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Czas letniego wypoczynku rozpoczął się 
dla wielu, a z pewnością dla wszystkich 
młodych – uczniów, studentów, którzy 
wraz z czerwcem zakończyli kolejny sezon 
edukacji oraz zdobywania doświadczeń 
potrzebnych w  dorosłym życiu. Przed 
nami dwumiesięczny czas kanikuły. Za-
trzymajmy  się na chwilę i  spróbujmy, 
niezależnie od wieku w jakim jesteśmy, 
odpowiedzieć sobie na pytanie – Czy 
miniony rok szkolny był dla nas (uczą-
cych się) lub naszych dzieci (rodziców), 
wnuków (dziadków) owocnym? Zapew-
ne nasza młodzież posiadła nową wiedzę 
i bezspornie jest sprawniejsza w obsłudze 
coraz to nowych elektronicznych gadże-
tów – wszelkich: -fonów, -topów -bletów 
i Bóg wie, czego jeszcze. Ale czy współ-
czesny człowiek jest mądrzejszy? Mam 
na myśli mądrość życiową. Czy umiemy 
każdego dnia dokonywać takich wyborów, 
podejmować takie decyzje, które w per-
spektywie przynoszą dobro nie tylko nam, 
ale też innym, nie tylko ludziom – dobro 
ogólne. Czy po roku jesteśmy mniejszymi 
egoistami i czy bardziej potra�my kochać 
innych oraz otaczający nas świat? Dalej, 
czy jesteśmy lepsi dla siebie i świata od 
pokoleń wcześniejszych? W tych moich 
pytaniach retorycznych jest wiele prowo-
kacji do dyskusji: intelektualnych, �lozo-
�cznych, światopoglądowych, politycznych 
także tych osobistych – wewnętrznych!
Spierajmy się o systemy wartości, modele 
wychowawcze, priorytety, sympatie po-
lityczne i wiele innych atrybutów życia 
osobistego i publicznego, ale będzie to 
miało sens jedynie wówczas, gdy w dys-
kusji przedstawimy nasze szczere inten-
cje, wykażemy się umiejętnością słucha-
nia oraz ważenia argumentów. Uwaga, 
podczas wakacji możemy  się spodzie-
wać zapowiadanych zmian w  systemie 
oświatowym w Polsce.

Mój profesor
Zawsze lubiłem przebywać i rozmawiać 
z ludźmi dużo od siebie starszymi, za-
chwycają mnie niezmiennie krótkie, 
sensowne puenty. Dopiero po latach 
zaczynam rozumieć ich spokój ducha 
wynikający z  niepodważalnego syste-
mu wartości, niezależnie od sytuacji, 
życie mieli bez porównania z naszym. 
Przeżyli wojny, dużo pracowali �zycz-
nie, nie dyskutowali tyle, ile my dzisiaj. 
Pamiętam, gdy jako chłopiec żaliłem się 
swojej babci Jadzi, czego nie potra�ę. 
Wiejska drobna kobieta, przeżyła dwie 
wojny, wysiedlenie, urodziła i wychowała 
12 dzieci, niezmiernie pracowita, ciągle 

coś robiła, głęboko 
religijna, ostatnie 
11 lat życia, po 
złamaniu nogi 
w biodrze, spędzi-
ła w łóżku, zawsze 
uśmiechnięta, ma-
wiała do mnie ze 
spokojem m.in. 
„Chłopcze – trze-
ba tylko chcieć”. 
I  zadawaliśmy 
sobie różne zadania, których nie spo-
sób wymienić. Dziś wiem, że żadna 
placówka oświatowa nie dała mi tyle 
mądrości i  umiejętności życiowej, co 
wakacje u Babci. Jej wychowanie przez 
pracę i nieznany mi sposób zmuszania 
do myślenia, także tego re�eksyjnego, 
były najfajniejszą szkołą życia i zarazem 
niezapomnianymi kanikułami.
Przy tym temacie chcę przypomnieć re-
fren znanej i lubianej ongiś piosenki „Do 
widzenia profesorze” śpiewanej przez 
zespół „Filipinki”, oraz zwrócić szcze-
gólną uwagę na ostatnią jego frazę. Co 
prawda dotyczył maturzystów, ale może 
być też rozumiany uniwersalnie. Kto nie 
zna melodii lub nie pamięta, znajdzie 
zapewne w Internecie.
„Tą piosenką Cię żegnamy, profesorze,
nasze myśli będą zawsze z Tobą szły.
Tą piosenką przepraszamy, profesorze,
za kłopoty przepraszamy i za łzy.
To jest nasze, profesorze, pożegnanie,
a niełatwo nam się rozstać, co tu kryć.
Przyrzekamy rozwiązywać Twe zadanie,
jak uczciwie i mądrze żyć.” 
No właśnie – w piosence sprzed lat to ja-
sno postawione zadanie! W dzisiejszym 
zrelatywizowanym świecie należałoby 
zakończyć pytajnie – co to znaczy – 
uczciwie i mądrze żyć i kto jest naszym 
profesorem?

Życzenia zamiast apelu
- Do mieszkańców, szczególnie młodzie-
ży – Byście umieli rozpoznać prawdziwą 
przyjaźń, docenić piękno przyrody, a po 
wakacyjnych doświadczeniach mogli 
spojrzeć każdemu w oczy.
- Do władz – Niech dostrzeżone w innych 
gminach dobre rozwiązania zaowocują 
entuzjazmem realizacji sensownych pomy-
słów w naszej małej ojczyźnie – Luboniu.
- Do siebie – Bym umiał dziękować za 
wszystkich, których na swej drodze życia 
spotykam i nieustannie potra�ł uczyć się 
od nich dobra.

