, romantycz-
ne ogrody tętniące życiem i kolora-
mi, zapachem, śpiewem ptaków, 
pluskiem wody dają znacznie więcej 
relaksu i wypoczynku niż chłodne, 
tworzone „pod linijkę”. Dla pasjo-
natów i ekologów ważne jest pod-
trzymanie takich gatunków, jak: 
�oksy, maki, rumianki, malwy, da-
lie, narcyzy, tulipany i  róże. Pełni 
wrażeń dziękujemy Mariannie Dąb-
kowskiej za umożliwienie nam po-
znania jej pasji i za gościnę.

Nasi w Dęblinie
Trzech uczniów naszej szkoły 

uczestniczyło w  obchodach 90. 
rocznicy istnienia Dęblińskiej Szko-
ły Orląt. Cała trójka interesuje się 
sprawami lotnictwa i wojskowości 

od dawna, ale była to dla nich 
pierwsza okazja przyjrzenia się dzia-
łalności placówki tak głęboko zapi-
sanej w dziejach historii lotnictwa 
polskiego. Oprócz możliwości za-
poznania się z jednostką wojskową, 
na terenie której znajduje się szko-
ła, zobaczyliśmy zaplecze dydak-
tyczne uczelni – symulatory lotni-
cze, symulatory foteli ratunkowych 
i skoków spadochronowych. Oglą-
daliśmy nowoczesne pracownie 
strzeleckie, silnikowe, a także inte-
resujące zbiory niedawno powsta-
łego muzeum lotnictwa, w którego 
zasobach jest Jak 40 ze Smoleńska, 
schody papieskie z czasów pierwszej 
papieskiej pielgrzymki do Polski, 
przy których witał go Patron naszej 
szkoły, kardynał Stefan Wyszyński. 
Było wielu znamienitych gości, 
m.in. gen. Mirosław Hermaszewski, 
pierwszy Polak, który uczestniczył 
w locie kosmicznym.

Publikacje
Cieszymy  się bardzo, że nasi 

nauczyciele nie spoczywają na lau-

Z Gimnazjum nr 1

rach. Karina Rzepecka i  Marcin 
Winiecki dzielą się swoim doświad-
czeniem, pisząc dla miesięcznika 
„Wychowanie �zyczne w  szkole”. 
W  najnowszym numerze opisują 
swoją innowację pedagogiczną, po-
święconą ocenianiu na lekcji WF-u. 
Z  kolei Anita Plumińska-Mieloch 
wydała kolejną publikację w  Wy-
dawnictwach Szkolnych i Pedago-
gicznych.    A. Mieloch

Zakończenie
Rok szkolny 2014-15 zakoń-

czył  się ku uciesze uczniów i  ich 
nauczycieli. W czasie uroczystości 
podsumowującej naszą pracę zo-
stały wręczone nie tylko stypendia 
za wyniki w nauce, ale stypendia 
specjalne za ujawnione i rozwija-
jące się talenty. Sportowcy Roku to 
Mateusz Majewski i Ewa Dziurla. 
Tytuł „Młode Kreatywne” zdobyły: 
Julia Jarzyńska, Agata Szymkowiak 
i  Emilia Przybył. „Gimnazjalistą 
Roku” została Oliwia Leszczyńska, 
a „Kobietą Renesansu” okrzyknię-
to Sandrę Sowę. Dyplom w  kate-
gorii „Niemożliwe nie istnieje – 

czyli obsługa tech-
niczna” otrzymał 
Kamil  Trusiak. 
Stypendium w  ka-
tegorii „Śpiewające 
serce na dłoni” do-
stała Aleksandra 
Makulska. Patryka 
Kąkola nazwano 
„Historyczno-ma-
tematycznym gita-
rzystą”. W kategorii 
„Zmiana i rozwój” 
nagrodzona została 
Aleksandra Ludwi-
kow s k a .  Ty tu ł 
„Młodego polityka” 
otrzymała Paulina 
Wydrzyńska. „Ak-
torzy Roku” to Ar-
kadiusz Charzyń-

ski, Bartosz Zalewski. Za „Poloni-
stę Roku” uznano Kalinę Witucką. 
Tytuł „Niezawodna” zdobyła Iza-
bela Andzińska, „Pomocna dłoń” 
to P. Szymkowiak, J. Szulc. Za 
„Rozwijający się talent” nagrodzo-
ne zostały Zuzanna Broniszewska 
i  Margareta Onhorge. „Językowa 
nadzieja roku” to Wiktoria Wło-
darska. Stypendium za bardzo do-
bry debiut w klasie 1, pod nazwą 
„Dobre rokowania” otrzymali Wik-
toria Witczak i Tymoteusz Mrocz-
kowski. Nagrodzono także talent 
aktorski Dawida Skotarczaka. Tytuł 
„Zaangażowana” otrzymała Ad-
rianna Betkowska. Stypendia za 
wyniki w nauce (średnia 5,53 i wię-
cej) otrzymali: Marta Cieślak, Alek-
sandra Hinc, Małgorzata Nowak, 
Roksana Pawlicka, Zo�a Kaczma-
rek, Bartosz Nowakowski, Kalina 
Piskorska, Oliwia Leszczyńska, 
Tomasz Ratajczak i Agata Marci-
niak.

(GI)

n
Uczniowie z G 1 w Dęblinie   fot. M. Durczewski

Stowarzyszenie „Cor Ad Cor” 
im. Kardynała J.H. Newmana 
w minionym roku szkolnym 

2014-15 zorganizowało drugą edycję 
Wojewódzkiego Konkursu Trans-
latorskiego „Rhyme Your Lines 
Into a Limerick” pod patronatem 
Wydziału Anglistyki UAM oraz 
Ośrodka Dokształcania Nauczycieli 
w Poznaniu. Konkurs miał na celu 
zachęcenie młodzieży do podjęcia 
wyzwania przełożenia na język pol-
ski jednego z podanych angielskich 
limeryków oraz napisania własne-
go utworu w obrębie tego gatunku 
literackiego. Cenne nagrody ufun-
dowało Wydawnictwo Oxford oraz 
Wydział Anglistyki UAM.

Jury w składzie: Collin Philips 
(Wykładowca Wydziału Anglisty-
ki UAM) oraz mgr Ewa Górczak, 
autorka konkursu i warsztatów li-
merykowych, przyznało następu-
jące nagrody i wyróżnienia:

Uczniowie szkół gimnazjal-
nych: I miejsce – Dominika Zim-

niak (Społeczne Gimnazjum nr 1 
STO im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w  Poznaniu), II  miejsce – Agata 
Sieradzka (Społeczne Gimnazjum 
nr  1 STO im. św. Urszuli Ledó-
chowskiej w Poznaniu), III – Alek-
sandra Pietrzak (Gimnazjum nr 35 
w Poznaniu). Wyróżnienia: 1. Zu-
zanna Wojcieszak (Gimnazjum im. 
Zbigniewa Herberta we Wron-
kach), 2. Bogusz Dyoniziak (Spo-
łeczne Gimnazjum nr 1 STO im. 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Po-
znaniu).

Uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych: I miejsce – Martyna So-
loch (II Liceum Ogólnokształcące 
im. Generałowej Zamoyskiej i He-
leny Modrzejewskiej w Poznaniu), 
II – Julia Bałoniak (II LO w Pozna-
niu), III – Jessika Kujawa (X  LO 
w Poznaniu). Wyróżnienie: Sandra 
Wilczewska (X LO w Poznaniu).

Anna Freytag-Kowalczyk
prezes Stowarzyszenia

Konkurs translatorski
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Nasi wolontariusze

W środę, 10 czerwca odby-
ło się spotkanie wolonta-
riuszy z niepełnosprawny-

mi: Agnieszką i Sebastianem. Pani 
Agnieszka jest gra�kiem kompute-
rowym i bardzo lubi śpiewać, a pan 
Sebastian – mgr. inż. elektroniki 
i komunikacji oraz mistrzem Polski 
w tańcu towarzyskim na wózku in-
walidzkim. Oboje są założycielami 
serwisów „Wózkiewicze.pl” i „Man-
tis-design”. Uczniowie dowiedzieli 
się, czym jest niepełnosprawność, 
jak działać i pomagać osobom nie-
pełnosprawnym. Przekonali się też, 
że będąc niepełnosprawnym, można 
spełniać swoje marzenia oraz re-
alizować pasje. W drugiej połowie 
czerwca wolontariusze G  2 wzięli 
udział w  aż trzech akcjach. Przez 
dwa weekendy kwestowali na rzecz 
Hospicjum „Palium” na Rynku Wil-
deckim, prowadząc akcję „Książka 
i motyl za wsparcie dla hospicjum” 
w  ramach kampanii „Motyle dla 
Hospicjum” (na rzecz rozbudowy 
tej placówki). Stragan, na którym 
wystawiali książki, również zebra-
ne przez naszych gimnazjalistów, 
cieszył się dużą popularnością. Inni 
kwestowali na Starym Rynku, gdzie 
zbierali środki na leczenie i rehabi-
litację Marcelego, który zmaga się 
z guzem mózgu. W tym dniu pod-
sumowano również działania Szkol-
nych Kół Wolontariackich, składając 
podziękowania młodzieży za aktyw-
ną pracę na rzecz potrzebujących. 
Ostatni wtorek w tym roku szkolnym 
upłynął w naszym gimnazjum pod 
znakiem działań. Ponieważ rozpo-
częliśmy niedawno projekt „Wolon-
tariat z klasą”, realizowany wspólnie 
ze Stowarzyszeniem CREO, a dedy-
kowany osobom niepełnosprawnym 
i seniorom, pierwsza część naszych 
zajęć była poświęcona stworzeniu 
projektów działań na rzecz tych 
grup, które moglibyśmy realizować 
od września. Nasi uczniowie wyka-
zali  się niezwykłą kreatywnością. 
W drugiej części spotkania zespo-
ły klasowe tworzyły według swoich 
pomysłów kolorowe motyle dla Ho-
spicjum „Palium”, będące symbolem 
wrażliwości. Na koniec uczniowie 
obejrzeli �lm, podejmujący kwe-
stię niepełnosprawności i  potrzeb 
drugiego człowieka.  

 P. Hącia, M. Przybylska

Bal
12 czerwca odbył  się bal trze-

cioklasistów. Konferansjerami byli 
uczniowie klas 2: Marianna Klecz, 
Dorota Michalak, Marcin Marcinak 
i Łukasz Kalinowski. Imprezę roz-
począł tradycyjny polonez przepięk-
nie zatańczony przez 80 dziewcząt 
i  chłopców z  klas 3. Niejednemu 
z rodziców zakręciła się łza w oku 
na widok par i czwórek perfekcyjnie 
wykonujących kolejne układy. Póź-
niej była gala wręczenia „Złotych 
dębów”, a po niej wspólna zabawa. 
Wszyscy bawili się doskonale.

Smocze łodzie
13 czerwca na poznańskiej Mal-

cie odbyła się 6. edycja Mistrzostw 
Szkół w Smoczych Łodziach „Dra-
gony 2015”. Już po raz piąty udział 
w zawodach wzięli nasi uczniowie. 
Ponad 20-osobowa reprezentacja 
szkoły płynęła w dwóch załogach. 
Do rywalizacji stanęło 16 szkół gim-
nazjalnych z Wielkopolski, Węgier, 
Czech i Niemiec. Tradycją imprezy 
już jest, że nasi gimnazjaliści nie 
schodzą z podium (cztery zwycię-
stwa w ostatnich 5 edycjach). Jak na 
faworytów przystało, wszystkie wy-
ścigi: eliminacje, półfinał i  finał 
padły łupem naszych uczniów. Skład 

zwycięskiej osady: Paweł Reksiński, 
Dawid Janik, Adrian Mieszała, Ma-
teusz Pawlak, Wojciech Stankiewicz, 
Michał Piotrowski, Dominik Kę-
dziora, Dominik Brodowski, Jakub 
Maćkiewicz, Mikołaj Jakubowski.   

M. Garstkiewicz
Zwycięzcy

Choreogra�a naszych uczniów 
do piosenki Jasona Derulo „Want to 
want me” podbiła serca jury i pu-
bliczności 1. Konkursu Tanecznego 
„Roztańczony Luboń”. Turniej, zor-
ganizowany przez fundację „Inte-
gro”, zgromadził 15 czerwca w hali 
LOSiR uczniów wszystkich luboń-
skich szkół, których reprezentacje 
rywalizowały w dwóch kategoriach: 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Grupa tancerzy z  naszego gimna-
zjum przygotowywała  się ponad 
miesiąc do występu pod okiem pro-
fesjonalnego instruktora tańca, Ka-
tarzyny Ostynowicz oraz nauczy-
cielki, Romany Kłos.    R. Kłos

Dla rodziców
Uczniowie kl. 3 e przygotowali 

specjalny występ dla swoich rodzi-
ców. 18 czerwca zaprezentowali ak-
torskie umiejętności, odgrywając 
żartobliwe scenki z życia ucznia oraz 
córki (syna). Zatańczyli też kilka 
układów. Mamy i  ojcowie, którzy 
licznie przyszli do szkoły, mieli wie-
le okazji do śmiechu. Było też senty-
mentalnie i  wzruszająco, np. gdy 

Z Gimnazjum nr 2

młodzież dziękowała za wsparcie 
słowem i piosenką „Cudownych ro-
dziców mam”. Rodzice otrzymali 
serduszka – symbole wdzięczności. 
Na końcu goście i uczniowie podzię-
kowali także wychowawczyni, Mo-
nice Siwek, która stworzyła okazję 
do takiego wyjątkowego spotkania.

Zajęcia na UAM
W ostatnim tygodniu roku 

szkolnego, kiedy większość uczniów 
nie myśli już o nauce i odpoczywa 
po zakończonym roku pracy, klasa 
2 h wybrała się na Uniwersytet na 
Wydział Fizyki, gdzie gościnnie 
przyjął ich prof. Ru�n Makarewicz. 
W  Instytucie Akustyki uczniowie 
obejrzeli aparaty słuchowe i osobi-
ście poczuli, jak taki sprzęt może 
wzmacniać słuch. Za pomocą stro-
ików zbadali także przewodzenie 
dźwięków oraz sposób odbierania 
bodźców dźwiękowych. Zwiedzili 
kabinę bezechową i oglądali pokaz 
fal oraz zjawisk falowych. Ciekawe 
były zajęcia z  dydaktyki �zyki, na 
których zobaczyli świecące ogórki 
czy gwoździe.    E. Rubisz

Zajęcia pozaszkolne
Poza licznymi tradycyjnymi wy-

cieczkami turystyczno-krajoznaw-
czymi i  integracyjnymi (m.in. do 
Fortu Dębiec na paintball, na Maltę), 
które odbyły się w czerwcu, ucznio-
wie uczestniczyli także w mniej po-
pularnych, a bardzo wartościowych 

projektach. Klasa 3  d udała  się na 
questy na Stary Rynek w Poznaniu. 
Rywalizacja dziewczyny – chłopcy 
połączona z poznawaniem Starówki 
przyniosła dużo emocji.