Piotr Paweł Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

 Polecamy:

Od redakcji ................................. 2

Temat miesiąca ......................... 3

Dobre, bo ..............................4-10

Co nowego ........................ 11-13

Sól w oku ............................ 14-15

Gorące tematy .................. 16-17

Samorząd ........................... 18-20

Gospodarka  .............................21

Ludzkie sprawy ................ 22-33

Ludzie  ................................. 33-35

Historia ................................ 35-37

Kultura ................................. 38-43

Z para�i ............................... 43-44

Oświata ............................... 44-52

Turystyka ............................ 53-54

Sport .................................... 54-60

Policja – Straż .................... 60-61

Baw się z nami  ................. 62-63

Co Gdzie Kiedy ........................64

Ogłoszenia  ........................ 64-66

Informator luboński ..............66

Ogłoszenia  
reklamowe ......................... 67-80

Piotr P. Ruszkowski (redaktor naczelny),  
Hanna Siatka (zastępca redaktora naczelnego),  
Jan Błaszczak, Stanisław Malepszak (członek 
honorowy redakcji), Maciej Gracz, Mariusz  
Marszałkiewicz, Jerzy Nowacki, Paulina Sawic-
ka, Beata Stempczyńska, Władysław Szczepa-
niak, Maria Wieczorek, Agnieszka Witkowska, 
Rafał Wojtyniak, Paweł Wolniewicz

Piotr P. Ruszkowski

OD REDAKCJI

Życzą 
pożytecznych 

wakacji

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ:
Biuro ogłoszeń:
   Redakcja "Wieści Lubońskich" (w godz. dyżurów)
    tel./fax: 61 810 43 35, kom. 609 616 290, 609 616 277
    e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl
    Biblioteka Miejska 
    (pon., wt., śr. 12 – 19; czw., pt. 9 – 15; sob. nieczynna)

Cennik:
    ogłoszenie drobne  – 1 zł od słowa (+VAT)
    nekrolog – 10 zł (+VAT)
 

Akwizytorzy:
-  Paulina Sawicka – tel. 513 064 503
-  Paweł Wolniewicz – tel. 606 620 668
-  Katarzyna Frąckowiak – tel. 608 132 289
-  Władysław Szczepaniak – tel. 691 469 029

    reklama (Redakcja nie odpowiada za treść reklam)  
     - wydanie papierowe (moduł podstawowy – ok. 5x5 cm)
       37 zł (+VAT), wielokrotnie już od 22,20 zł
     - www – 220x220 px – od 80 zł/mc (więcej na: www.wiescilubonskie.pl)

Warto przystanąć 

Wakacje



7/2016

3

Szkoła się skończyła, dzieci i młodzież 
wyjechały na wakacje. Taki obowiązuje 
stereotyp informacji o tej ważnej sprawie. 
Czy jest choćby bliski prawdy. Niestety, 
nie. Musimy bowiem zadać kilka waż-
nych pytań. Ile dzieci wyjechało? Na jak 
długo? Dokąd? – to podstawowe z nich. 
Z badań CBOS-u wynika, i to obojętne 

jakby nimi manipulować, że ok. połowa 
dzieci i młodzieży szkolnej nie wyjeżdża 
na wakacje wcale. Mądrowanie  się na 
temat pustej lub pełnej do połowy 
szklanki, jest w tym wypadku nieprzy-
zwoite. Skala biedy jest na tyle duża, że 
z tego przede wszystkim powodu rodzi-
ców nie stać na wakacje swoich pociech. 
Już dawno odeszły w niepamięć kilku-
tygodniowe obozy i  kolonie. Dziś nie 
może sobie pozwolić na tygodniowy 
wyjazd dokądkolwiek bardzo znaczna 

grupa ludzi. Wystarczy spojrzeć na ta-
belę opublikowaną przez CBOS w roku 
2015, obejmującą dane z  ostatnich 22 
lat. Jest bardzo pouczająca.

Prawie optymistycznie
Jak wyglądają wyniki naszej sondy 
w  Luboniu? Mieszkańców pytaliśmy 

o ich przeświadczenie co do ilości wy-
poczywających poza domem dzieci, 
a  radnych i  burmistrzów o  pogląd 
w  sprawie obowiązku organizowania 
i  współfi-
nansowania 
tego wypo-
czynku. 
Wyniki nie 
są zaskaku-
jące. Raczej 
spodziewa-

ne. Prawie 30% pytanych 
mieszkańców uważa, że 
ponad połowa dzieci 
z  Lubonia wyjeżdża na 
wakacje, prawie ¼ sądzi, 

TEMAT MIESIĄCA

Rok badania 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15

Odpowiedzi:

Tak, wszyscy wyjechali 37 45 43 40 48 46 47 41 41 43 44 37 38 46 45 46 44 48 42 44 43 53

Tak, ale nie wszyscy wyjechali 8 13 8 14 13 7 8 11 12 8 10 10 8 9 11 14 8 9 11 13 10 11

Nie nikt nie wyjechał 55 42 49 46 39 48 45 48 46 49 46 52 54 45 44 40 48 43 47 43 47 36

w  procentach

Czy podczas tegorocznych wakacji uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego 
wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania?

że mniej niż 50%, 
ale więcej niż 25%. 
To prawie optymi-
styczny pogląd, być 
może wynikający 
z obserwacji, może 
z  publikatorów, 
tworzących wraże-
nie, że wszyscy 
wyjeżdżają na wa-
kacie 1 lipca i wra-
cają 31 sierpnia. 
Stąd relacje z  za-
korkowanych szos, 
zatłoczonych 
dworców itd. To 
obrazki schema-
tyczne, a  wnioski 
z  nich wyciągane 
da lek ie  są  od 
prawdy.  Swoją 
drogą, co czuje ro-

dzina, której nie stać na wakacje wyjaz-
dowe, gdy obserwuje tę medialną rze-
czywistość? Czy ma poczucie krzywdy, 
czy myśli, że jest nieudaczna? Warto 
o tym myśleć.

Większość „rządzących” naszym mia-
stem uważa, że sprawa organizacji wa-
kacyjnych wyjazdów to nie tylko obo-
wiązek rodziców, ale też państwa i  sa-
morządu oraz organizacji pozarządo-
wych i młodzieżowych, proporcjonalnie, 
rzecz jasna, do możliwości, statutu, ce-
lów, i zasobności portfela. Piętnaścioro 
z  nich uznało, że wszyscy powinni 
uczestniczyć, w tym dziele. Oczywiście 
zgodnie z potrzebami i możliwościami. 
Pięcioro z  nich uważa, że to zadanie 
organizacji pozarządowych, młodzieżo-
wych i rodziców, a czworo, że państwa, 
samorządu i  rodziców. Nikt zatem nie 
zwolnił rodziców z  tego obowiązku, 
i słusznie, nikt nie pozostawił rodziców 
samych z tym problemem, także zgodnie 
ze znajomością społecznych uwarunko-
wań i sytuacji materialnej rodzin.

Wspólna sprawa
Zapewne zgodnie z tym ro-
zeznaniem potrzeb i możli-
wości oraz przeświadczeniem 

Wakacje naszych dzieci
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Pytanie sondażowe związaliśmy z tema-
tem miesiąca. Ciekawi byliśmy, jak sami 
siebie postrzegamy, jeśli chodzi o moż-
liwości wyjazdowe młodego pokolenia. 
Odpowiedzi podzieliliśmy na grupy: 
wyjeżdża mniej niż ¼ populacji czyli do 
25% młodzieży, pomiędzy 25% a połową, 
oraz powyżej 50%.
Wyniki sondażu ulicznego są następu-
jące: Najwięcej, prawie 39% pytanych 
wskazała przedział od ¼ (25%) do po-
łowy (50%) włącznie. W tym prawie 40% 
wskazało górną granicę – 50%.
Kolejną grupę stanowiły osoby wskazu-
jące, że z Lubonia wyjeżdża na wakacje 
ponad 50% dzieci i młodzieży. W grupie 
tej najwięcej wskazań było na 70%, póź-
niej 60 i  80%. Było też kilka głosów 
twierdzących, że latem wyjeżdża z Lu-
bonia 100% młodzieży.

Przedział poniżej ¼, czyli 25%, wskaza-
ło 16,8% pytanych.
Z informacji tych możemy wyciągnąć 
wniosek, że Luboń nie odstaje od reszty 
kraju i  chyba zupełnie nieźle  się nam 
wiedzie, skoro przynajmniej połowę stać 
na wakacyjny wyjazd dzieci.
Sondaż uliczny w  5. punktach miasta 
przeprowadzili: Mateusz Cholewa, Ma-
ria Wieczorek, Agnieszka Witkowska 
i Paweł Wolniewicz.

Władza
Tym razem radnych i  burmistrzów – 
przedstawicieli władzy Lubonia – py-
taliśmy: Kto, Pani/ Pana zdaniem, po-
winien organizować i współ�nansować 
wyjazdy wakacyjne dla dzieci i  mło-
dzieży? Określiliśmy trzy grupy: Insty-
tucje państwowe i samorządowe; Orga-
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Ile % dzieci i młodzieży szkolnej z Lubonia 
wyjeżdza na wakacje?

Sondaż
Jak myślisz, jaki procent dzieci i młodzieży szkolnej z Lubonia wyjeżdża 
na wakacje?

nizacje pozarządowe i  mło-
dzieżowe oraz Rodziców. 
Wszyscy pytani wskazali ro-
dziców. Następnie najwięcej, 
15 odpowiedzi (w tym wszy-
scy burmistrzowie), mówiło 
także o  pozostałych dwóch 
grupach, które powinny �nan-
sować wyjazdy wakacyjne 
dzieci i młodzieży. Reszta, 9 
radnych, wskazało dodatkowo 
na 1. grupę, pięciu wskazało 
dodatkowo organizacje poza-
rządowe i  młodzieżowe 
(J.  Bielawski, P.  Goryniak, 
K.  Górecki, T.  Kołodziej, 
P. Krzyżostaniak), oraz czte-
rech dodatkowo na instytucje 
państwowe i  samorządowe 
(P. Andrzejczak, K. Ekwińska, 
H.  Gawelski, P.  Izydorski). 
Sondaż telefoniczny (wśród 
władzy) przeprowadził Jerzy 
Nowacki.

PPR

n
Tak (na kocu obok domu) bawiły się już nasze babki    
fot. Hanna Siatka

n
W wakacje jest więcej czasu na wspólny wypoczynek z dziećmi   
fot. Hanna Siatka

n
Latem zaludniają się alejki Parku Papieskiego  
fot. Hanna Siatka
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

W poprzednim wydaniu na str.  13 
w rubryce „Sól w oku” przedstawiono 
niezabezpieczone przejście dla pie-
szych pod wiaduktem kolejowym na 
ul. Krętej. Oto pomysł, podpatrzony 
przez jednego z czytelników przesłany 
do redakcji, który można przenieść na 
lokalny grunt. W Szklarskiej Porębie 
pod wiaduktem o podobnej konstruk-
cji i parametrach (różni się tylko tym, 
że został wykonany z kamienia, a nie 
z cegieł) wykonano chodnik z krawęż-
nikiem zabezpieczony barierami z �u-
orescencyjnymi pasami ostrzegawczy-
mi. Można? Można!