Lato czeka
25 czerwca odbyła  się uroczy-

stość zakończenia edukacji dla 
uczniów klas 3. Przybyli na nią tak-
że: zastępca burmistrza – Mateusz 
Mikołajaczak, Irena Skrzypczak, 
dyrektor SP  1 – Grzegorz Anioła 
oraz rodzice trzecioklasistów. Naj-
pierw nastąpiło przekazanie sztan-
daru klasie 1 h (najwyższa średnia). 
Później wyróżniliśmy wpisem do 
Złotej Księgi osoby, które w klasach 
1-3 otrzymały średnią ocen co naj-
mniej 5,0 i  wzorowe zachowanie. 
Nagrodziliśmy uczniów, którzy uzy-
skali najwyższy wynik z egzaminu 
gimnazjalnego (Gabrysia Graś, Jo-
asia Targońska, Ola Kowańska, Wi-
tek Bilski i  Jakub Kozłowski) oraz 
wszystkich, którzy uzyskali w klasie 
3 świadectwa z wyróżnieniem lub 
byli najaktywniejsi w różnych dzie-
dzinach (Samorząd Uczniowski, 
sport, konkursy przedmiotowe i ar-
tystyczne). Ciepłe słowa usłyszeli 
wolontariusze – za pomoc Hospi-
cjum „Palium” dziękował Włodzi-
mierz Nowakowski. Dyrekcja szko-
ły doceniła również rodziców zaan-
gażowanych w  życie placówki, 
a rodzice, których dzieci otrzymały 
świadectwa z wyróżnieniem, dosta-
li listy gratulacyjne. Marta Pawlak 
i Adrian Mieszała w imieniu absol-
wentów podziękowali nauczycielom, 
a Agata Siwińska – rodzicom. Dru-
goklasiści wręczyli starszym kole-
żankom i  kolegom pamiątkowe 
breloczki. Dla zebranych zaśpiewa-
ły Michalina Maćkowiak oraz Kasia 
Kubacka i  Kamila Malinowska, 
a także zatańczyli Sonia Jankowska 
z Marcinem Niedośpiałem i grupa 
zumby. Na zakończenie kl. 2 g za-
prezentowała humorystyczny pro-
gram okolicznościowy. 26 czerwca 
trzecioklasiści odebrali świadectwa. 
Z  kolei uczniowie klas 1 i  2 mieli 
w piątek własne zakończenie roku, 
w którym uczestniczyła burmistrz 
Małgorzata Machalska. Na forum 
wręczyliśmy świadectwa z  wyróż-
nieniem i nagrody w ostatnich kon-
kursach.

n
Występ Soni i Marcina podczas zakończenia nauki przez klasy trzecie    
fot. Ł. Budzyński

n
Zwycięska osada chłopców   fot. M. Garstkiewicz 
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Powrót do przeszłości

Podczas wyjazdu turystyczne-
go członków Koła PTTK nr 1 
w Luboniu 13 czerwca wrócili-

śmy w chwilach zadumy nad upływa-
jącym czasem do ludzi, których już 
nie ma wśród nas. Podczas mszy św. 
w kościele w Targowej Górce wspo-
minaliśmy: Aleksandrę Baranowską, 
Stanisława Cisaka, Leszka Cuderę, 
Eugeniusza Dąbrowskiego, Włady-
sława Fabisia, Przemysława Górnia-
czyka, Ksawerego Jankowskiego, Ja-
ninę Kowalską, Zygmunta Koszycę, 
Ilonę Kusy, Andrzeja Machcińskiego, 
Helenę Nowak, Dominikę Rogal, 
Kazimierza Roszaka i  Zbigniewa 
Ślebodę. W Gieczu cofnęliśmy się 
w czasy pierwszych Piastów – osady 
typowanej na prawdopodobną sie-
dzibę Mieszka i Dobrawy. Poznanie 
kunsztu ówczesnych budowniczych, 
wyrobów artystycznych i wykopalisk 

odkrywających tajemnice historii 
w otoczeniu starych drzew, to dobrze 
spędzony czas. O  odwadze dzieci 
wrzesińskich i o tym, jak kiedyś wy-
glądały izby lekcyjne, dowiedzieli-
śmy się w Muzeum Regionalnym im. 
Dzieci Wrzesińskich. Po spacerze na 
ryneczku w Pobiedziskach –mieście 
Kazimierza Odnowiciela – zrelak-
sowani i  pełni wrażeń wróciliśmy 
do domów.    Irena Skrzypczak

W Przedszkolu w Sławie
17 czerwca na zaproszenie 

władz lokalnych i Dyrekcji Przed-
szkola Samorządowego w  Sławie 
(województwo lubuskie, powiat 
wschowski) Przewodniczący Komi-
sji Ochrony Przyrody (KOP) luboń-
skiego Oddziału PTTK – Jan Błasz-
czak – wziął udział w zakończeniu 
projektu ”Tropiciel Przyrody”. 
Przedszkole realizowało projekt we 

Z PTTK współpracy z  Ligą Ochrony Przy-
rody – Oddział w  Sławie podczas 
wycieczek starszych dzieci (liczyły 
zimą ptaki z Ogólnopolskim Towa-
rzystwem Ochrony Ptaków w parku 
miejskim; poznawały pomniki przy-
rody; były w Stacji Hydrologicznej 
w  Radzyniu k. Sławy, na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu 
– Pojezierze Sławsko-Przemęckie 
i  w  innych miejscach). Z  wypraw 
zrealizowano kronikę, którą w ra-
mach wieloletniej współpracy z lu-
bońską KOP przysłano do zwery�-
kowania. Maria i Jan Błszczakowie 
zwery�kowali przysłany materiał 
i przyznali dzieciom Ogólnopolską 
Odznakę PTTK „Tropiciel Przyro-
dy” (powstałą z ich inicjatywy, usta-
nowioną przez Zarząd Główny 
PTTK w 2014 r.). Podczas uroczy-
stej akademii w  przedszkolu wrę-
czono dzieciom Dyplomy „Jestem 
Tropicielem Przyrody” i  odznaki 
PTTK oraz legitymacje członka Ligi 
Ochrony Przyrody. W podziękowa-
niu od dzieci J. Błaszczak otrzymał 

zaszczytne wyróżnienie – honorowy 
tytuł „Przyjaciela Przedszkola”, 
w którym napisały sentencję: Jedynie 
prawdziwy człowiek zauważy potrze-
by drugiego człowieka , jedynie czło-
wiek wielkiego serca wyciągnie doń 
pomocną dłoń… Dziękujemy!   

Jan Błaszczak

Zlot turystów w Drawnie
Od 11 do 14 czerwca w Drawnie 

odbywał  się V  Ogólnopolski Zlot 
Turystów Przyrodników i Instruk-
torów Ochrony Przyrody. Celem 
zjazdu było zapoznanie członków 
PTTK działających w  komisjach 
i klubach ochrony przyrody na te-
renie całej Polski z zagadnieniami 
ochrony przyrody i środowiska na-
turalnego na terenie Drawieńskiego 
Parku Narodowego (DPN), integra-
cja członków PTTK działających na 
rzecz ochrony przyrody, zdobycie 
uprawnień Instruktora Ochrony 
Przyrody PTTK przez uczestników, 
nakreślenie głównych kierunków 
działania na rzecz środowiska przy-

cd.  
obok

Pierwszy dzień czerwca był 
pełen niespodzianek. Starsze 
przedszkolaki z  niepublicz-

nego przedszkola przy ul. Szkolnej 
pojechały do Teatru Muzycznego 

w Poznaniu na musical pt. „Dooko-
ła karuzeli, czyli dziecko potra�”. 
Z właścicielem Wesołego Miastecz-
ka dzieciaki ruszyły w  niezwykłą 
podróż, w kolorowy świat piratów, 
rajdowców, strażaków i muzyków. 
Wróciły pełne wrażeń i z płytą, przy 
której do dzisiaj z ochotą śpiewają 
skoczne piosenki z tego spektaklu. 
W  Dzień Dziecka nasze maluszki 
bawiły się wesoło w pobliskiej Sali 
Zabaw „Figiel”.

Spotkania z muzyką to tradycja 
naszego przedszkola. Podczas kon-
certu „Szamańskie opowieści” głów-
ni bohaterowie – Indianin i kowboj 
zaprezentowali stroje, tańce i opo-
wieści z  życia Dzikiego Zachodu. 
Dzieci chętnie uczestniczyły w za-

bawach, zaproponowanych przez 
gości i z zainteresowaniem ogląda-
ły indiańskie instrumenty.

Odbył się ostatni koncert z cy-
klu „Państwo Ciekawscy i wehikuł 

czasu”. Była to retrospekcja 10 kon-
certów. Dzieci z  radością wracały 
wspomnieniami do najciekawszych 
występów i zabaw z całego roku.

Gościliśmy doktora Dolittle, 
który dzięki rozumieniu mowy 
zwierząt zamienił swoje życie w pa-
smo przygód. Przedstawienie było 
zabawne i  pouczające. Dzieci do-
wiedziały się, że zwierzęta to istoty 
czujące i  należy otaczać je opieką 
oraz jak wielką wartością jest przy-
jaźń.

Po raz drugi nasze przedszko-
laki były w  Multikinie na „Lekcji 
w  kinie”. Dzieci poznały je „od 
kuchni” i  dowiedziały się, gdzie 
należy szukać informacji o  reper-
tuarze. Najbardziej zadziwiającą 

Z Chatki Skrzatka była wiadomość, że �lm to kilkaset 
tysięcy obrazków, które przesuwane 
z wielką prędkością, wprawiają bo-
haterów w ruch. Dzieci dowiedzia-
ły się również, na co zwrócić uwagę 
na bilecie oraz jak należy zachowy-
wać się w kinie. Na koniec przed-
szkolaki obejrzały kilka animowa-

nych bajek. Na pamiątkę otrzymały 
kawałek taśmy �lmowej.

Jak co roku, nasze dzieci uczest-
niczyły w  przeglądzie piosenki 
przedszkolnej, organizowanym 
przez Luboński Ośrodek Kultury. 
Gorąco oklaskiwały występy dzieci 
z innych przedszkoli. Po powrocie, 
z  dumą prezentowały otrzymaną 
nagrodę i dyplom.

Podczas Dni Lubonia nasze 
dzieci wystąpiły na wielkiej scenie. 
Bez tremy zaprezentowały swoje 
umiejętności i radośnie zaśpiewały 
dwie piosenki w j. angielskim.

Uroczyście pożegnaliśmy dzieci 
odchodzące do szkoły. Młodsze 
przedszkolaki zaprezentowały oko-
licznościowe wiersze, piosenki 
i przygotowały upominki. Starszaki 
wystąpiły w  przedstawieniu „Kró-
lewna Śnieżka”. Z  zaciekawieniem 
oglądały zdjęcia z  wcześniejszych 
lat w  przedszkolu i  było przy tym 
dużo śmiechu, bo nie zawsze potra-
�ły się rozpoznać. Były też łzy po-
żegnania, ale szybko obeschły, gdy 
pani dyrektor wręczała prezenty 
i dyplomy.

M. Wawrzyniak
n
Dzieci z przedszkola „Chatka Skrzatka” na wycieczce do Multikina

Z inicjatywy rodziców, 31 maja „Kropelki” z Publicznego Przed-
szkola nr 1 przy ul. Sobieskiego spotkały się przy ognisku, na 
posesji dziadków Marcinka Czyża. Na stole znalazły się smako-

łyki przygotowane przez rodziców: sałatki, smalec, ciasto domowego 
wypieku i oczywiście pieczona kiełbasa. Dzieci biegały po „wiejskim” 
podwórku, bawiły się z kotami, głaskały źrebaki i goniły kury. Prawdzi-
wą frajdą były przejażdżki bryczkami, którymi powoził sam gospodarz. 
Zaśpiewaliśmy kilka piosenek, na gitarze akompaniował p. Szymko-
wiak – tata Filipka. Kochani Rodzice, serdecznie Wam dziękujemy za 
pomysł, zaangażowanie i wsparcie, które przez te wspólnie spędzone 
lata było dla nas zachętą do pracy z Waszymi – Naszymi Pociechami.

K. Pellowska, M. Wesołek,  M. Gajdziel

Z Pogodnego 
Przedszkola
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TURYSTYKA
rodniczego. Miejscem zlotu była 
Stanica Wodna PTTK. W wyciecz-
ce przedzlotowej, której głównym 
tematem był Wał Pomorski, zwie-
dziliśmy Łowicz Wałecki, Muzeum 
Walk o Wał Pomorski w Mirosław-
cu, Zamek w  Tucznie, Strzaliny 
z Górą Wisielców i umocnieniami, 
Grupę Warowną Cegielnia tzw. Cza-
pę Hitlera z  bunkrami i  Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich w Wał-
czu oraz tzw. Przesmyk Śmierci, 
Golce i  Piecnik. Przy okazji, 12 
czerwca KOP Zarządu Głównego 
PTTK oraz grupa Instruktorów 
Ochrony Przyrody uczestniczyła 
w obchodach 25-lecia DPN. Wśród 
zaproszonych nie zabrakło uczest-
ników Zlotu Turystów Przyrodni-
ków. Uroczysta akademia odbyła się 
w  sali kinowej Drawieńskiego 
Ośrodka Kultury. Otwarcia zlotu 
dokonał jego komandor – Marcin 
Kruszyński z Koszalina. Odbyła się 
sesja zjazdowa. Omówiono zmody-
�kowane i zatwierdzone regulami-
ny odznaki Turysta Przyrodnik 
i Tropiciel Przyrody oraz działania 
KOP ZG PTTK w minionym okre-
sie. Jej przewodniczący dr Andrzej 
Wąsikowski wręczył zaszczytne ty-
tuły i odznaki Honorowego Instruk-
tora Ochrony Przyrody trzem oso-
bom: Marii i Janowi Błaszczak (O/
Luboń), Maciejowi Maślińskiemu 
(O/Ostrów Wlkp.), a honorową od-
znakę Turysta Przyrodnik Pawłowi 
Idzikowi (O/Wleń). W  kolejnym 
dniu była wyprawa i  zwiedzanie 
DPN, m.in.: Punkty Informacyjne 
w Głusku i w Ostrowcu, Elektrow-
nia Wodna w Kamienna – Knieja, 
tereny nad rzeką Drawą, Płociczną 
i  Korytnicą oraz jeziorami Ostro-
wieckim i  Głodnymi Jeziorkami. 
Byliśmy też z  wizytą w  Centrum 
Informacji Turystycznej w Drawnie, 
gdzie mieści się Muzeum Regional-
ne i Miejski Ośrodek Kultury. Za-
poznaliśmy  się z  historią Drawna 
i  okolicy oraz poznaliśmy zabytki 
miasta. Kolejny zlot za rok, praw-
dopodobnie w Ojcowie.   

M. J. Błaszczakowie

Wał Wydartowski
27 czerwca Klub Górski „Lim-

ba” zorganizował wycieczkę samo-
chodową na Wał Wydartowski 
w powiecie gnieźnieńskim. Przeje-
chaliśmy szybko początkowy odci-
nek trasy, bo jechaliśmy autostradą 
A2 i  drogą S5 aż do Gniezna, by 
następnie w Wydartowie dojechać 
do Duszna, skąd skierowaliśmy się 
na punkt widokowy z  drewnianą 
wieżą o wysokości 12 m, odbudo-
waną w ubiegłym roku po jej spa-
leniu. Wał Wydartowski to najwyż-
sze wzniesienie Wysoczyzny Gnieź-
nieńskiej wznoszące się na 167 m 
n.p.m. Ze szczytu wieży przy dobrej 
pogodzie widać zabudowania Gnie-
zna, Mogilna, kominy elektrowni 
w  Pątnowie oraz wieże bazyliki 
w Licheniu. Po pikniku na szczycie 
wzgórza udaliśmy się w drogę po-
wrotną zwiedzając kościół św. Do-
roty w Dusznie oraz pałac Lipskich 
w Czerniejewie.   