RZ

Dobre, bo możliwe

Pomysł z wakacji

U nas na jezdni była ciągła linia i ru-
chome kilkunastocentymetrowe, 
plastikowe pachołki, które w krótkim 
czasie zostały rozjeżdżone przez 
samochody. W Szklarskiej Porębie 
(na zdjęciu) wykonano po prostu 
chodnik zabezpieczony barierami 
odblaskowymi

n

o słuszności wspólnego dzia-
łania, miasto, poprzez podle-
gające mu szkoły i inne insty-
tucje, organizuje półkolonie. 
To wprawdzie nie jest wyjazd 

i nie może go zastąpić, bo ten ma właśnie 
ów niezbywalny walor nowości, samo-
dzielności, poczucia wolności, poznawa-
nia świata i  ludzi. Ale zawsze ów ersatz 
trochę zastępuje prawdziwe wakacje, 
zapewniając opiekę i  atrakcje. Od pani 
kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia 
i Kultury – Romualdy Suchowiak – otrzy-
maliśmy pełen wykaz półkolonii i zajęć 
wakacyjnych w  podległych miastu pla-
cówkach. Zamieszczamy go w  całości. 
Czy to załatwia sprawę? Na pewno nie, 
ale łagodzi znacznie wakacyjny de�cyt, 
a dotyczy znacznej grupy uczniów:
Qn SP 1  – 120 dzieci w pierwszym tygo-

dniu, w drugim – 75,
Qn SP 2 – 150 dzieci w pierwszym tygo-

dniu, w drugim – 150,
Qn SP 3 – 150 dzieci w pierwszym tygo-

dniu, w drugim – 105,
Qn SP 4 – 90 dzieci w pierwszym tygo-

dniu, w drugim – 90,
Qn Ośrodek Kultury – po 45 dzieci w czte-

rech tygodniach,
Qn LOSiR – w  pierwszym tygodniu 30 

dzieci, w drugim – 30, w trzecim – 30 
dzieci.
Miasto do każdego dziecka, w  każdej 
z tych placówek dopłaca 100 zł na turnus. 
Koszt ze strony rodziców zależy od bo-

gactwa oferty: w SP 1 – 100 zł, w SP 2 
– 50 zł, w SP 3 – 40 zł, w SP 4 – 80 zł. 
W Ośrodku kultury – 80 zł, a w LOSiR-
-ze – 190 zł.
Do tego zestawienia musimy dodać ak-
tywność wakacyjną para�i. Prowadzą 
one zarówno zajęcia wakacyjne w mie-
ście, jak i wyjazdowe. Tym razem w Pa-
ra�a pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go zapewniła 8-dniowy wyjazd 55-cior-
ga dzieci do Podczepi k. Kołobrzegu. 
W tej formie wypoczynku uczestniczyły 
dzieci aktywne w  życiu parafialnym. 
Rodzice partycypowali w kosztach wy-
jazdu.
W Para�i pw. św. Barbary 36 dzieci ko-
rzysta z  półkolonii na koszt rodziców, 
a w Para�i pw. św. Jana Bosko 16 na koszt 
rodziców i 7 ze środków Caritas, razem 
23. Para�e organizują także biwaki.

Naszą wspólną sprawą i ambicją powin-
no być zapewnienie wszystkim uczniom 
wakacyjnego, choćby tygodniowego, 
wyjazdu. Dla ich dobra, zdrowia, także 
psychicznego. To brzmi dość utopijnie, 
ale stawianie sobie celów wielkich jest 
warte każdego wysiłku. Niech wakacje 
nie dzielą naszych dzieci na lepsze i gor-
sze. To będzie wkładem w budowanie 
nowoczesnego społeczeństwa, zdolnego 
do konkurowania i  współpracy z  naj-
lepszymi w świecie.

JN
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działalność LUTW nie byłaby możliwa, 
gdyby nie współpraca wielu osób, do 
których skierowała podziękowanie. Na-
stępnie głos zabrał dr Mikołaj Tomaszyk, 
który podkreślił, że w kalendarzu każdej 
uczelni, corocznie obchodzone są dwie 
najważniejsze uroczystości: inauguracja 
roku akademickiego i  absolutorium. 
O ile ta pierwsza ma charakter ogólno-
uczelniany, to absolutorium jest najważ-
niejszym świętem osób kończących 
swoją edukację. Dodał, że pierwszy 
rocznik studentów ukończył pewien etap 
nauki i  zarazem pewien etap 
w  życiu. Kontynuując, prze-
wodniczący zwrócił się do ab-
solwentów tymi m.in. słowy: 
Spotykamy się po pięcioletniej, 
wytężonej pracy. Jej efektem są 
w tym roku 132 dyplomy ukoń-
czenia naszego LUTW. Wspo-
mniał również, że dyplomy te 
stanowią z  jednej strony for-
malne potwierdzenie tytułu 
absolwenta, a z drugiej są oka-
zją do pewnej życiowej re�ek-
sji, że minionych 5 lat to 1000 
godzin dydaktycznych, inte-
gracyjnych i sportowych, nie-
zliczona liczba nawiązanych 
nowych relacji międzyludz-
kich, to zaangażowanie około 
stu profesorów LUTW oraz 
lubońskich jednostek miej-
skich, wreszcie to patronat 
UAM i AWF. Kończąc wystą-
pienie przewodniczący życzył 
absolwentom pomyślności oraz 
sukcesów w życiu osobistym. 
W  dalszej kolejności kanclerz Małgo-
rzata Machalska wyraziła Radzie Pro-
gramowej uznanie i gratulacje za wkład 
pracy, natomiast do słuchaczy-studentów 
skierowała wyrazy podziwu za aktyw-
ność i wspaniałą postawę w rozwijaniu 
własnej osobowości i zdolności. Zwró-
ciła również uwagę na wyjątkowość 
chwili oraz nowe życie po ukończeniu 
studiów, które bez wątpienia były dobrą 
inwestycją w siebie i w rodzinę. Wspo-
mniała także, że zazwyczaj wykładow-
cy się żegnają ze studentami, natomiast 
nie wyobraża sobie żeby absolwenci 
LUTW opuścili na stałe mury uczelni 
i  jest przekonana, że będą do niej po-
wracali. Z  kolei w  imieniu studentów 
wystąpiła Danuta Piestrzyńska, podkre-
ślając doskonałą atmosferę, współpracę 
i pogłębiającą się integrację uczelnianej 
społeczności. Wspomniała o  interesu-

jących zajęciach: wykładach, semina-
riach, nauce języków obcych oraz zaję-
ciach w sekcjach: bibliotecznej, kabare-
towej i turystycznej. Podkreśliła również, 
że LUTW to znakomita szansa na twór-
cze zagospodarowanie wolnego czasu 
dla seniorów, którzy jednocześnie po-
głębiają wiedzę. W  dalszej kolejności 
Elżbieta Wasielewska odczytała frag-
menty jednej z wyróżnionych prac, któ-
rych tematem były wrażenia i doświad-
czenia dotyczące studiowania na LUTW 
– swojej uczelnianej koleżanki, Lucyny 
Gawrońskiej. Wyróżniono również pra-
ce Lukrecji Sitarz-Wąsiewicz i  Małgo-
rzaty Okulicz-Kozaryn. Po o�cjalnych 
wystąpieniach przyszedł czas na część 
artystyczną, w której zaprezentowali się 
grający na skrzypcach Łukasz Nazarczuk 
i pianistka Katarzyna Sikorka-Wrembel. 

Gdy ucichły dźwięki pięknej muzyki 
klasycznej, starościna Maria Nowakow-
ska poprosiła Przewodniczącego Rady 
Programowej, Kanclerz LUTW i Preze-
sa Stowarzyszenia ULTW o wręczenie 
kart absolutoryjnych i  dyplomów, po 
czym odśpiewano „Gaudeamus”, a stu-
denci zgodnie z tradycją rzucili w górę 
birety. Niewątpliwie ta wspaniała uro-
czystość na długo pozostanie w pamię-
ci jej uczestników.

PAW
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Przez minione 5  lat LUTW realizował 
zadania związane z kształceniem spraw-
nego umysłu i  aktywności fizycznej. 
Wiele osób nierzadko dopiero na eme-
ryturze znajduje czas na naukę i posze-
rzanie swojej wiedzy. LUTW jest insty-
tucją, która taką szansę przywraca. Nie 
tylko o wiedzę tu chodzi. Luboński uni-
wersytet pobudza do aktywności, jest 
pretekstem do wyjścia z domu, nawią-
zania nowych znajomości i  spędzenia 

czasu w dobrym towarzystwie. Przewod-
niczącym Rady Programowej jest dr 
Mikołaj Tomaszyk, natomiast funkcję 
prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu 
Lubońskiego Trzeciego Wieku (ULTW) 
sprawuje były dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 – Zbigniew Jankowski. Obec-
nie LUTW jest objęty patronatami JM 

(Jego Magni�cencji) Rektora UAM – 
prof. dr hab. Bronisława Marciniaka oraz 
Wydziału Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa, dzięki którym w  murach po-
znańskiej Alma Mater (w Sali Lubrań-
skiego Collegium Minus), w samo po-
łudnie, we wtorek, 21 czerwca odbyła się 
pierwsza w  historii Uniwersytetów 
III Wieku uroczystość absolutoryjna dla 
studentów LUTW. Na wstępie odśpie-
wano „Gaude Mater Polonia”, po czym 

uczestników uroczystości powitała sta-
rościna – Maria Nowakowska. Zwraca-
jąc  się do Rady Programowej, władz 
stowarzyszenia, Kanclerza LUTW – bur-
mistrz Małgorzaty Machalskiej – i słu-
chaczy-studentów podkreśliła nieco-
dzienność chwili i  zaszczytne miejsce 
spotkania. Wspomniała również, że 

Dobre, bo pierwsze

Absolutorium Uniwersytetu III Wieku
Przed pięcioma laty powołano Luboński Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW). Właśnie ukończył go pierwszy 
rocznik słuchaczy

n
Grupa słuchaczy-studentów LUTW – krótko przed rozpoczęciem uroczystości abso-
lutoryjnej   fot. Paweł Wolniewicz

n
Do Sali Lubrańskiego w Collegium Minus UAM 
studentów uroczyście wprowadzał przewodniczą-
cy Rady Programowej LUTW – dr Mikołaj Tomaszyk 
(od grudnia 2013 do września 2015 r. – wicebur-
mistrz, wcześniej, od 2010 r. – doradca burmistrza 
Dariusza Szmyta,)   fot. Paweł Wolniewicz

We wrześniu br. rusza rekrutacja na 
nowy rok akademicki Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku. Formularze 
zgłoszeniowe będzie można wypeł-
nić i  złożyć w  Bibliotece Miejskiej 
i  w  Ośrodku Kultury. LUTW ser-
decznie zaprasza.
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wowym założeniem koncepcji jest próba 
nadania obiektowi praktycznej funkcji, 
przy jednoczesnym zachowaniu jego 
niematerialnego dziedzictwa związane-
go z osobą właściciela budynku, ziemia-
nina Augusta hr. Cieszkowskiego. Projekt 
zakłada stosunkowo wierną odbudowę 
części zewnętrznego wizerunku dawne-
go Domu Włodarza, mając na uwadze 
jego wartość historyczną, natomiast 
w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia 
odpowiedniej wartości użytkowej, za-
proponowano jej uzupełnienie poprzez 
dodanie nowej bryły, będącej powiele-
niem kubatury oryginalnego budynku. 
Symbolicznym przesłaniem tego projek-
tu jest nawiązanie dialogu pomiędzy 
przeszłością a  teraźniejszością w  taki 

sposób, aby wspólnie mogły służyć przy-
szłości.