M.J. Błaszczakowie

Walne zebranie publicystów
30 czerwca w  pubie-kawiarni 

„Nastawnia PoC” przy ul. Noskow-
skiego w  Poznaniu odbyło  się ze-
branie sprawozdawcze Wielkopol-
skiego Klubu Publicystów Krajo-
znawczych, działającego przy Wiel-
kopolskiej Korporacji Oddziałów 
PTTK. Przybyło 13 członków zwy-
czajnych z prawem do głosowania 
(klub liczy 17 członków zwyczaj-
nych i 31 członków koresponden-
tów). Obrady rozpoczął prezes klu-
bu – Bogdan Kucharski – i po za-
twierdzeniu porządku obrad przy-
stąpił do jego realizacji, przedsta-
wiając działalność Klubu za minio-
ny rok. Skarbnik Paweł Anders 
omówił sprawy �nansowe dotyczą-
ce opłacania składek i ich wykorzy-
stania. Po dyskusji jednogłośnie 
udzielono zarządowi absolutorium 
za okres sprawozdawczy. Omówio-
no plan pracy na kolejny rok. Cze-
ka nas XVII  Forum Publicystów 
Krajoznawczych oraz XXIV Ogól-
nopolski Przegląd Książki Krajo-
znawczej i  Turystycznej, a  także 
wycieczka po ziemi wągrowieckiej 
i pałuckiej.    Jan Błaszczak

Na Ślęży
4 lipca Klub 

Górski „Limba” 
Oddział PTTK 
Luboń zorganizo-
wał wycieczkę do 
Sobótki,  skąd 
udaliśmy  się na 

Przełęcz Tąpadła oraz zdobyliśmy 
szczyty Ślęży i Wieżycy. Po prawie 
4 godzinach jazdy w kierunku Wro-
cławia dotarliśmy na Przełęcz Tą-
padła, skąd żółtym szlakiem rozpo-
częliśmy wędrówkę na Ślężę (718 m 
n.p.m.), który osiągnęliśmy po 
około 2 godzinach, docierając do 
schroniska PTTK im. R. Zamor-
skiego (z 1908  r.). W  tym roku 
w  maju otwarto odrestaurowany 
kościół Nawiedzenia NMP (z 
1852 r.) z wieżą widokową, z której 
mogliśmy podziwiać wspaniały wi-
dok na okolicę. Ruszyliśmy w dalszą 
drogę w kierunku Wieżycy (415 m 
n.p.m.) z wieżą widokową Bismar-
ka, po drodze przechodząc obok 
kultowych rzeźb solarnych: Panny 
z Rybą i Niedźwiedzia oraz Dzika. 
Komu starczyło sił, podziwiał wi-
doki z  kolejnej zdobytej wieży. 
W końcu doszliśmy do Schroniska 
PTTK „Pod Wieżycą”. Tego dnia 
panował upał ponad 35o C, ale wszy-
scy dzielnie pokonali trasę wyciecz-
ki. Jak zauważył opiekun Wieżycy, 
byliśmy tego dnia jedyną tak liczną 
grupą, która tam dotarła.   

M.J. Błaszczakowie

W Słowenii i Istrii
Koło PTTK nr 14 zorganizowa-

ło wycieczkę autokarową do Słowe-
nii i  Istrii. Po drodze do Lubliany 
zwiedziliśmy w Czechach ciekawe 
i bogate w zabytki miasto Ołomu-
niec i przejechaliśmy przez Moraw-
ski Kras na nocleg w okolicy jaski-
ni Macocha. Następnego dnia zwie-
dzaliśmy stolicę Słowenii – katedrę 
św. Mikołaja, Most Smoczy i Potrój-

ny, Fontannę Trzech Rzek oraz 
wzgórze zamkowe. Kolejnego dnia 
wyjechaliśmy w okolice jeziora Bo-
hinj i  60-metrowego wodospadu 
Savica. Byliśmy nad jeziorem Bled 
z widokami na wyspę z kościołem 
oraz zamek i wąwóz Vintgar wzdłuż 
rzeki Radowna. Pojechaliśmy rów-
nież w wyższe partie gór Alp Julij-
skich i  Karawanek (skocznia nar-
ciarska Planica i wyjazd na wyso-
kość 1611  m na przełęcz Vrsic 
drogą 50 zakrętów). Ostatni dzień 
w Słowenii poświęciliśmy na zwie-
dzenie jednej z piękniejszych jaskiń 
Europy – Postojna – oraz zamku 
w Predjamskim Gradzie.

W Istrii nocowaliśmy w pobliżu 
Rijeki. Zwiedziliśmy ją następnego 
dnia (Korzo, katedra, wzgórze zam-
kowe). Byliśmy w miasteczku Ka-
staw położonym na wzgórzu nad 
Adriatykiem i w Opatiji nazywanej 
„Niceą Adriatyku”. Kolejnego dnia 
zwiedzaliśmy wyspę Krk, połączo-
ną z  lądem mostem (1,5 km) nad 
kanałem Vindolskim. Zwiedziliśmy 
stolicę Krk ze starymi murami 
obronnymi i świątynią z VI w., wio-
skę Vrbnik, dawny klasztor bene-
dyktynów z tzw. tablicą Stelli w Ju-
randvorie (kamień z  inskrypcją 
w  głagolicy – średniowiecznym 
języku chorwackim). Ostatniego 
dnia pobytu w Chorwacji zwiedza-
liśmy am�teatr rzymski Puli, Ro-
winj (stare miasto z  katedrą św. 
Eufemii) oraz Porec z wpisaną na 
listę UNESCO bazyliką św. Eufra-
zjusza z bizantyjskimi mozaikami. 
Droga powrotna do Lubonia pro-
wadziła przez Austrię i  Czechy, 
z noclegiem w okolicy Brna.   

Maria Rogacka

Rejon Umocniony
Członkowie Szkolnych Kół Kra-

joznawczo-Turystycznych nr  6, 7 
i  11, należących do Lubońskiego 
Oddziału PTTK przy Szkole Pod-
stawowej nr 1, wyruszyli na kolejną 
wyprawę. Swoją przygodę rozpo-
częli w Świebodzinie pod pomni-
kiem Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, najwyższą rzeźbą 
przedstawiającą Chrystusa na świe-
cie. Kolejnym punktem wyprawy 
były pozostałości Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego (MRU). 
Obejrzeli stanowiące główną atrak-
cję turystyczną zagubione wśród 
lasów bunkry, potężne stalowe ko-
puły, pas betonowych słupów („zę-
bów smoka”), a  także podziemne 
korytarze. Po pełnym atrakcji dniu 
zjedli obiad w  zaprzyjaźnionej 
„Chacie Zbójców” w Bucharzewie. 
Po krótkim odpoczynku dzieci 
wzięły udział w konkursach spor-
towych i  próbowały swoich sił 
w jeździectwie.    AJ

Chełmce i okolice
W sobotę, 20 

czerwca Klub 
Górski „Limba” 
Oddział PTTK 
Luboń zorgani-
zował wycieczkę 

do miejscowości Chełmce, gdzie na 
najwyższym wzniesieniu – płaskim 

wzgórzu o wysokości 173 m n.p.m. 
znajduje  się kościół z  XIX wieku 
oraz wieża RTV SLR Chełmce o wy-
sokości 74 m. Chełmce to wieś po-
łożona w województwie wielkopol-
skim, w powiecie kaliskim, w gmi-
nie Opatówek. Istniała już przed 
1295  r. Obecny kościół para�alny 
został wzniesiony w latach 1882-83 
na pogorzelisku drewnianego ko-
ścioła (wybudowany w1774 r., spło-
nął w 1881 r.). Jest w stylu neogo-
tyckim, murowany, trzynawowy, 
konsekrowany w 1912 r. W ołtarzu 
głównym znajduje się obraz Matki 
Bożej z  Dzieciątkiem z  1881  r., 
czczony jako obraz MB Chełmckiej, 
którą zaczęto nazywać Przyczyną 
Naszej Radości. Na wyposażeniu 
jest także chrzcielnica rokokowa 
i �gury Ewangelistów z 1766 r. Na 
chórze znajdują się zabytkowe or-
gany z grającymi na gongach anioł-
kami. Na cmentarzu przykościel-
nym stoi murowana kaplica grobo-
wa pw. św. Franciszki z  1854  r. 
Proboszcz, ks. Jerzy powitał nas 
uroczyście, opowiedział historię 
kościoła i para�i oraz odsłonił spe-
cjalnie dla nas słynący łaskami ob-
raz MB Chełmckiej, koronowany 
w 2008 r. Następnie udaliśmy się do 
Opatówka. Tam zwiedziliśmy Mu-
zeum Historii Przemysłu, założone 
w  1981  r., otwarte w  1991  r. Mu-
zeum mieści  się w zabytkowej fa-
bryce Adolfa Fiedlera, wzniesionej 
w  latach 1824-1826, jedynym za-
chowanym w Europie kompleksie 
przemysłowym z  I  poł. XIX  w. 
W zbiorach muzeum znajduje  się 
m.in. największa kolekcja polskich 
fortepianów i  pianin (ponad 60) 
wyprodukowanych w latach 1820-
1939 w  fabrykach instrumentów 
muzycznych w Kaliszu, Warszawie, 
Krakowie, Łodzi, Radomiu i Kró-
lewcu oraz kolekcja zabytkowych 
paramentów, w  tym ornat i  stuła 
Jana Pawła  II z  1997  r. Muzeum 
posiada kolekcję 12 tysięcy ekspo-
natów dotyczących przemysłu (ma-
szyny parowe, krosna, maszyny 
drukarskie, przędzalnicze, szwalni-
cze, hafciarskie, koronkarskie, for-
my do odlewania wyrobów cera-
micznych, przyrządy laboratoryjne, 
maszyny biurowe oraz urządzenia 
gospodarstwa domowego). Osob-
nym rodzajem eksponatów jest ko-
lekcja żakardowych projektów 
z przełomu XIX i XX w., kolekcja 
koronek i  haftów, zabytkowych 
i współczesnych tkanin. W drodze 
powrotnej zatrzymaliśmy  się nie-
daleko Gołuchowa, gdzie w  lesie 
znajduje się ogromny głaz narzuto-
wy – największy w  Wielkopolsce 
i jeden z największych w kraju (na 
6. miejscu). Kamień ma długość 
8,5 m, szerokość 6,5 m. i wysokość 
5,5 m, z czego nad ziemią jest 3,5 m, 
obwód wynosi 22 m. To olbrzymi 
fragment granitowej skały, przynie-
siony tutaj przez lądolód skandy-
nawski w okresie ostatniego zlodo-
wacenia. Nosi nazwę św. Jadwigi 
Śląskiej, krąży o nim wiele legend 
i podań ludowych.   

 M. J. Błaszczakowie
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Majówka

W niedzielę, 31 maja odby-
ła się majówka zorgani-
zowana przez Lubońską 

Petankę i LOSiR Sp. z o.o. Turniej 
miał charakter rekreacyjno-inte-
gracyjny i zgromadził kilkadziesiąt 
osób. Cieszymy się, że wzięli w nim 
udział ci, którzy grali po raz pierwszy. 
Zawody przebiegły w sympatycznej 
atmosferze, dostarczając graczom 
wiele radości i zadowolenia. Z uwagi 
na integracyjny charakter zawodów, 
składy drużyn dobierano losowo. Za-
grały m.in. osoby niepełnosprawne, 
seniorzy, dzieci, debiutanci i człon-
kowie Lubońskiej Petanki. Po raz 
kolejny okazało się, że gra w bule 
łączy pokolenia i przełamuje wszelkie 
bariery. Turniej rozegrano tradycyjnie 
systemem szwajcarskim. Po pięciu 
40-minutowych rundach zwyciężył 
zespół w składzie: Wojciech Łopatka, 
Mikołaj Fabiś i Mirosław Walich, na 
drugim miejscu uplasowała się dru-
żyna złożona z: Jarosława Staszaka, 
Michała Cichorka oraz Marcina Ga-
jewskiego, a  trzecie miejsce zajęli: 
Maksymilian Cichorek, Mateusz 
Lisiak i  Nikodem Sikora. Najlep-
szych nagrodzono pucharami, które 
wręczyły zawodnikom burmistrz 
Małgorzata Machalska i przewod-
nicząca Rady Miasta – Teresa Zyg-
manowska. Każdy z graczy otrzymał 

turniejowy buton oraz pamiątkowy 
kubek. Rozdano też atrakcyjne na-
grody: zestawy kul OBUT, kółka 
do gry w bule, pokrowce na sprzęt 
i  kubki termiczne. Uhonorowano 
też najstarszą zawodniczkę turnieju, 
82-letnią panią Teresę, która wraz 
ze swoją drużyną zajęła wysokie – 
4. miejsce. Na uczestników czekał 
jak zwykle poczęstunek.

Integracyjna majówka była 
współfinansowana ze środków 
z  Urzędu Miasta Luboń. Patronat 
medialny nad turniejem objęły: e-
-lubon.pl i „Wieści Lubońskie”.

Turniej Leclerc
W niedzielę, 21 czerwca od-

był  się drugi turniej bule z  cyklu: 
„Luboń Leclerc Cup 2015” zorga-
nizowany przez Klub „Lubońska 
Petanka” i LOSiR Sp. z o.o. Na bu-
lodromie przy ul. Dojazdowej sta-
wiło  się 27 zespołów: z  Lubonia, 
Poznania, Pobiedzisk, Obornik, 
Śremu, Leszna, Czempinia, Borów-
ca, Kamionek, Mieczewa, Zaniemy-
śla, a nawet Jedliny-Zdrój. Cieszymy 
się, że przy okazji kolejnych zawo-
dów dołączają do nas nowe osoby, 
które później propagują grę, zapra-
szając następne. Turniej przebiegał 
w miłej atmosferze, pogoda również 
dopisała, bo kilkuminutowy deszcz 
spadł na szczęście w czasie przerwy 

Lubońska Petanka

między rundami. Po rozegraniu 6 
rund systemem szwajcarskim zwy-
cięzcą został jedyny zespół, który 
wygrał wszystkie mecze – „Jankesi” 
(Rafał Grzelczak i Andrzej Jankow-
ski). Drugie miejsce zajął dublet 
„Halt  24” (Rafał Ratyński i  Jacek 
Czapliński), a trzecie przypadło dru-
żynie „J&K” (Krzysztof Borowiak, 
Jarosław Malesiński). Najlepszych 
nagrodzono pucharami, rozdano też 
bony podarunkowe ufundowane 
przez sponsora cyklu – �rmę „E. 
Leclerc” – a także kilka nagród rze-
czowych. Dla zawodników przygo-
towano poczęstunek. Turniej ten 
wchodził w  skład cyklu: Leclerc 
Luboń CUP 2015. W każdym dru-
żyny otrzymują punkty w zależności 
od zajmowanych miejsc, zgodnie ze 
wzorem: liczba punktów = D + 1 – M, 
gdzie „D” to liczba startujących 

drużyn, a  „M” to zajęte przez nie 
miejsca. Dodatkowe punkty są przy-
znawane za zajęcie miejsca na po-
dium: 1 m. to +3 pkt., 2 m. +2 pkt., 
a 3 m. +1 pkt. Na zakończenie pią-
tego turnieju zostaną wręczone pu-
chary za zwycięstwo w całym cyklu.

Daty kolejnych turniejów cyklu 
„Leclerc Luboń CUP 2015”: III – 19 
lipca, IV – 23 sierpnia, V – 11 paź-
dziernika.

Cykl jest współ�nansowany ze 
środków z  Urzędu Miasta Luboń. 
Sponsorem tytularnym turnieju jest 
�rma „E. Leclerc”. Patronat medial-
ny nad turniejem objęły: „Wieści 
Lubońskie” i e-lubon.pl.