Projekt nr 3
Autorzy: Dominika Piasecka i Damian 
Sroka, przez wzgląd na zły stan technicz-
ny, zdecydowali o wyburzeniu istnieją-
cego budynku. Celem projektu było 
ukształtowanie przestrzeni rekreacyjnej, 
integrującej mieszkańców Lubonia oraz 
stworzenie obiektu będącego nowoczesną 
interpretacją obecnego Domu Włodarza. 
Nowy obiekt miał się wpisywać w daw-
ne założenie folwarczne hrabiego Ciesz-
kowskiego oraz jednocześnie odpowia-
dać potrzebom dzisiejszych użytkowni-
ków. Punktem wyjściowym do nowo 
projektowanego budynku był rzut daw-
nego Domu Włodarza oraz proporcje 
bryły, a  także wysokość kalenicy, geo-
metria dachu oraz rozkład pomieszczeń 
na rzucie. Budynek pełni funkcje małej 
gastronomii w postaci winiarni zlokali-
zowanej w podziemiu; głównej funkcji, 
czyli sali ślubów i przestrzeni kulturo-
twórczej znajdujących  się na parterze, 
oraz funkcji administracyjno-biurowej 
na poddaszu (pow. zabudowy: 161,3 m2, 
pow. całkowita: 304,8  m2, kubatura: 
1244,66  m3). Budynek został w  pełni 
przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Inspiracją w ukształtowa-
niu elewacji był wątek ceglany występu-
jący na ścianach zewnętrznych obecne-
go Domu Włodarza, a ażurowe ściany 
szczytowe oraz wprowadzone do wnętrz 
przegrody oddzielające poszczególne 
funkcję są charakterystycznym elemen-
tem tej propozycji. Założenie dopełnia-
ją naturalne drewniane posadzki, ele-
menty betonowe oraz napięta siatka 
zamiast tradycyjnej balustrady współ-
grająca z zadaszeniem loggi.

Merytoryczna współpraca
Jak się okazało projektowanie w Luboniu 
było sporym wyzwaniem. Jednak z per-
spektywy czasu można powiedzieć, że 
współpraca studentów i  prowadzącego 
z urzędem miasta w Luboniu przebiega-
ła w bardzo przyjaznej atmosferze i ukła-
dała się wręcz wzorowo. Punktem wyjścia 
okazały się materiały wyjściowe profesjo-
nalnie przygotowane przez 
pracowników urzędu. Na 
każdym etapie projektu zespół 
mógł liczyć na merytoryczną 
pomoc i konsultacje. Od sa-
mego początku studentów 

Jednym z  istotnych celów edukacji ar-
chitektonicznej jest konfrontowanie 
własnych wyobrażeń z rzeczywistością 
i poznawanie nowych obszarów wiedzy. 
Podjęta wiosną tego roku współpraca 
pomiędzy Urzędem Miasta w Luboniu 
a Wydziałem Architektury Politechniki 
Poznańskiej miała na celu wykonanie 
opracowań studialnych i projektowych, 
które mogłyby stać się pomocą w podej-
mowaniu przez urząd decyzji dotyczą-
cych problematyki ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Jednym z  pierwszych 
wspólnych przedsięwzięć było opraco-
wanie dotyczące możliwości adaptacji, 
modernizacji i  przebudowy historycz-
nego budynku dawnego Domu Włoda-
rza położonego przy ul. Puszkina. 
Skromny budynek jest częścią, nieistnie-
jącego już dzisiaj, większego założenia 
folwarcznego związanego z  postacią 
hrabiego Augusta Cieszkowskiego. Sam 
Cieszkowski był postacią niezwykle cie-
kawą, bardzo zasłużoną dla Wielkopol-
ski i Lubonia. Był pochodzącym z kre-
sów wschodnich ziemianinem, �lozofem, 
ekonomistą i  działaczem społecznym, 
założycielem Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Właśnie pamięć 
o Cieszkowskim stała się inspiracją dla 
prac odkrywających nieznane karty 
z dziejów historii miasta. Analizy moż-
liwości wykorzystania, bardzo już znisz-
czonego i  chylącego  się ku upadkowi, 
budynku dawnego Domu Włodarza 
podjął się zespół studentów z Wydziału 
Architektury Politechniki Poznańskiej 
w składzie: Marta Zajkowska, Katarzyna 
Mania, Mateusz Winnik, Mateusz Piet-
kiewicz, Damian Sroka i Dominika Pia-
secka, pracujących po kierunkiem prof. 
Piotra Marciniaka.
Okres czterech miesięcy semestru po-
święcony na pracę nad projektem roz-
poczęła rozmowa w  Urzędzie Miasta 
i zapoznanie się z oczekiwaniami wła-
ściciela obiektu. Kolejną ważną fazą była 
szczegółowa inwentaryzacja budynku 
oraz istniejącej zieleni, a także przegląd 
dostępnych materiałów archiwalnych. 
Następnym etapem było wykonanie 
szczegółowych analiz i  studiów formy, 
rozwiązanie wariantów układu funkcjo-
nalnego i  wreszcie rozrysowanie po-
szczególnych pomysłów. Ukoronowa-
niem całej pracy była prezentacja wyko-
nanych projektów przed Komisją ds. 
Zabytków i Rewitalizacji Miasta Lubonia, 
która odbyła się 30 czerwca br. w budyn-
ku Urzędu.
Krótki opis zaprezentowanych koncepcji 
będzie najlepszym komentarzem do 
załączonych plansz zawierających opra-
cowania projektowe.