Szczegółowe wyniki turnieju 
oraz galeria zdjęć znajdują  się na 
stronie: www.facebook.com/lubon-
skapetanka

Lubońska Petanka

n
Uczestnicy i zwycięzcy turnieju „Luboń Leclerc Cup 2015”

Puchar Burmistrza

W niedzielę, 7 czerwca na 
akwenie starorzecza Warty 
– Kocich Dołach – odby-

ły się spławikowe zawody wędkarskie 
o Puchar Burmistrza Miasta Luboń. 
W kategorii „senior” 1. miejsce za-
jął Bartłomiej Komischke (2315 
pkt), 2. miejsce przypadło Markowi 
Leńczukowi (1950 pkt), a  3. – Ja-
cek Ruszczyński (1790 pkt). Wśród 
juniorów najlepsza była Monika 
Leńczuk (1700 pkt), potem Hubert 
Golon (1315 pkt) i Mateusz Zgrzeba 
(515 pkt). Puchary i dyplomy wrę-
czył zastępca burmistrza Mateusz 
Mikołajczak. Organizator – Koło 

Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Lubonianka” dziękuje wszystkim 
uczestnikom za udział w zawodach, 
mimo złej pogody. Turniej s�nan-
sował Urząd Miasta Luboń.

Puchar Prezesa
W niedzielę, 17 maja na jeziorze 

Lubiatówko rozegrano zawody spła-
wikowe o największą rybę. Stawką 
był puchar Prezesa Koła. W katego-
rii seniorów 1. miejsce zajął Wale-
rian Teszner, który złowił lina o wa-
dze 925 g, drugi był Marek Borowicz 
(lin 775 g), 3. – Dawid Rębas (karaś 
700 g), 4. – Tomasz Kowalczyk (lin 
660 g), 5. – Kazimierz Maciejewski 

(węgorz 
574  g), 6. – 
Przemysław 
Bińczewski 
(lin 560  g). 
Wśród junio-
rów najlepszy 
był  Macie j 
Kmiecik (karaś 
1140  g), 2. – 
Mateusz 
Zgrzeba (karaś 
600  g), 3. – 
Monika Leń-
czuk (leszcz 
160 g).

Roman Śróda

Kronika wędkarska

n
Zwycięzcy turnieju wędkarskiego o puchar Burmistrza

Przez dwa dni w weekend 20-
21 czerwca na matach w hali 
widowiskowo-sportowej LO-

SiR toczyły się walki o mistrzostwo 

Polski juniorów i juniorek młodszych 
rozgrywanych w ramach Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży 2015. 
Prawie 400 zawodników i zawodni-
czek walczyło o medale w najważ-
niejszych dla nich w tym sezonie 
zawodach. Rywalizacja toczyła się 
w  ośmiu kategoriach wagowych 
wśród dziewcząt, natomiast chłop-
cy walczyli o medale w dziewięciu 
wagach.

W łącznej klasyfikacji klubów 
najlepsi okazali  się zawodnicy 
Czarnych Bytom przed UKJ 225 
Warszawa i  SGKS Wybrzeże 

Gdańsk. W  gronie medalistów 
znalazły  się dwie zawodniczki 
Akademii Judo z Poznania. Bar-
dzo sprawna organizacja turnie-
ju, oprawa mistrzostw i  walk, 
a  także pojawienie  się aktorki 
Katarzyny Bujakiewicz były za-
skoczeniem dla niejednego 
z sympatyków judo.

LOSiR

Judocy zakończyli sezon

n
Podczas dekoracji jednej z kategorii wagowej dziewcząt
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Zespoły Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” wzięły 
ostatnio udział w kilku tur-

niejach piłkarskich.

3. miejsce w Konarzewie
13 czerwca w Konarzewie grali 

chłopcy rocznika 1993-1994. Za 
przeciwników mieli zespoły z Otu-
sza, Konarzewa, Zakrzewa, Komor-
nik, Dopiewa oraz Salosu Poznań. 
Zespół Jedynki wygrał z Otuszem, 
Zakrzewem, Konarzewem oraz 
przegrał z Komornikami i Salosem 
Poznań. Wyniki te dały lubonianom 
3. miejsce w turnieju za Zakrzewem 
i Komornikami. Drużyna otrzyma-
ła puchar, a  zawodnicy medale. 
Organizator zapewnił napoje oraz 
kiełbasę z grilla.

Młode Talenty
Na boisku przy ul. Dojazdowej 

w  Luboniu odbył  się turniej piłki 
nożnej orlików rocznika 1995 
i młodsi – „Młode Talenty”. Chłop-
cy grali w systemie: mecz i rewanż. 
W zespole Jedynki wystąpili chłop-
cy, którzy mniej grali w  rozgryw-
kach ligowych WZPN w Poznaniu 
oraz zawodnicy z  rocznika 1996 
i młodsi. W turnieju wzięły udział 
zespoły: Dyskoboli Grodzisk, Polo-

nii Środa, Poznaniaka Poznań, 2 
zespoły Akademii Komorniki, Stel-
la Luboń i Jedynka Luboń. Zwycięz-
cą został zespół Poznaniaka Poznań, 
2. miejsce zajęła Polonia Środa, a 3. 
– Jedynka Luboń. Na zakończenie 
turnieju wszystkie zespoły otrzyma-
ły puchary, a  zawodnicy medale. 
Najlepszym piłkarzem turnieju 
uznano Kamila Wrońskiego z  Je-
dynki, który otrzymał pamiątkową 
statuetkę.

Podium dla orlików
W niedzielę, 28 czerwca, w Mo-

sinie odbył się II turniej pod patro-
natem FWMT (Fabryka Wieczorek 
Meble Tapicerowane) – Mosina 
CUP  2015 – rozgrywany również 
z okazji 95-lecia zespołu 1920 Mo-
sina, w czterech kategoriach wieko-

wych. Współorganizatorem był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mo-
sinie. W  turnieju wzięły udział 2 
zespoły Jedynki – młodziki, rocznik 
2003-2004 oraz orliki 2005-2006. 
W  kategorii młodzików grało 10 
zespołów podzielonych na 2 grupy. 
Zespół Jedynki za przeciwników 
miał zespoły: KS 1920 Mosina (wy-
grana 2:0), Salos Poznań (3:0), Unia 
Swarzędz 2004 (1:0), Błękitni Owiń-
ska (1:1) i Las Puszczykowo (5:0). 

Aktualności piłkarskiej Jedynki

Wyniki te dały lubonianom 2. miej-
sce w grupie. W pół�nale Jedynka 
przegrała 0:4 z  zespołem Lidera 
Swarzędz. Drugi pół�nał wygrał 
zespół UKS Orlik Swarzędz. Finał 
wygrał Lider Swarzędz, po zwycię-
stwie 2:0 z  Orlikiem Swarzędz. 
W meczu o 3. miejsce Jedynka prze-
grała z  Owińskami 1:3 i  zajęła 4. 
miejsce. Orliki za przeciwników 
miały zespoły: Kotwicę Kórnik, Or-
lik Mosina, Kadeta Kicin, 1920 Mo-
sinę, UKS Śrem i  Unię Swarzędz. 
Zawodnicy Jedynki wygrali wszyst-
kie mecze do zera, strzelając prze-
ciwnikom 18 bramek i wygrywając 
zdecydowanie turniej. Drugie miej-
sce zajął Orlik Mosina, a 3. – Ko-
twica Kórnik. Na zakończenie tur-
nieju trzy czołowe zespoły otrzyma-
ły medale, puchary a wszystkie ze-
społy upominki. Chłopcy z Jedynki 
dostali kubki termiczne. Orlikom 
przypadł puchar oraz medale i piłki 
nożne. Indywidualne nagrody otrzy-
mali: najlepszy bramkarz – Szymon 
Deska, strzelec – Tomasz Jeziorny, 
a  najlepszym zawodnikiem został 
Maciej Mazurkiewicz, wszyscy 
z UKS Jedynka. W zespole orlików 
grali jeszcze Olaf Pechorin, Jeremi 
Osuch, Remigiusz Witt, Konrad 
Twardosz, Karol Wielun oraz drugi 

bramkarz – Krystian Przepióra. Me-
dale, puchary, statuetki i upominki 
wręczali burmistrz Mosiny, prezes 
zespołu 1920 Mosina oraz sponso-
rzy FWMT – państwo Wieczorko-
wie. W ramach wpisowego organi-
zatorzy zapewnili obiad i  napoje. 
Zespól orlików prowadził Hieronim 
Twardosz, a młodzików Lech Bart-
kowiak.

Pracowite wakacje
Na ostatnim treningu zarząd 

Jedynki i rodzice chłopców przygo-
towali grilla dla zawodników i sym-
patyków klubu. Chłopcy z rocznika 
2002, którzy kończą grę w UKS Je-
dynka, z  rąk opiekuna otrzymali 
pamiątkowe medale za reprezento-
wanie klubu w rozgrywkach piłkar-
skich.

W dniach 23 – 27 lipca Jedynka 
weźmie udział w międzynarodowym 
turnieju piłki nożnej w miejscowo-
ści Ishoj koło Kopenhagi. W zawo-
dach zagrają 2 zespoły – orliki, 
rocznik 2005-2006 i młodziki, rocz-
nik 2003-2004. Wraz z opiekunami 
wyjedzie 35 osób.

Lech Bartkowiak
trener UKS Jedynka

n
Zdjęcie z Mosiny – chłopcy z pucharem, medalami i statuetkami oraz opie-
kunowie   fot. J. Jeziorny

n
Młode Talenty po zakończeniu turnieju na boisku Orlik w Luboniu    
fot. H. Twardosz

W czwartek, 18 czerwca 
w  Lubońskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji (LOSiR) 

odbyło się podsumowanie współza-
wodnictwa sportowego szkół o tytuł: 
„Najbardziej Usportowionej Szkoły 
w Wielkopolsce w Roku Szkolnym 
2014-2015. Organizatorem wydarze-
nia był Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska”. Zawody podzielono 
na trzy kategorie: szkoły podstawo-
we, gimnazja i szkoły ponadgim-
nazjalne. Do sportowych zmagań 
zgłosiły  się wszystkie lubońskie 
szkoły, zarówno podstawówki, jak 
i gimnazja. Dla podstawówek prze-
widziano następujące dyscypliny: 
sztafetowe biegi przełajowe, dru-
żynowy tenis stołowy, drużynowe 
pływanie, drużynowy badminton, 

halowa piłka nożna, drużynowe 
szachy, indywidualne warcaby, piłka 
siatkowa, piłka ręczna, aerobik gru-
powy, koszykówka, indywidualne 
biegi przełajowe, unihokej, czwórbój 
lekkoatletyczny, indywidualne biegi 
na orientację w klasy�kacji druży-
nowej, piłka nożna. Dla gimnazjów: 
sztafetowe biegi przełajowe, halowa 
piłka nożna, drużynowe pływanie, 
drużynowy badminton, drużynowy 
tenis stołowy, drużynowe szachy, 
aerobik grupowy, piłka siatkowa, 
koszykówka, piłka ręczna, uniho-
kej, indywidualne biegi przełajowe, 
siatkowa piłka plażowa, indywidu-
alna lekkoatletyka, indywidualne 
biegi na orientację w  klasy�kacji 
drużynowej, piłka nożna, streetball. 
W  wyznaczonych dyscyplinach 

klasy�kowano też szkoły ponad-
gimnazjalne.

Spośród lubońskich podstawó-
wek najlepsza okazała się SP 1, która 
zdobyła 50 punktów w drużynowym 
tenisie stołowym dziewcząt i zajęła 
tym samym 210. miejsce w ogólnej 
klasy�kacji szkół podstawowych 
(na 467 z Wielkopolski, biorących 
udział w dyscyplinach), kolejna była 
SP 3 – 1 punkt w indywidualnych 
biegach przełajowych (chłopcy), 
454. miejsce. SP  2, z  1 punktem 
w  czwórboju lekkoatletycznym 
(dziewczęta) uzyskała 459. miej-
sce. Natomiast SP  4 nie podeszła 
do żadnej z wyznaczonych dyscy-
plin i znalazła się na 550. miejscu. 
W drugiej kategorii – gimnazja, 45. 
miejsce w ogólnej klasy�kacji (na 

419 startujących) zajęło Gimnazjum 
nr  2, uzyskując łącznie 149,5 pkt 
w takich dyscyplinach, jak: sztafe-
towe biegi przełajowe (chłopcy) – 
12 punktów, drużynowe pływanie 
– 7, drużynowy tenis stołowy – 45 
(dziewczęta), 41 (chłopcy), siatko-
wa piłka plażowa (chłopcy) – 10,5, 
indywidualna lekkoatletyka (chłop-
cy) – 1, piłka nożna (chłopcy) – 33. 
Gimnazjum nr 1 znalazło się na 315. 
miejscu, uzyskało łącznie 7 punk-
tów, 6 w  drużynowym pływaniu 
i 1 w indywidualnej lekkoatletyce 
(chłopcy).

W kategorii szkoły podstawowe 
zwyciężyła SP 3 z Konina, uzyskując 
ponad 447 punktów, z gimnazjów 
najlepsze okazało się Gimnazjum 
nr 9 z Kalisza, zdobywając 514 punk-
tów. Zwycięzcy otrzymali puchary 
i dyplomy oraz nagrody pieniężne.

AS

Podsumowanie sportu szkolnego
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Zawodnicy Pogromu Luboń 
zadebiutowali w  klasie  B 
w  ubiegłym roku. Od razu 

było wiadomo, że ich pierwszy se-
zon (2014-2015) będzie dla zespołu 
bardzo trudny. Niektóre mecze za-
kończyły się wysokimi porażkami. 
Z biegiem czasu drużyna zaczęła się 
trochę stabilizować. Mankamentem 
był brak zwycięstw i słabsza posta-
wa obrońców. Szkoda, że nie wy-
bronili się przed stratą ponad 100 

bramek. Wierzymy, że od nowego 
sezonu 2015-2016 forma zawodni-
ków wzrośnie. Ostatecznie Pogrom 
zajął przedostatnie miejsce w tabeli.

W ostatnich dwóch meczach 
wyjazdowych w sezonie 2014-2015 
Pogrom przegrał z Orłami Plewiska 
8:2 (bramki zdobyli Jacek Pempera 
i  Krystian Zalewski) oraz doznał 
pogromu, przegrywając dwucyfro-
wym wynikiem z  SKS-em  13 Po-
znań 10:0. W sezonie, Pogrom Lu-

boń rozegrał w B klasie 22 
spotkania, gdzie odniósł 
1  zwycięstwo, uzyskał 5 
remisów i doznał 16 pora-
żek. Dało to zespołowi 8 
punktów, 30 strzelonych 
bramek i 109 utraconych. 
Bramki zdobywali: Jacek 
Pempera (najlepszy strzelec 
– 9 goli), Krystian Zelewski 
(7), Adam Sielicki (3), Se-
bastian Michalak (2), Mi-
kołaj Przybylski (2), Robert 
Sawko (2), Mateusz Wan-
dzel (2), Marek Buda (1), 
Łukasz Michałek (1), Gil-
bert Szafrański (1).