Projekt nr 1
Autorkami są Marta Zajkowska i Kata-
rzyna Mania. Projekt koncepcyjny Domu 
Włodarza potraktowany został jako 
miejsce integracji pokoleń i  muzeum 
pamięci. Uwzględnia wyjątkowość miej-
sca i  jego niezwykle wysoką wartość 
historyczną związaną z postacią hrabie-
go Augusta Cieszkowskiego. Zakłada 

pozostawienie w jak największej części 
tkanki historycznej, a w przypadku nie-
możliwości naprawienia budynku, jego 
odbudowę z  istniejących materiałów 
(powierzchnia zabudowy: 127,2 m2,
powierzchnia całkowita: 360,5 m2, ku-
batura: 933,5 m3). Dom Włodarza ma 
w zamierzeniu odzyskać swój blask i zy-
skać nowe funkcje. Program funkcjo-
nalny uwzględnia przestronny hol, salę 
ślubów z możliwością użytkowania jako 
salę konferencyjną, administrację, pokój 
kierownika ośrodka, salę muzealną, to-
alety, pomieszczenia magazynowe, ko-
tłownię, taras oraz scenę zewnętrzną. 
Zagospodarowanie terenu eksponuje 
budynek, a także porządkuje istniejący 
teren. Do jego największych atutów na-

leżą pomnik hrabiego zlokalizowany na 
osi wejściowej, staw ze ślubną altanką 
do sesji plenerowych, plac zabaw dla 
dzieci oraz parking. Dzięki tym zabie-
gom Dom Włodarza ma szansę stać się 
lokalną atrakcją, a także marką, co spra-
wi, że miejsce znów będzie tętnić życiem.

Projekt nr 2
Autorzy: Mateusz Pietkiewicz i Mateusz 
Winnik. Przedstawiony projekt to kon-
cepcja przekształcenia Domu Włodarza 
w  oddział Urzędu Stanu Cywilnego, 
w którym znajdowałyby się sala ślubów 
oraz przestrzeń na działalność kultural-
ną mieszkańców Lubonia (pow. zabu-
dowy: 205,9  m2, pow. całkowita: 
293,5 m2, kubatura: 1400,3 m3). Podsta-

Dobre, bo edukacyjne

Nowe życie Domu Włodarza
Współpraca Politechniki Poznańskiej z Urzędem Miasta Luboń, owocem której są kolejne 
3 koncepcje rewitalizacji reliktu po folwarku hr. A. Cieszkowskiego

cd.  
obok

n
Koncepcja nr 1 – wizualizacja zrekonstruowanego obiektu historycznego, najbar-
dziej zbliżona do pierwotnej architektury Domu Włodarza

n
Koncepcja nr 2 – zachowana bryła pierwotna w cegle, w którą przenika bliźniacza 
(biała) o nowoczesnej architekturze

n
Koncepcja nr 3 – najdalej idąca inter-
pretacja Domu Włodarza XXI wieku
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traktowano jako równorzęd-
nych partnerów, co zaowoco-
wało wielkim zaangażowaniem 
i odpowiedzialnym podejściem 
do pracy. Wszystko to, jak 
również świadomość historii 

miejsca, bardzo zmotywowały wszystkich 
uczestników projektu do działania. Praca 
przebiegała w  trzech, dwuosobowych 
zespołach, przygotowujących projekty 
oparte na zupełnie odmiennych założe-
niach. Każdy z zespołów chciał jak najle-
piej zaprezentować swoją koncepcję, 
wkładając sporo pracy i  wyobraźni 
w  przygotowanie projektów. Jak sami 
wspominali: Poczuliśmy niesamowitą mi-
sję, by zaprojektować w tym miejscu coś 
ciekawego, zaproponować świeże pomysły, 
które być może zostaną kiedyś choć w czę-
ści zrealizowane.
Z dydaktycznego punktu widzenia był 
to bardzo ważny projekt, ponieważ jako 

jeden z nielicznych dotykał prawdziwych 
problemów i  miał służyć konkretnej 
społeczności, która na niego czekała. 
Re�eksje, które zawsze nasuwają się po 
takiej współpracy, z pewnością kształ-
tują odpowiedzialne postrzeganie za-
wodu i  przestrzeni przez przyszłych 
architektów.

Dominika Piasecka, Piotr Marciniak

n
Prezentacja projektów przygotowanych przez studentów Politechniki Poznańskiej 
pracujących pod kierunkiem prof. Piotra Marciniaka (z lewej) przed Komisją ds. 
Zabytków i Rewitalizacji Miasta Lubonia w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń    
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
ze str. 
6

Niedawno otwarta Restauracja i Bistro „Zielona Krowa” przy placu Edmunda 
Bojanowskiego reklamuje się w niebanalny sposób. Na chodniku, przy restaura-
cyjnym ogródku od strony ul. Poniatowskiego, wystawiła wykonaną ze sztucz-
nego tworzywa w skali 1:1 – wizytówkę. Zielona jałówka w truskawki (łaty?) jest 
chyba pierwszym tego typu zabiegiem marketingowym w Luboniu.    (S)

Dobre, bo oryginalne

Zielona krowa

Oryginal-
na rekla-
mówka 
lokalu 
„Zielona 
Krowa” 
w Żabiko-
wie   fot. 
Hanna 
Siatka

Dobre, bo z awansem

n

Po 4 latach przerwy Luboński Klub Spor-
towy znów jest w IV lidze! Rozegrawszy 26 
spotkań w sezonie 2015-2016 r., zna-
lazł się na szczycie tabeli i opuszcza Klasę 
Okręgową, w której pozostaje nasz drugi 
zespół – TMS Stella Luboń (czytaj na 
str. 56)   fot. Władysław Szczepaniak

Luboński KS

n
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„Millenium +50” jest projektem, który 
został zrealizowany przez Fundację 
Wspierania Twórczości Niezależnej z Po-
znania w partnerstwie z Ośrodkiem Kul-
tury z Lubonia i Pobiedzisk, oraz przy 
wsparciu �nansowym Powiatu Poznań-
skiego i Urzędu Miasta Poznania. Głów-
nym celem projektu było stworzenie 
dzieła będącego wartościową propozycją 
kulturalną, upamiętniającą 1050. rocz-
nicę chrztu Polski, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu potencjału geogra�czno-
-historycznego Powiatu Poznańskiego 
i umiejscowieniu akcji tam, gdzie histo-
rycznie wszystko się zaczęło. W ramach 
projektu powstał spektakl plenerowy 
opowiadający historię początków pań-
stwa polskiego, kiedy to Mieszko powziął 