Władysław Szczepaniak

Pierwsze śliwki 
robaczywki

Końcowa tabela Klasy B

Sezon 2014/2015, Grupa II

 1.  Skra Wielkopolska OTUSZ 22 62 103:25
 2.  Arka Kiekrz 22 53 80:18
 3.  Avia II Kamionki 22 47 81:33
 4.  Złoci Złotkowo 22 39 88:56
 5.  Poznańska 13 Poznań 22 35 67:38
 6.  KS Gaj Wielki 22 32 57:56
 7.  1920 II Mosina 22 24 45:50
 8.  NKS Niepruszewo 22 24 38:75
 9.  Orły Plewiska 22 23 49:63
 10.  Odlew Poznań 22 19 34:60
 11.  Pogrom Luboń 22 8 30:109
 12.  Okoń Sapowice 22 8 34:123

WS

Pierwszy weekend tegorocznych 
wakacji upłynął w  Luboniu 
pod znakiem 24-godzinne-

go biegu z  okazji powitania lata. 
26 czerwca o godz. 17 prezes LKB 
– Marek Siuda – wyruszył w trasę 
(5-kilometrowa pętla ulicami: ul. 
Poniatowskiego, Unijną, Żabikowską, 
Wojska Polskiego, Poniatowskiego), 
dzierżąc w dłoniach �agę Lubonia 
i  zapraszając mieszkańców miasta 
do wspólnego biegania. Bieg miał 

charakter sztafety, a  �aga miasta 
stanowiła rodzaj pałeczki przeka-
zywanej każdemu klubowiczowi 
o  pełnej godzinie. Zarówno start 
jak i meta znajdowały się na placu 
E. Bojanowskiego, na którym usta-
wiono namiot. W  nim bezpłatnie 
wydawano biegającym wodę, napoje 
izotoniczne, owoce, a wieczornym 
i  nocnym markom – pyszną kieł-
basę z grilla. Namiot służył nam też 
jako miejsce kontroli pokonanych 
kilometrów przez poszczególnych 
biegaczy. Nad wszystkim czuwali 
Mateusz Klecz i Łukasz Schmidtke, 
którzy sprawnie prowadzili statystykę 
ukończonych przez uczestników pę-
tli. Klasy�kację biegaczy oraz to, co 
działo się w namiocie, można było na 
bieżąco obserwować na facebooku.

Była to już 3. edycja naszego 
biegowego happeningu, lecz pierw-

sza z władzami miasta. O godz. 23 
członek LKB – Krzysztof Czech – 
prowadził bardzo zacne towarzy-
stwo. Do grona biegaczy dołączyła 
m.in. burmistrz Małgorzata Machal-
ska wraz z  zastępcą – Mateuszem 
Mikołajczakiem. Nasz 24-godzinny 
bieg na powitanie lata z roku na rok 
cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem zarówno wśród biegaczy, 
jak i  wśród mieszkańców, którzy 
mijających na chodniku uczestni-

ków pozdrawiali życzliwym uśmie-
cham i oklaskami.

Na zakończenie imprezy rozda-
no nagrody w  postaci pucharów 
i  kart podarunkowych do sklepu 
sportowego dla najbardziej wytrwa-
łych biegaczy. W kategorii mężczyzn 
otrzymał ją Adam Jankowiak, w ka-
tegorii kobiet – Joanna Stróżyk, 
wśród „Nocnych Marków” – Grze-
gorz Traczyk oraz najlepszy klubo-
wicz LKB – Filip Primke.

W naszej biegowej imprezie 
uczestniczyło 69 biegaczy, którzy 
przebiegli w sumie 1 755 km. Mam 
nadzieję, że przyszłoroczna edycja, 
będzie równie rekordowa pod 
względem frekwencji i jeszcze bar-
dziej emocjonująca od obecnej.

Sławek Budziszewski
Luboński Klub Biegacza

Na powitanie lata
24 godziny biegu z Lubońskim Klubem Biegacza (LKB)

n
 Podczas akcji „Bieg na powitanie lata”, pod transparentem z hasłem LKB

Przez całą noc z piątku na sobotę, 
12-13 czerwca w hali widowi-
skowo-sportowej Lubońskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji trwały 
przygotowania do największej im-
prezy tanecznej w historii Lubonia. 
Głośna muzyka, dziesiątki świateł 
i emocjonujące okrzyki towarzyszyły 

tancerzom od samego rana. Odbył się 
tu I  Ogólnopolski Turniej Tańca 
Nowoczesnego o  Puchar Burmi-
strza Miasta Luboń. Organizatorami 
przedsięwzięcia było Studio Tańca 
„Grawitacja” z Poznania oraz LO-
SiR Sp. z o.o. W zawodach wzięło 
udział 850 uczestników z całej Pol-

ski. Rywalizacja odby-
wała się w kategoriach 
Disco Dance, Inne Formy 
Tańca, Formy Uliczne 
(solo, formacje i  mini 
farmacje) oraz Showcase 
(formacje). Oprócz ze-
społów z Lubonia i Po-
znania zaprezentowały się 
m.in. grupy z Sochaczewa, 
Konina, Opola, Gniezna, 
Bydgoszczy, Leszna, Go-
rzowa Wielkopolskiego, 
Wągrowca, Pakosławia, 
Kalisza, Włocławka, Wrze-
śni, Koszalina i Kościana. 
Turniej przebiegał w go-
rącej atmosferze, tance-
rze prezentowali wysoki 
poziom umiejętności, co 
doceniła licznie zgroma-
dzona publiczność.

Organizatorzy chcą, 
by impreza ta wpisa-
ła się na stałe w kalen-
darz turniejów odbywa-
jących się w lubońskiej 
hali.

LOSiR

Taniec opanował LOSiR

n
 Ewolucje podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Nowoczesnego w LOSiR-ze

n
W nocnym biegu wzięli udział także przedstawiciele władz miasta
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Zakończył się sezon Lubońskie-
go Klubu Sportowego w kla-
sie okręgowej. Z perspektywy 

czasu trzeba uznać, że był udany. Po 
wycofaniu zespołu z III ligi, włodarze 
klubu z trenerem Markiem Wilczyń-
skim musieli budować drużynę od 
początku. Dziś można stwierdzić, że 
w pełni im się to udało. Występując 
w  tych rozgrywkach, LKS zajął 7. 
miejsce w tabeli (środek), choć nie 
uniknął również słabszych meczów, 
tracąc punkty w spotkaniach z ze-
społami słabszymi od siebie. Gdyby 
nie te wpadki, lubonianie z powodze-
niem mogliby zakończyć rozgrywki 
na znacznie wyższej pozycji.

W ostatnich meczach LKS prze-
grał 4:3 na wyjeździe z  drużyną 
znajdującą się na samym dole tabe-
li – Sucharami Suchy Las. Bramki 
zdobyli Dariusz Imbiorowicz, Łu-
kasz Kubiak, Filip Goeldner. Zre-
misował u siebie z Polonią Poznań 
0:0. Przed tym spotkaniem odby-
ło się uroczyste pożegnanie dwóch 
zawodników, bramkarza .Łukasza 
Suwiczaka i napastnika – Łukasza 
Kubiaka. Zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe statuetki z wygrawerowa-
nym podziękowaniem od zarządu, 
sztabu szkoleniowego, zawodników 
i przyjaciół LKS-u za wkład i pomoc 
w odbudowaniu klubu, często kosz-
tem rodziny i życia osobistego.

W sezonie 2014-2015 zawodni-
cy z ul. Rzecznej rozegrali 26 spo-

tkań, odnosząc 11 zwycięstw, uzy-
skując 5 remisów i doznając 10 po-
rażek. W sumie zdobyli 38 punktów 
i  strzelili 49 bramek, w  tym jedną 
samobójczą, a utracili 51. Gole strze-
lali: Jonasz Jeżewski (okazał się naj-
lepszym strzelcem w sezonie, zdobył 
10 bramek), Łukasz Kubiak (8 bra-
mek), Dariusz Imbiorowicz (6), Mi-
chał Trenkler (5), Jacek Chromiński 
(4), Dawid Leszczyński (4), Dawid 
Skrzycki (3), Tomasz Domagała (2), 
Jakub Kowalewski (2), Bartłomiej 
Śron (2), Filip Goeldner (1), Paweł 
Kowalkiewicz (1 plus bramka samo-
bójcza).

Władysław Szczepaniak

Dobry sezon 
Lubońskiego

W minorowych nastrojach za-
kończyła rozgrywki w klasie 
okręgowej Stella Luboń. 

Sezon 2014-2015 na długo zapisze się 
wszystkim w pamięci, ponieważ był 
to najsłabszy występ seniorów w całej 
historii klubu. W ostatnim z rozegra-
nych meczów sellowcy zremisowali 
u siebie z Wielkopolską Komorniki 2:2. 
Bramki zdobyli: Piotr Palacz i Jakub 
Budych. Należy zaznaczyć, że był to 
pierwszy remis Stelli w całym roku. 
Ostatecznie zespół z ulicy Szkolnej 
zakończył sezon na przedostatnim, 
13. miejscu w tabeli. Na rozegranych 
26 spotkań, stellowcy wygrali 5, uzy-
skali 1 remis i doznali 20 porażek. 

W sumie dało to 16 punktów. Zdobyli 
22 bramki, najmniej wśród wszystkich 
zespołów w  tej klasie rozgrywko-
wej. Stracili aż 75 bramek, najwięcej 
wśród wszystkich zespołów. Bramki 
w sezonie 2014-2015 zdobywali dla 
Stelli: Piotr Palacz, który zdobył 5 
bramek (najlepszy strzelec), Jakub 
Budych (4), Tomasz Mroczyński 
(3), Łukasz Różański (2), Bartosz 
Stefaniak (2), Robert Dziudzia (1), 
Nikodem Nyczka (1), Arkadiusz 
Nowicki (1), Marcin Ogrodowczyk 
(1), Marcin Mroczyński (1), Grze-
gorz Sołtysiak (1).

Władysław Szczepaniak

Stella
Podsumowanie sezonu

Końcowa tabela Klasy Okręgowej

Sezon 2014/2015, Grupa Wschodnia

 1.  Kotwica Kórnik 26  70 94:21
 2.  Concordia Murowana Goślina 26 57 59:31
 3.  Vitcoria Witkowo 26 50 48:29
 4.  Wełna Rogoźno 26 40 41:33
 5.  Polonia Poznań 26 40 40:41
 6.  OTPS Winogrady Poznań 26 39 39:42
 7.  Luboński KS 26 38 49:51
 8.  Kłos Zaniemyśl 26 37 42:43
 9.  Wielkopolska Komorniki 26 33 44:48
 10.  Piast Kobylnica 26 28 33:45
 11.  Orkan Konarzewo 26 28 36:35
 12.  Warta Śrem 26 26 31:46
 13.  Stella Luboń 26 16 22:75
 14.  Suchary Suchy Las 26 12 32:70

Jak  się okazało, 13. miejsce po 
zakończeniu rozgrywek, dało 
stellowcom jeszcze jedną szansę, 

by uniknąć spadku z klasy okręgowej. 
Przepustką było rozegranie meczów 
barażowych z przedostatnim zespo-
łem grupy okręgowej-zachodniej – 
Kłosem Gałowo. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 24 czerwca w Gałowie, któ-
re dostarczyło kibicom wiele emocji 
i dramaturgii. Początek meczu był 
zdecydowaną przewagą gospodarzy, 
którzy już w 3. minucie zdobyli bram-
kę. W 23. minucie, po składnej akcji 
stellowców, bramkę wyrównującą 

na 1:1 zdobył Arkadiusz Nowicki. 
W 35. minucie gospodarze prowa-
dzili 2:1, wykorzystując rzut karny 
po faulu bramkarza Stelli – Patryka 
Pudełka. Strażnik lubońskiej bram-
ki otrzymał czerwoną kartkę, więc 
stellowcy musieli niestety od tego 
momentu grać w „10”. Gdy w 43. 
minucie gospodarze zdobyli trzecią 
bramkę, wydawało się, że jest po 
meczu. Druga połowa, za sprawą 
zawodników Stelli, była nacecho-
wana jeszcze większą dramaturgią. 
Lubonianie wyszli na boisko w peł-
ni zmobilizowani i pokazali, że tak 

13 bramek w barażach!

n
Bramka z rzutu karnego strzelona przez gospodarzy podczas meczu wyjazdowego w Gałowie   fot. Władysław Szczepaniak

łatwo nie odpuszczą. W 53. minucie 
arbiter podyktował rzut karny dla 
Stelli, którego pewnym egzekutorem 
był Piotr Palacz. Gospodarze, grając 
z przewagą jednego zawodnika, w 59. 
minucie podwyższyli prowadzenie 
na 4:2. Stella w 62. minucie prze-
prowadziła szybką kontrę, arbiter 
dopatrzył się faulu w polu karnym 
i podyktował dla lubońskiego zespo-
łu rzut karny. Przed szansą stanął 
ponownie najlepszy strzelec Stelli 
– Piotr Palacz. Bramkarz gospoda-
rzy obronił jednak jego silny strzał. 
W 87. minucie Jakub Budych strze-
lił gola i tym sposobem zmniejszył 
rozmiar porażki na 4:3.

Pomimo przegranego meczu, 
zawodnikom Stelli należą się słowa 

uznania za ambicję i wolę walki. Ten 
wynik dał Stelli duże nadzieje przed 
rewanżem, który odbył  się 27 
czerwca na boisku przy ul. Szkolnej. 
Niestety, pomimo trzykrotnego pro-
wadzenia lubonian, goście zawsze 
doprowadzali do remisu. Ostatecz-
nie spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 3:3. Bramki dla Stelli zdobyli 
Łukasz Jedliński, Arkadiusz Nowic-
ki i  Tomasz Mroczyński. Goście 
dwóch meczów barażowych okaza-
li się lepsi. Jedyną nadzieją dla Stel-
li na pozostanie w klasie okręgowej 
jest wycofanie się jakichś zespołów 
z rozgrywek. Lubonianie mogą więc 
liczyć jedynie na cud.

Władysław Szczepaniak

Klasy�kacja Generalna Fair Play klubów pił-
karskich Klasy Okręgowej Strefy Poznańskiej 
w sezonie 2014-2015 r. według Kolegium Sę-

dziów, któremu przewodniczy lubonianin Ryszard 
Dolata, przedstawia się następująco. Maksymalnie 
można było zdobyć 312  punktów. Najlepszymi 
zespołami okazali się: Kotwica Kórnik (282  pkt) 
z grupy wschodniej i Spójnia Strykowo z grupy za-
chodniej (238 pkt). Na 28 zespołów lubońskie kluby 
sklasy�kowano: LKS – na 16. miejscu z  201  pkt. 
i Stella Luboń – na 20. miejscu (191 pkt). Nagro-
dą dla dwóch najlepszych zespołów jest darmowa 
delegacja sędziowska w pierwszym meczu nowego 
sezonu, w którym zespoły będą występować w roli 
gospodarza.

Władysław Szczepaniak

Ocena za fair play
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KAROL BĄKOWSKI – prezes LKS

W naszym wykonaniu był 
to na pewno zwariowany 
sezon. Przed inauguracją 

każdy skreślał Lubońskiego sądząc, 
że po wycofaniu się z  trzecioligo-
wych rozgrywek klub nie pozbie-
ra  się organizacyjnie i  sportowo. 
Organizacyjnie możemy uznać ten 
okres za udany, choć zawsze można 
było zrobić więcej. Sprawy �nansowe 
czy administracyjne pochłaniały nas 
w 100%. Przy tylu problemach, jakie 
nas spotkały, dziwię się, że żaden 
z członków zarządu nie poddał się 
i nie odszedł, mimo że byliśmy nie 
raz na kolanach.

Chciałbym za pośrednictwem 
„Wieści Lubońskich” podziękować 
Członkom Zarządu, Przyjaciołom 
(zawsze wspierali nas w  trudnych 
chwilach) oraz Sponsorom klubu 
(Tefra, MatGum, PHU „Zimliński”, 
Arpaq czy Wostol) za zaangażowanie 
i pomoc. Bez Was klubu by nie było.

Sportowo można było liczyć na 
więcej. Słaba, siódma pozycja w lidze 

była bardziej efektem krótkiej ławki 
rezerwowych, niż brakiem umiejęt-
ności. Pamiętajmy jednak, że dru-
żyna została skompletowana na ty-
dzień przed rozgrywkami. Chłopa-
ki musieli mieć czas, by  się zgrać. 
Choć, jak pokazuje tabela, brakowa-
ło jedynie trzech punktów do czwar-
tej lokaty.

O przeciwnikach
Trudno mi się wypowiadać o in-

nych drużynach. Jeżeli chodzi o Stel-
lę, to na uznanie zasługuje fakt, że 
walczyli do samego końca, a runda 
wiosenna była lepsza w ich wykona-
niu. Niestety, piłka nożna jest okrut-
na i nie wybacza błędów. Tych z ko-
lei więcej w  barażach popełniła 
drużyna z Lubonia. Życzę powodze-
nia rywalowi zza miedzy w niższej 
klasie rozgrywkowej.

Niestety o  Pogromie Luboń 
mam za mało informacji, żeby oce-
nić grę drużyny z B-Klasy.

Prezesi o sezonie
Szefowie lubońskich klubów sportowych oceniają zakończony 
sezon piłkarski 2014-2015

SZYMON OWSIANNY  
– prezes „Pogromu Luboń”

Apetyty przed rozpoczęciem 
naszego debiutanckiego sezonu były 
na pewno większe, rzeczywistość 
pokazała, że brakuje nam zgrania 
i doświadczenia. Pierwsze spotkania 
kończyły  się naszymi sromotnymi 
porażkami, jednak z upływem czasu 
gra zaczęła wyglądać lepiej i zdoby-
liśmy pierwsze punkty. Ostatecznie 
udało nam  się uniknąć ostatniego 
miejsca w tabeli, co z perspektywy 
czasu trzeba uznać za mały sukces. 
Trzeba też wziąć pod uwagę, że klub 
nie posiada sponsora ani profesjo-
nalnego trenera. Mimo wszystko, 
dzięki zapałowi zarządu i wszystkich 
zawodników udało nam się sprostać 
wymogom sportowym i  organiza-
cyjnym. Celem na przyszły sezon 
będzie na pewno zajęcie lepszego 
miejsca niż w  tym sezonie. Dużo 
zależy od tego, kim się wzmocnimy 
w przerwie między sezonami.

Chciałbym podziękować Urzę-
dowi Miasta Luboń za wszelką po-
moc organizacyjną oraz umożliwie-
nie nam korzystania z stadionu przy 
ul. Rzecznej. Serdeczne podzięko-
wania składamy Karolowi Bąkow-
skiemu (prezes LKS) za dobrą 
współpracę między klubami oraz 

Andrzejowi Roszykowi i Małgorza-
cie Antkowiakowi za pomoc w or-
ganizacji spotkań ligowych.

LKS
Uważam, że siódme miejsce 

zajęte przez Luboński Klub Sporto-
wy w klasie okręgowej jest przyzwo-
ite, tym bardziej, że zespół ten na 
początku sezonu gruntownie prze-
budował kadrę. Wierzę, że ten naj-
bardziej zasłużony klub z Lubonia 
powalczy w  przyszłym sezonie 
o awans.

Stella Luboń
Słyszałem, że aspiracje przed 

sezonem w  Stelli były bardzo od-
ważne. Mówiono coś o  awansie 
i  wyprzedzeniu w  tabeli LKS-u, 
tymczasem, delikatnie mówiąc, ze-
spół  się skompromitował i  spadł 
z ligi. Być może za rok spotkamy się 
ze Stellą w tej samej lidze, pytanie: 
czy będzie to klasa A, czy B?

DAWID PAPROCKI  
– prezes Stelli Luboń

Nie skorzystał z możliwości pod-
sumowania sezonu sportowego swo-
jego i  innych lubońskich klubów. 
Pomimo naszych kilkakrotnych prób 
kontaktowania się i przypominania, 
do 10 lipca nie zareagował.

W konferencji wzięli udział: 
zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji w Poznaniu 

– mł. insp. Maciej Nestoruk, naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Pozna-
niu – mł. insp. Józef Klimczewski, 
zastępca Wojewody Wielkopolskiego 

– Dorota Kinal, zastępca dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego w Poznaniu – 
Krzysztof Wiśniewski oraz naczelnik 
Wydziału Prewencji Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu – nadkom. 
Hubert Haegenbarth. Nasze miasto 
reprezentowali: zastępca burmistrza 
– Mateusz Mikołajczak, przewodni-
cząca Rady Miasta – Teresa Zygma-
nowska, dyrektor Gimnazjum nr 1 

Anita Plumińska-Mieloch, radni 
powiatowi i miejscy, policjanci: za-
stępca komendanta – podkom. Da-
riusz Majewski, Edyta Bręczewska 
i  Agnieszka Smoczyk, komendant 
Straży Miejskiej – Paweł Dybczyński, 
komendant Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” – kpt. Łukasz Kołcz oraz 

mieszkańcy. Podczas spotkania 
wymieniano informacje o aktu-
alnych zagrożeniach w Luboniu, 
a  także wypracowano metody 
działania w  zakresie poprawy 
bezpieczeństwa. Po zapoznaniu się 
z przedstawioną przez poznańskich 
policjantów prezentacją multi-
medialną, każdy z uczestników 
spotkania mógł zadać pytanie, 
zgłosić problem, wyrazić opinię. 
Mówiono m.in. o: potrzebie do-
datkowych patroli policji i Straży 

Policyjna konferencja
11 czerwca w Gimnazjum nr 1 odbyła się debata zorganizowana przez Komendę Miejską Policji 
w Poznaniu pod hasłem: „Decydujemy wspólnie”, której tematem było bezpieczeństwo w Luboniu, 
a celem – poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców

Miejskiej, nowym komisariacie, pa-
trolach Policji Wodnej, monitoringu 
miejskim, kamerach mobilnych, fo-
topułapkach rejestrujących proceder 
wyrzucania śmieci w niedozwolonych 
miejscach, wyniesionych przejściach 
dla pieszych (zwłaszcza w sąsiedztwie 
szkół), bezpieczeństwie na terenie 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
(ROD), oznakowaniu lubońskich 
dróg. Zgodnie z obietnicą organi-
zatorów, żadna uwaga dotycząca 
poprawy bezpieczeństwa, będącą 
w  zakresie obowiązków obecnych 
na debacie przedstawicieli służb 
i instytucji, nie pozostanie bez od-
powiedzi i  podjęcia stosownych 
działań. Za pomocą anonimowej 
ankiety uczestnicy mogli wyrazić 
swoje zdanie na temat spotkania.

PAW

n
Konferencja odbyła się w holu, na piętrze gimnazjum   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Na pytania mieszkańców odpowiadali, 
od lewej: mł. insp. Józef Klimczewski, 
Dorota Kinal, mł. insp. Maciej Nestoruk, 
Mateusz Mikołajczak i Krzysztof Wiśniew-
ski   fot. Paweł Wolniewicz

W nowym komisariacie przy ul. 
Powstańców Wlkp. wykonano 
docieplenie ścian w technologii 

lekko-mokrej styropianem grubości 15 cm 
i płożono na nich tynk. Na ścianach ze-
wnętrznych zrealizowanych w technologii 
wentylowanej (docieplenie wełną mine-
ralną), do wcześniej przygotowanej pod-
konstrukcji przyklejono płyty hpl. W ten 
sposób zakończono prace elewacyjne. Na 

parterze zamknięto roboty posadzkarskie, 
zaś na piętrze i  parterze rozprowadzo-
no instalacje wentylacji i  klimatyzacji. 
Wieszane są grzejniki i  rozpoczęto tzw. 
biały montaż. Jak się dowiedzieliśmy od 
kierownika budowy Michała Mielcarka, 
rozpoczęto już prace związane z przyłą-
czeniem budynku do sieci zewnętrznych 
oraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku.

PAW

Prace 
na finiszu

n
 Na zewnątrz zakończono prace elewacyj-
ne – rusztowania można rozbierać    
fot. Paweł Wolniewicz
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Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

W czerwcu wykonaliśmy 
397 różnych interwen-
cji. Przeprowadziliśmy też 

48 kontroli nieruchomości, których 
celem było sprawdzenie dokonania 
przyłącza do kanalizacji sanitarnej. 
Wraz z funkcjonariuszami Komisa-
riatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 
w ostatnim miesiącu roku uczniow-
skiego 2 patrole szkolne. Ponadto 
wystawiliśmy 6 wspólnych patroli, 
których zasadniczym zadaniem była 
kontrola przestrzegania „Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi”. Ich 
efektem było ukaranie grzywnami 
mandatowymi 21 osób. Podobną 
liczbę ludzi ukarali policjanci. Dwie 
osoby w stanie nietrzeźwości, zagra-
żającym ich zdrowiu lub życiu albo 
innym ludziom, zostały przewiezione 
do Izby Wytrzeźwień lub miejsca za-
mieszkania. Do Ptasiego Azylu przy 
Nowym ZOO przewieziono 2 ranne 
ptaki. Za niezachowanie nakazanych 
i zwyczajowych środków ostrożno-
ści przy trzymaniu psa, strażnicy 

ukarali grzywnami mandatowymi 
3 osoby. Ponadto dokonaliśmy 29 
konwojów wartości pieniężnych lub 
dokumentów. 2 czerwca strażnicy 
zabezpieczali przemarsz uczestni-
ków uroczystości związanych z 71. 
rocznicą śmierci gen. H. Kowalówki 
z kościoła pw. św. Barbary do obozu 
karno-śledczego w Żabikowie. Wy-
stawiliśmy również w związku z tymi 
uroczystościami poczet sztandaro-
wy miasta. 4 czerwca zapewniali-
śmy bezpieczeństwo uczestnikom 
dwóch procesji Bożego Ciała. 20 
i 21 czerwca strażnicy miejscy dbali 
o ład i porządek podczas Dni Lubo-
nia. W sobotę, 20 czerwca w godz. 
15 – 19 zorganizowaliśmy pokazy 
pod hasłem „Z nami bezpieczniej”, 
w  których wzięli udział policjanci 
z Komendy Miejskiej Policji w Pozna-
niu, lubońscy policjanci, Ochotnicza 
Straż Pożarna z Lubonia, Państwowa 
Straż Pożarna z Poznania oraz Straż 
Miejska Miasta Luboń.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W czerwcu Ochotnicza Straż 
Pożarna w Luboniu od-
notowała 29 interwencji 

w przypadkach 14 pożarów i 14 miej-
scowych zagrożeń. Odnotowaliśmy 
też 1 fałszywe wezwanie. Zdarzenia 
miały miejsca w Luboniu, Łęczycy, 
Wirach, Głuchowie oraz na auto-
stradzie A2.

Qn 01.06 – pożar samochodu w Łę-
czycy (ul. Poznańska);
Qn 02.06 – otwarcie mieszkania przy 

ul. Wschodniej, w którym znajdowa-
ła się osoba chora nie mogąca samo-
dzielnie otworzyć drzwi ratownikom;
Qn 03.06 – pożar lasu w Łęczycy (ul. 

Dworcowa), w tym dniu interwenio-
waliśmy tam dwukrotnie;
Qn 04.06 – pożar poszycia leśnego 

w Wirach (ul. Podleśna);
Qn 04.06. – pożar zakładu produk-

cyjnego na ul. Konopnickiej;
Qn 07.06 – wypadek samochodowy 

na skrzyżowaniu ulic Kościuszki 
z Unijną;

Qn 07.06 – pożar pomieszczenia 
piwnicznego z  wyposażeniem na 
ul. Brzozowej;
Qn 10.06 – sprawdzenie przyczyny 

włączenia  się systemu przeciwpo-
żarowego w Factory Outlet;
Qn 10.06 – pożar stogu w Głucho-

wie (do podobnych wypadków w tej 
miejscowości wyjeżdżaliśmy również 
11 i 12 czerwca);
Qn 15.06 – pożar samochodu oso-

bowego na ul. Migalli;
Qn 19.06 – pożar dwóch samocho-

dów osobowych na ul. 3 Maja (czytaj 
też obok);
Qn 19.06 – wypadek samochodowy 

na autostradzie A2;
Qn 23.06 – rozpoznanie sytuacji oraz 

zabezpieczenie miejsca na ul. Migal-
li, w którym znajdowało się gniaz-
do os, do czasu przyjazdu jednostki 
wyspecjalizowanej w ich usuwaniu;
Qn 29.06 – wypadek dwóch samo-

chodów osobowych na skrzyżowaniu 
ul. Powstańców Wlkp. z ks. Streicha.

Norbert Kaźmierczak
OSP

Z kroniki strażackiej: 18.01 – 
Luboń, ul. Armii Poznań po-
żar szopy, 27.01 – Poznań, ul. 

Opolska pożar samochodu, 09.02 – 
Luboń, ul. Wschodnia pożar samo-
chodu osobowego, 16.02 – Luboń, 
ul. Orzechowa pożar samochodu 
osobowego, 20.02 – Komorniki ul. 
Księdza Robaka pożar samochodu 
i  elewacji budynku mieszkalnego, 
26.02 – Wiry, ul. Polna pożar trzech 
samochodów dostawczych, 10.03 
– Luboń, ul. Walki Młodych pożar 

samochodu, 18.03 – Komorniki, 
parking przy Auchan pożar samo-
chodu itd. 19.06.2015 znowu 2 auta 
na ul. 3 Maja. W moim przypadku, 
czyli 10.03 przy ul. Walki Młodych 
stwierdzono polanie czymś auta 
i  podpalenie. Śledztwo umorzono 
z  braku wykrycia sprawcy. Moim 
zdaniem trochę tego dużo jak na 
ten rok. Czy to zbieg okoliczności, 
czy celowe działanie?

Kamil Leśniewski

List do redakcji

Podpalacz?

n
Dwa spalone po godz. 2, w nocy z 18 na 19 czerwca, auta: 1,5-roczny 
Volkswagen Golf GTI 7 i Seat Ibiza. Zdarzenie miało miejsce na wewnętrz-
nym parkingu osiedla domków szeregowych przy ul. 3 Maja. Ucierpiały 
też sąsiednie pojazdy (opel i peugeot), w których pod wpływem wysokiej 
temperatury zdeformowały się plastikowe elementy, np. lusterek. 3 zastę-
py Straży Pożarnej (jeden z OSP Luboń i 2 ze Szkoły Aspirantów PSP w Po-
znaniu) walczyły z ogniem przez ponad godzinę. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał.   fot. Piotr P. Ruszkowski

W piątek, 19 
czerwca rano 
można było 

oglądać skutki wypadku 
drogowego, jaki miał 
miejsce na ul. Unijnej 
naprzeciw zbiornika 
retencyjnego. Siła zde-
rzenia samochodu ze 
słupem latarni była tak 
duża, że został on pra-
wie wyrwany z betono-
wą podstawą z  ziemi 
i mocno wygięty.

Jan Błaszczak

Groźny wypadek  
na Unijnej

Niebezpiecznie wygię-
ty słup, niemal wyrwa-
ny z ziemi na skutek 
uderzenia przez po-
jazd, został odcięty, 
a instalację zabezpie-
czono   fot Jan Błasz-
czak

n
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W sobotę, 20 czerwca o godz. 
16.30, pod nieobecność 
klientów, zamaskowany 

mężczyzna w kominiarce wtargnął 
do sklepu „Miś” przy ul. Osiedlowej 
i grożąc nożem, obezwładnił pracu-
jącą tam sprzedawczynię, a następnie 
zażądał wydania pieniędzy ze sklepo-
wej kasy. Celu swojego nie osiągnął, 
ponieważ przytomna i odważna sprze-
dawczyni zdołała uruchomić alarm, 
co spłoszyło napastnika. W sklepie 
zabezpieczono zapis z monitoringu 
oraz ślady linii papilarnych. Docho-
dzenie prowadzą lubońscy policjanci.

PAW

nina, na posesji którego ujawniono 
przedmioty kradzieży.
Qn 20.06 – nieznany mężczyzna doko-

nał napadu w  celach rabunkowych 
w  sklepie „Miś” przy ul. Osiedlowej 
(więcej czytaj obok)
Qn 20.06 – przy ul. Traugutta policjan-

ci zatrzymali dwóch mężczyzn z Po-
znania posiadających części samocho-
dowe od skradzionych aut BMW.
Qn 21.06 – podczas Dni Lubonia na 

stadionie przy ul. Rzecznej policjanci 
zatrzymali na gorącym uczynku 3 
nietrzeźwych mężczyzn nie mieszka-

jących w Luboniu, 
którzy uszkodzi-
li krzesła na 
trybunach.
Qn 21.06 – przy 

ul. Powstańców 
Wlkp. zatrzyma-

no nietrzeźwego kierowcę (1 promil).
Qn 21.06 – przy ul. Powstańców Wlkp. 

policjanci zatrzymali dwóch Litwinów, 
którzy wyłudzili przejazd taksówką 
bez uiszczenia opłaty (straty taksów-
karza 1  860  zł). Podjęto czynności 
wyjaśniające z  udziałem tłumacza 
przysięgłego.
Qn 22.06 – na skrzyżowaniu ulic Dę-

bieckiej i  Armii Poznań doszło do 
wypadku drogowego z  udziałem 2 
samochodów osobowych. Dwie osoby 
przewieziono do szpitala.
Qn 22.06 – podczas kontroli drogowej 

na ul. Okrzei przy mieszkańcu Swa-
rzędza znaleziono narkotyki.
Qn 23.06 – przy ul. Jesiennej zatrzyma-

no mężczyznę posiadającego narko-
tyki.
Qn 26.06 – przy ul. Buczka nieznany 

sprawca skradł z otwartego samocho-
du przecinarkę Stihl o wartości 4 300 zł.
Qn 26.06 – przy ul. Kochanowskiego 

policjanci zatrzymali mężczyznę kie-
rującego pojazdem, pomimo posiada-
nia sądowego zakazu.
Qn 27.06 – przy ul. Poniatowskiego 

zatrzymano mężczyznę kierującego 
pojazdem, pomimo zakazu.

Qn 27.06 – przy ul. Armii Poznań nie-
znany sprawca pobił mężczyznę z Po-
znania.
Qn 28.06 – na skrzyżowaniu ulic ks. 

Streicha i Powstańców Wlkp. doszło 
do wypadku z udziałem dwóch samo-
chodów osobowych. 4 osoby odwie-
ziono do szpitala.
Qn 30.06 – z parkingu CH Pajo przy 

ul. Żabikowskiej skradziono rower 
marki Cross (pojazd nie był objęty 
programem prewencyjnym „Poznań-
ski Rower – Bezpieczny Rower”).
Qn 30.06 – policjanci zatrzymali na 

gorącym uczynku mężczyznę z Pozna-
nia usiłującego skraść dwa przewody 
i silnik od pralki.
Qn 30.06 – włamano się do piwnic domu 

przy ul. Armii Poznań i  skradziono 
rower.
Qn Popełniono również jedno przestęp-

stwo internetowe.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

POLICJA – STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

Kochanym Jubilatom – Anecie 
i  Krzysztofowi Wesołow-
skim – z okazji 20. rocznicy 

ślubu – dużo zdrowia, wszelkich po-
myślności oraz ob�tych łask Bożych 
życzą rodzice, brat i siostra z dzieć-
mi.   (sms)

Pół wieku w miłości przepłynę-
li, dając przykład wytrwałości 
i  w  chorobie, i  radości. Przez pół 
wieku zawsze razem... To przysięgli 
przed ołtarzem. Najdroższym Ro-
dzicom – Annie i  Remigiuszowi 
Makulskim – z okazji 50. rocznicy 
ślubu – zdrowia, szczęścia i błogo-
sławieństwa Bożego życzą dzieci 
z rodzinami.   (sms)

15 lat spędzonych razem jest dla 
mnie, Waszego syna, pięknym ob-
razem, jak przez problemy, trud 
codzienności, pozostać nadal wier-
nym miłości. Kochanym Rodzicom 

– Magdalenie i  Przemysławowi 
Nowakowskim – życzy Bartek.

Iwonie i Dawidowi Szubertom, 
z  okazji 9. rocznicy ślubu, dużo 
zdrowia i wszystkiego najlepszego 
na dalsze lata życzą rodzice   (sms)

Gorące życzenia wszystkiego, 
co w życiu najpiękniejsze, zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej pomyślno-
ści z okazji 31. rocznicy ślubu Ro-
dzicom – Wandzie i  Lucjanowi 
Bilińskim – składają córka Monika 
z mężem i synem.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Mio-
dziojadło” przy placu Edmunda 
Bojanowskiego 1 wybiorą się w tym 
miesiącu państwo Wanda i Lucjan 
Bilińscy. Życzymy przyjemności. 
Prosimy o kontakt z redakcją.

Qn 03.06 – po uszkodzeniu wkładki 
zamka drzwi wejściowych nieznany 
sprawca włamał się do mieszkania przy 
ul. Jachtowej. Zabezpieczono ślady 
linii papilarnych.
Qn 03.06 – przy ul. Jachtowej zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego nar-
kotyki.
Qn 04.06 – z niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Wschodniej skradziono audi.
Qn 05.06 – przy ul. Kościuszki miesz-

kaniec Lubonia, używając wulgarnych 
słów, znieważył umundurowanych 
policjanta i strażnika miejskiego.
Qn 06.06 – w supermarkecie Intermar-

ché przy ul. Żabikowskiej nieznany 
sprawca skradł artykuły spożywcze 
i  kosmetyki. Zabezpieczono zapis 
z monitoringu.
Qn 07.06 – przy ul. Żabikowskiej po-

licjanci zatrzymali parę lubonian po-
dejrzaną o kradzież 7 tablic rejestra-
cyjnych. Kobieta posiadała przy sobie 
tablicę, którą zgłoszono wcześniej jako 
utraconą.
Qn 07.06 – na skrzyżowaniu ulic Ko-

ściuszki i  Unijnej zderzyły  się dwa 
samochody osobowe (nie działała 
sygnalizacja świetlna). Dwie osoby 
przetransportowano do szpitala.
Qn 08.06 – przy ul. Krętej policjanci 

zatrzymali nietrzeźwego kierowcę (0,7 
promila).
Qn 09.06 – przy ul. Ratajskiego znany 

z  widzenia mieszkańcowi Lubonia 
mężczyzna uderzył go pięścią w gło-
wę i kierował pod jego adresem groź-
by. Poszkodowany musiał skorzystać 
z pomocy medycznej. Policjanci za-
trzymali sprawcę pobicia. Trwa po-
stępowanie wyjaśniające.
Qn 10.06 – w  sklepie Netto przy ul. 

Żabikowskiej nieznany sprawca skradł 
75 opakowań kawy (miejsce objęte 
monitoringiem).

Qn 10.06 – przy ul. Migalli mieszkaniec 
Poznania wybił szybę w  przednich 
drzwiach �ata.
Qn 12.06 – przy ul. Maya zatrzymano 

mężczyznę posiadającego narkotyki.
Qn 14.06 – z lombardu przy ul. Żabi-

kowskiej skradziono łańcuszek o war-
tości 570 zł (miejsce objęte monito-
ringiem).
Qn 16.06 – z niestrze-

żonego parkingu 
przy ul. Sikorskiego 
skradziono �ata.
Qn 16.06 – przy ul. 

Pogodnej zatrzyma-
no mężczyznę posiadającego narko-
tyki.
Qn 18.06 – nieznany sprawca włamał się 

do mieszkania przy ul. Osiedlowej 
i  skradł 5 500 zł oraz biżuterię. Za-
bezpieczono ślady daktyloskopijne.
Qn 18.06 – przy ul. Niepodległości 

zatrzymano mężczyznę posiadającego 
narkotyki.
Qn 19.06 – przy ul. Sikorskiego skra-

dziono kobiecie z Poznania, z otwar-
tej torebki, portfel z  dokumentami 
i pieniędzmi.
Qn 19.06 – skradziono betoniarkę z po-

sesji przy ul. Powstańców Wlkp.
Qn 19.06 – nieznany sprawca podpalił 

dwa samochody parkujące przy ul. 
3 Maja (więcej na str. 63).
Qn 20.06 – pod wiaduktem kolejowym 

na ul. Powstańców Wlkp. kierowca 
osobowego BMW uderzył w stojący 
w korku na światłach inny samochód 
osobowy, a następnie wylądował na 
prowizorycznych barierkach drewnia-
nych znajdujących się pod mostem.
Qn 20.06 – z  terenu posesji przy ul. 

Okrzei skradziono 7 palet drewnianych 
EURO. Policjanci zatrzymali lubonia-

W Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu, dla mieszkań-
ców Wielkopolski funkcjonuje bez-
płatny „Policyjny telefon zaufania 
i 10 minut”: 800 130 334. Infolinia 
jest czynna przez całą dobę. Dyżu-
rujący policjanci przyjmują sprawy 
dotyczące szczególnie: braku reak-
cji lub przewlekłego oczekiwania 
na policję w  sprawie zgłoszenia 
przestępstwa lub wykroczenia, 
na informacje o  ich sprawcach, 
gdy zgłaszający nie chce osobiście 
zawiadomić o przestępstwie i za-
chować anonimowość, o ukrywa-
jących się osobach podejrzanych, 
a także działaniach lub powiąza-
niach przestępczych policjantów.

W czerwcu lubońscy poli-
cjanci zatrzymali aż sześciu 

mężczyzn posiadających 
narkotyki

Odebrała 
nagrodę

n
Zwyciężczyni konkursu dla najmłod-
szych, ogłoszonego w maju na str. 67 
– Jagoda Balcerek – odebrała z rąk wła-
ścicieli �rmy „Poczta Balonowa” nagrodę 
w postaci balonowej niespodzianki    
fot. Paweł Wolniewicz

Zuchwały 
napad
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca lipca, na kartce pocztowej, 
dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub 

wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy nagrodę, 
którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.

Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: „Zielony Luboń”. Nagrodę wylosowała Alicja Grześkowiak z ul. 
Okrzei. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

Poziomo
1.  centralny rynek w sta-

rożytnej Grecji
4.  ulicznik, łobuz
7.  jednostka mocy elektrycznej
8.  włókno z Torunia
9.  imię Seroczyńskiej (łyżwiarka)
10.  narząd węchu
11.  rzeka w Hadesie
14.  pnie drzew powiązane lina-

mi, spławiane z prądem rzeki
17.  usunięcie kogoś z zaj-

mowanego lokalu
 21.  baśniowy właściciel cu-

downej lampy
 24.  kolos
 25.  przyroda, usposobienie
 26.  wada drewna
 27.  ludowy taniec polski
 29.  pisma o charakte-

rze urzędowym
 31.  towarzyski taniec wirowy
 32.  pierwszeństwo
 33.  samiec świni
 34.  ptak z rzędu kraskowatych

Pionowo
 1.  przednia strona monety
 2.  opresje, tarapaty
 3.  przesunięcie pracowni-

ka na wyższe stanowisko
 4.  świadectwo kontroli
 5.  doza, porcja leku
 6.  czterokołowy, resoro-

wy pojazd konny
 12.  klepisko w stodole
 13.  kumotr, ojciec chrzestny
 15.  klub z Madrytu
 16.  znój, wysiłek
 17.  samolub
 18.  skąpiec, sknera
 19.  bogini miłości
 20.  taks
 22.  członkowie jakiejś organizacji
 23.  rz. – nad nią leży Mel-

bourne (Australia)
 27.  oberżysta
 28.  bazyliszek
 30.  część godziny

oprac. Bernard Stachowiak

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)

Qn Z okazji 18. urodzin – Adrianowi 
Nadobnikowi – dużo zdrowia, szczę-
ścia i radości, spełnienia wszystkich 
najskrytszych marzeń oraz sukcesów 
w dorosłym życiu i błogosławieństwa 
Bożego na każdy dzień życzą dziad-
kowie i prababcia Eugenia.
Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-

zji urodzin – Agacie Nowak życzą 
przyjaciele z  Kowbojskiego Mia-
steczka w Luboniu.
Qn Wszystkiego najlepszego z okazji 

urodzin – Grzegorzowi Wójcikowi 

życzą członkowie i sympatycy Kow-
bojskiego Miasteczka w Luboniu.
Qn Koleżance Natalii Pniewskiej 

z okazji imienin wiele pięknych dni, 
szczęścia, radości oraz spełnienia 
marzeń życzy Maria N.
Qn Drogiej Cioci – Henryce Rataj-

czak – z okazji imienin, dużo zdrowia, 
szczęścia i pociechy z prawnuków 
życzy Maria N. z rodziną.
Qn Maksymilianowi – najserdecz-

niejsze życzenia z  okazji zostania 
starszym bratem Nikodema przesyła 
Julian i Marcel.

Z serca Qn Z okazji imienin – Krzysztofowi 
Molińskiemu, przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Forum Lubońskie” – życzymy dużo 
zdrowia, pomyślności, pogody du-
cha, szczęścia rodzinnego i dalszych 
sukcesów zawodowych.
Qn Naszej Koleżance redakcyjnej – 

Hannie Siatce, zastępcy redaktora 
naczelnego „Wieści Lubońskich” – 
życzymy z okazji imienin wszelkiej 
pomyślności w  życiu osobistym 
i  zawodowym, zdrowia, radości, 

uśmiechu oraz realizacji marzeń 
i planów.
Qn Lidii Kałwinskiej, dyrektorowi 

SP 2 – najserdeczniejsze życzenia 
z okazji imienin, zdrowia, szczęści, 
satysfakcji z  wykonywanej pracy 
oraz sukcesów na polu zawodowym 
i prywatnym.
Qn Z okazji imienin – Dorocie Mo-

naszyńskiej, dyrektorowi Przed-
szkola „Słoneczny Zakątek” – skła-
damy życzenia pomyślności, pogody 
ducha, dobrego zdrowia, szczęścia 
i spełnienia marzeń.

Uwaga!
Darmowe życzenia i ogłoszenia drobne 

w sprawie pracy przyjmujemy e-mailem,  
sms-em, na kartkach itd.
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Zabytkowa architektura, urokli-
we akweny, a może niezwykła 
przyroda – Co Twoim zda-

niem jest najpiękniejsze w Luboniu? 
Chcemy wybrać najładniejsze miej-
sce w mieście i liczymy na pomoc 
mieszkańców. W naszym konkursie, 
w którym do wygrania jest m.in. apa-
rat cyfrowy, mogą wziąć udział całe 
rodziny. Czekamy na Wasze prace 
plastyczne i fotogra�e. Zachęcamy 
do wspólnej zabawy!

Konkurs, organizowany przez 
Stowarzyszenie Lubońska Inicjaty-
wa Obywatelska (LIO), ma charak-
ter otwarty i  jest adresowany do 
wszystkich mieszkańców Lubonia, 
bez ograniczeń wiekowych. Tech-
nika wykonania prac: fotogra�a, 
rysunek, obraz, przy użyciu �ama-
strów, wyklejanka. Format nie może 
przekraczać rozmiaru A3. Wybór 
formy zależy wyłącznie od uczest-
nika. Najważniejsze, aby zaprezen-
tować wybrane miejsce znajdują-
ce się na terenie naszego miasta.

Do każdej pracy musi być do-
łączona karta zgłoszenia, na której 
należy podać: imię, nazwisko, wiek, 
telefon, e-mail, tytuł pracy, miejsce 
(w Luboniu) jej wykonania (które-
go dotyczy), bądź w  przypadku 
dzieła plastycznego – informacje, 
co praca przedstawia.

Zgłaszanie prac
Konkurs trwa od 15 czerwca 

do 30 września 2015 r. Prace moż-

na przesyłać mailowo (fotogra�e, 
rysunki) na adres: inicjatywa@lio.
org.pl, bądź dostarczyć osobiście do 
Biblioteki Miejskiej (ul. Żabikow-
ska 42), która jest partnerem kon-
kursu, od poniedziałku do soboty, 
w godzinach jej otwarcia. Przeka-
zane prace zostaną zaprezentowane 
na naszej stronie internetowej: 
www.lio.org.pl, a także na wystawie, 
którą będzie można oglądać w Bi-
bliotece Miejskiej.

1 października zbierze się Ko-
misja Konkursowa i wyłoni 3 lau-
reatów, a także przyzna wyróżnie-
nia. Nagrodą główną w konkursie 
jest aparat cyfrowy.

Więcej informacji pod adresem: 
inicjatywa@lio.org.pl, bądź pod te-
lefonem: 692 118 020. Regulamin 
konkursu znajduje  się na stronie 
www.lio.org.pl. Zapraszamy!

Magdalena Woźniak-Patej  
i Magdalena Nyćkowiak

Lubońska Inicjatywa Obywatelska

Luboń jest piękny!
Konkurs dla mieszkańców

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 nastaw-
nię przy ul.  Dworcowej. Obiekt 
znajduje  się przy przejście kolejo-
wym obok zakładów ziemniacza-
nych. Spośród poprawnych odpo-
wiedzi wylosowaliśmy tę, którą 

nadesłał Przemysław Nowakowski 
z ul. Wschodniej 27c/3. Po odbiór 
niespodzianki zapraszamy do re-
dakcji (ul. Wschodnia 23  a/62) 
w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Odremontowany budynek nastawni i dróżnika PKP przy ul. Dworcowej, 
naprzeciw wylotu ul. Fabrycznej   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zgadnij, fragment czego przedsta-
wia zdjęcie?    fot. Jan Błaszczak

Z okazji 25-lecia Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści 
Lubońskie”, przypadającego w grudniu 2015 r., już od kilku miesię-
cy zapraszamy czytelników do udziału w największym w historii 

pisma konkursie z cennymi nagrodami. Obdarujemy 25 osób, a upo-
minkami będą: kołdry antyalergiczne, komplety ręczników, bony do 
zrealizowania w różnych lubońskich �rmach, Pisma święte, upominki 
jubilerskie, piłki nożne.

Co miesiąc prezentujemy po dwa wyrazy, które złożą się na końco-
we hasło. Ostatnia para ukaże się w listopadowym wydaniu „WL”. Listę 
nagrodzonych opublikujemy w grudniowym numerze „Wieści Luboń-
skich”.

W lipcu przedstawiamy kolejne dwa elementy hasła: Już, 25.
Władysław Szczepaniak

Jubileuszowy konkurs 
„Wieści Lubońskich”

Wakacje trwają już w naj-
lepsze, wielu z Was wyje-
chało z Lubonia, niektórzy 

nawet zdążyli już wrócić z wojaży. 
Wszyscy, w  ten czy inny sposób, 
odpoczywają od szkolnych obo-
wiązków. W tym numerze „Wieści 
Lubońskich” nie będzie, jak zwykle, 
zagadek związanych z naszym mia-
stem, lecz z wakacjami. Wypoczy-
wajcie mądrze. Oby nie było tak, jak 
w tym starym dowcipie:

Po wakacjach spotykają się dwaj 
koledzy:

- I co... Gdzie byłeś? Co cieka-
wego widziałeś?

- Nie wiem, jeszcze nie zdąży-
łem obejrzeć zdjęć...

Najpierw jednak rozwiązanie 
z poprzedniego numeru: dwa waż-

ne czerwcowe dni to oczywiście 
Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Mam 
nadzieję, że nikt o nich nie zapo-
mniał i  zarówno tatusiowie jak 
i wszystkie dzieci oba dni spędzili 
we wspaniałych humorach. Słodkie 
niespodzianki za poprawne odpo-
wiedzi wylosowali: Bartosz Nowa-
kowski z ul. Wschodniej, Paulina 
Rogalka z ul. ks. Stricha i Monika 
Salak z ul. Kościuszki. Zapraszamy 
do redakcji (ul. Wschodnia 23A/62) 
w godzinach dyżurów.

Dziś rebus, z ważnym wakacyj-
nym przesłaniem. Rozwiązanie 
należy wpisać do kratek i dostarczyć 
do redakcji.

Życzę dalszych słonecznych dni, 
pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla DZIECI
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Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych 
dzieciach i następnych pokoleniach.

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich,  
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej  

naszego Kochanego Taty

śp. Józefa Strażewicza
Serdeczne Bóg zapłać

dzieci z rodzinami

Zgony

Śluby
06.06.2015 r.
Qn Tomasz Wawrzyniak 

 i Patrycja Kachelska
20.06.2015 r.
Qn Piotr Krystek  

 i Agnieszka Leśniewska

Qn Zbigniew Suchowiak  
 i Jolanta Sodkiewicz
26.06.2015 r.
Qn Sebastian Badurski  

 i Marta Ciwińska
Qn Mateusz Stecy-

niak i Marlena Meksa
Qn Daniel Lorych i Joanna Raszewska

W czerwcu zawarto 18 związków 
małżeńskich. 12 par nie wyraziło 
zgody na publikację danych.

02.06.2015 r.
Qn Bogumił Gąsiorek ur. 1946 r.

04.06.2015 r.
Qn Renata Antczak ur. 1928 r.

05.06.2015 r.
Qn Piotr Świergiel ur. 1964 r.

11.06.2015 r.
Qn Bazyli Kmieć ur. 1935 r.

12.06.2015 r.

Qn Franciszka Gawron ur. 1928 r.
14.06.2015 r.

Qn Tadeusz Nawrocki ur. 1936 r.
23.06.2015 r.

Qn Zdzisław Golak ur. 1938 r.
24.06.2015 r.

Qn Teresa Nika ur. 1956 r.
29.06.2015 r.

Qn Kazimierz Łojek ur. 1934 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca Kierownika USC Luboń

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

We wtorek, 28 lipca Sekcja Kultury Towarzystwa Miłośników 
Miasta Lubonia zaprasza na wycieczkę autokarową z prze-
wodnikiem po miejscowości Dobiegniew woj. Lubuskie. 

W  programie: zwiedzanie największego obozu jenieckiego dla pol-
skich o�cerów i księży: O�ag II C Woldenberg, pobyt nad pobliskimi 
jeziorami oraz inne atrakcje. Informacje pod telefonem: 661 865 398.

Jan Kaczmarek
przewodniczący Sekcji Kultury TMML

Wycieczka

Serdeczne podziękowanie Księdzu Proboszczowi  
Pawłowi Dąbrowskiemu z para�i pw. św. Jana Pawła II,  

Księdzu Kanonikowi Bernardowi Cegle z para�i św. Barbary, 
 Panu Organiście, Służbie Liturgicznej, Caritasowi, Rodzinie, 
Sąsiadom, Znajomym, za o�arowanie modlitwy, komunie św., 

intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty  
oraz udział w ostatniej drodze naszego  
kochanego męża, ojca, teścia i dziadka

śp. Jana Czaprackiego

składa żona z rodziną W większości polskich szpitali brakuje krwi, a każda kropla jest 
na wagę złota. Oddanie krwi to tylko kilkanaście minut, a dla 
kogoś, komu krew zostanie przetoczona, to być może całe życie.

6 sierpnia w godz. 10 – 15, na parkingu supermarketu Intermarché 
przy ul. Żabikowskiej 53 b zostanie przeprowadzona akcja honorowego 
krwiodawstwa. Przygotowali ją i organizują wspólnie lubońscy Muszkie-
terowie i PCK. Poinformowali, że akcja będzie powtarzana.

PAW

Akcja krwiodawcza

Qn 19 lipca – III turniej bule z cyklu 
„Leclerc Luboń CUP 2015” – bulo-
drom, ul. Dojazdowa
Qn 20 lipca, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: P. An-
drzejczak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; A. Dworaczyk – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
J. Bielawski – Gimnazjum nr 1, ul. 
Armii Poznań  27; H. Gawelski – 
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 20 lipca, godz.  18 – otwarte 

posiedzenie Komisji Komunalnej 
RML – Urząd Miasta (pok. 201), pl. 
Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 21 lipca, godz. 15 – otwarte po-

siedzenie Komisji Sfery Społecznej 
RML – Urząd Miasta (pok. 201), pl. 
Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 21 lipca, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej 
RML – Urząd Miasta (pok. 201), pl. 
Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 22 lipca, godz. 14 – otwarte po-

siedzenie (wyjazdowe) Komisji Bu-
dżetu i Finansów RML – Kom-Lub, 
ul. Niepodległości 11
Qn 23 lipca, godz. 17 – otwarte ob-

rady (sesja) Rady Miasta Luboń 

– Urząd Miasta (sala sesyjna), pl. 
E. Bojanowskiego 2
Qn 25 lipca, godz. 10 – 3. edycja „Po-

goni za Wilkiem” po Wielkopolskim 
Parku Narodowym – siedziba WPN 
w Jeziorach – patrz str. 68
Qn 28 lipca – wycieczka autokarowa 

z przewodnikiem po miejscowości 
Dobiegniew woj. Lubuskie Sekcji 
Kultury Towarzystwa Miłośników 
Miasta Lubonia – czytaj na str. 67
Qn 6 sierpnia, godz. 10 – 15 – akcja 

krwiodawcza – parking supermarketu 
Intermarché, ul. Żabikowska 53 b
Qn 16 sierpnia, godz. 12.15 – V Piknik 

z Motoryzacją Wiry 2015 i Między-
narodowy Rajd Pojazdów Zabytko-
wych – Wiry, ul. Zespołowa
Qn 23 sierpnia – IV  turniej bule 

z cyklu „Leclerc Luboń CUP 2015” 
– bulodrom, ul. Dojazdowa
Qn 13 września, godz. 14 – wysta-

wa psów „Nasz wierny przyjaciel” 
– kowbojskie miasteczko, ul. Kwia-
towa 10 – patrz str. 43
Qn do końca września – wystawa 

obrazów, instalacji i fotogra�i Mag-
daleny Kozickiej pt. „Bliżej” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

oprac. HS
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Korepetycje
Qn Matematyka, �zyka, – nauczyciele, 

dojazd; tel. 532 996 938   (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 – ko-

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(m-177 VI-VII)
Qn Angielski – korepetycje z dojazdem do 

ucznia; tel. 723 517 463   (m-177 VI-VII)
Qn Udzielę korepetycji z, matematyki; 

tel. 511 698 356  (r-216 VII)
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 351 347   (097)
Qn Matematyka, nauczyciel; tel. 796 906 

506   (h-235 VII-IX)

Praca
Qn Dyspozycyjna, z doświadczeniem za-

opiekuje się dzieckiem; tel. 510 439 104   
(m-VII)
Qn Szukam pracy na produkcji lub sprząta-

nie biur w godzinach przedpołudniowych 
na 1/2 etatu; tel. 603 724 937   (m-VII)
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 Uczciwa i sumienna pani posprząta 

dom lub mieszkanie, również z  my-
ciem okien i  prasowaniem (tanio!). 
Luboń i okolice w godz. od 8 do 13; 
tel. 603 724 937   (m-VI-VIII)
Qn Potrzebny taksówkarz do rozwozu 

gazet, najlepiej z Lubonia, na około 4 go-
dziny – 1 raz w miesiącu; tel. 609 616 277
Qn Firma Personal Care IHV SP z o.o. 

Sp. K. poszukuje pań do pracy na stano-
wisku: opiekun osób starszych. Miejsce 
pracy: Luboń. Kontakt tel. 655 204 718, 
kom. 535 909 300   (h-VII)
Qn Zatrudnię na stacji PKN Orlen – 

chętnie studenta – praca 3/4 etatu; tel. 
625 355 079   (r-VII)
Qn Pracowników produkcyjnych, spawa-

czy MAG poszukuje STEELPRESS SP. 
z O.O., Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 48; 
kadry@spp.net.pl   (r-VII-XI)
Qn Przyjmę fryzjera, praca w Luboniu; 

tel. 501 129 043   (h-VII)

Qn Przyjmę studentkę do pracy biuro-
wej w godzinach popołudniowych; tel. 
601 16 99 08    (r-VII)
Qn Uczciwa dokładna rzetelna dziewczyna 

posprząta mieszkanie lub umyje okna 
1 raz lub 2 razy w tygodniu z Lubonia 
bądź okolic; tel. 695 746 028   (r-VII)

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   
(h-206 VII)
Qn Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-

tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(r-210 VII-IX)
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 Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (h-218 VII)
Qn Cyklinowanie i  lakierowanie; tel. 

61 8 133 945   (314)

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 – sprze-

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(r-209-VII-IX)
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 Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i go-

tówka do ręki; tel. 798 827 337   (m-
223 VII-IX)

Ogłoszenia drobne

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

Poszukujesz swojego zaginionego pupila 
lub chcesz zaadoptować psiaka, zajrzyj do 
zakładki „Zaginione zwierzęta” na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Luboń. Są tam infor-
macje nt. schroniska w Przyborówku k. Szamo-
tuł, gdzie tra�ają bezdomne zwierzęta z Lubonia. 
Przed wizytą w schronisku trzeba się skontakto-
wać z Wandą Jerzyk tel. 501 770 118, 886 368 528;  
e-mail:weronika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przyborówka, przez 
24 godziny przebywa w  „Kom-Lubie” (tel. 
61  813  05  51). Apelujemy o  powiadamianie 
właścicieli o ich wałęsających się psach lub po-
informowanie „Kom-Lubu”. Można też pomóc 
zwierzętom w schronisku w Przyborówku i przy-
nieść dary do: OSP, Gimnazjów nr 1 i 2, Szkół 
Podstawowych nr  1, 3 i  4, Urzędu Miasta lub 
„Kom-Lubu” (koordynująca akcję – Magdalena 
Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
W okresie wakacyjnym na ulicach 
można spotkać więcej wałęsają-
cych się psów niż zazwyczaj. 
Owczarek Winni, znaleziony 
w Luboniu tra�ł do schroniska 
w Przyborówku i ma nadzieję na 
rychły powrót do swojego pana – 
zapewne nie o takiej kanikule 
marzył   fot. www.lubon.pl

Sołtys wsi Wiry, radny Gminy 
Komorniki – Dominik Wy-
stępski – zaprasza na V Piknik 

z Motoryzacją Wiry 2015, który roz-
pocznie się 16 sierpnia o godz. 12.15 
przy ul. Zespołowej w Wirach. To 
cykliczne wydarzenie przyciąga co-
rocznie kilka tysięcy osób z Komornik 
i  gmin ościennych (Puszczykowo, 
Luboń, Stęszew, Dopiewo, Tarnowo 
Podgórne, Suchy Las) z Poznania, 
a także spoza Wielkopolski. Impreza, 
z licznymi atrakcjami, jest skierowa-
na do wszystkich grup wiekowych. 
Goszczą na niej pojazdy zabytkowe 
oraz najnowsze modele wystawiane 
przez dealerów. Imprezie towarzy-
szy wiele konkursów z nagrodami 

i pucharami. Organizatorzy oferu-
ją darmową grochówkę, pajdy ze 
smalcem, ogórki, wypieki i napoje 
oraz gastronomię płatną, serwowaną 
przez Hotel „Max” z Lubonia. Tra-
dycją pikniku jest parada pojazdów 
zabytkowych ulicami Wir (godz. 15). 
Impreza zakończy  się koncertem 
zespołu „Lombard” (godz. 19.30).

W tym roku piknikowi towa-
rzyszy Międzynarodowy Rajd Po-
jazdów Zabytkowych Wiry  2015, 
w którym weźmie udział minimum 
40 załóg. Rozpocznie się 14 sierpnia, 
a  zakończy 16 sierpnia podczas 
Pikniku z Motoryzacją.

(S)

Piknik u sąsiadów
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OGŁOSZENIA

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, 61 819 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

Najskuteczniejsza prasa opiniotwórcza  
w 30-tysięcznym mieście Luboń!
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