wiekopomną decyzję o przyjęciu chrze-
ścijaństwa. Na wstępie przedstawiono 
czasy pogańskie, kiedy to czczono Słoń-
ce, Księżyc i bożka Światowida. Obcho-
dzono Noc Kupały, a szamani okadzali 
tańczących przy ogniskach ziołami 
i  oczyszczali ze złych mocy. Walczono 
z sąsiednimi plemionami, brano ludność 
w jasyr i sprzedawano na targach niewol-
ników. Później przybyła Dobrawa 
z Czech z kapłanami i dworem, by po-
ślubić Mieszka. Rozważał on wszystkie 
„za i przeciw” z przyjęcia chrześcijaństwa 
i zdecydował się na chrzest oraz porzu-
cenie dawnych bożków i wierzeń. Tym 
samym rozpoczął walkę z pogaństwem 
i zniszczył posągi bożków, ochrzcił siebie 
i poddanych, znalazł się w kręgu kultury 

chrześcijańskiej. Musiał walczyć z odra-
dzającym  się pogaństwem przemocą 
i mieczem, ale pokonał wszystkie prze-
ciwności i  doprowadził do powstania 
biskupstwa na ziemiach polskich. I tak 
chrześcijaństwo trwa w Polsce nieprze-
rwanie już ponad 1050 lat…

Spektakl plenerowy na Wzgórzu Papieskim
29 czerwca przy świetle księżyca na Wzgórzu Papieskim obejrzeliśmy niezwykły spektakl plenerowy „Millenium +50” mówiący o początkach Państwa 
Polskiego, za czasów Mieszka I

n
Moment chrztu Mieszka   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

Mimo późnej pory, na spektaklu zgro-
madziła się dość liczna grupa mieszkań-
ców Lubonia i sąsiednich miejscowości. 
Widzowie gromkimi brawami oklaski-
wali aktorów Teatru Cieni, a także arty-
stów – mieszkańców Lubonia – uczest-
ników Lubońskiego Uniwersytetu Trze-

n
Scena, w której rankiem po nocy poślubnej Dobrawa wraz z dwor-
kami modli się, Mieszko dziwi się, nie ma jeszcze tego zwyczaju. 
W głębi słup z podobizną bożka czczonego wcześniej przez pogan. 
Po chrzcie stanął na nim krzyż   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Wojowie Mieszka przepędzają natrętnych pogan   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Uczestnicy historycznego spektaklu 
z Lubonia   fot. Mariusz Marszałkiewicz

ciego Wieku i gimnazjalistów z luboń-
skich szkół, którzy brali czynny udział 
w  przedstawieniu. Takie spektakle od-
były się również w Poznaniu, Pobiedzi-
skach i Bojanowie.

Jan Błaszczak
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Rankiem 30 czerwca burmistrz Małgo-
rzata Machalska zaprosiła do Urzędu 
Miasta czteroosobowy zespół z  luboń-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej, który 
w drugiej połowie czerwca uzyskał tytuł 
Mistrza Polski w Ratownictwie w ramach 
Kwali�kowanej Pierwszej Pomocy. Zwy-
cięzcy – Mateusz Chmielewski, Krystian 
Jankowiak, Michał Kasperczak i  Piotr 
Łuczak – przybyli razem z prezesem OSP 
– Markiem Maciejewskim. Zaprezento-
wali zdobyte trofea. Ze szczegółami opo-
wiedzieli o wielogodzinnych zmaganiach 
podczas wykonywania wymyślnych 
zadań sprawdzających ich kondycję, 
spostrzegawczość, re�eks, wiedzę i umie-
jętność pracy w zespole.
Ogólnopolskie Mistrzostwa w  Ratow-
nictwie odbyły się już po raz 10. w Bar-
czewie pod Olsztynem. Biorą w  nich 
udział ratownicy z różnych grup ratow-
niczych, takich jak Straż Pożarna, Polski 

Czerwony Krzyż (PCK), Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), 
a także Policja, zakładowe grupy ratow-
nicze czy uczniowie szkół medycznych. 
Zawodnicy przez 2 dni uczestniczą 
w profesjonalnie przygotowanych pozo-
racjach i zadaniach na lądzie i w wodzie 
na terenie gminy Barczewo. W tym roku 
w mistrzostwach brały udział 33 zespo-
ły z całej Polski, w tym 16 zespołów OSP. 
Tradycyjnie uczestnicy nie otrzymują 
nagród materialnych.
Lubońscy strażacy przywieźli ze sobą 
Puchar Prezesa Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, Puchar Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, dyplomy oraz rzeź-
bę przechodnią, której są zobowiązani 
bronić w  przyszłym roku. Dodatkowo 
od Pani Burmistrz otrzymali upominki 
oraz dyplomy z gratulacjami. Małgorza-
ta Machalska podkreśliła, że mieszkań-

Dobre, bo mistrzowskie

Strażacy najlepsi w Polsce!

n
Przy samochodzie, od lewej: Mateusz Mikołajczak, Marek Maciejewski, Krystian 
Jankowiak, Mateusz Chmielewski, Małgorzata Machalska, Michał Kasperczak, Piotr 
Łuczak

cy Lubonia mogą być dumni z  takich 
strażaków. W razie konieczności, pomoc 

zostanie udzielona każdemu szybko i na 
najwyższym poziomie.  Rafał Wojtyniak

Zuzanna Wojewódzka osiągnęła w  szermierce 
kolejny sukces. 11 czerwca startowała w ostatnim 
turnieju niemieckim z serii „Youngster-Cup”. Cykl 
składał się z 7. zawodów. W ostatnich, który od-
były się w niemieckim mieście Spremberg, Zuzia 
zajęła 2. lokatę, a zarazem uplasowała się w całym 
turnieju na 2. miejscu. To duże osiągniecie, ponie-
waż startują w nim zawodnicy z całej Europy, lu-
bonianka ustąpiła miejsca jedynie o  rok starszej 
zawodniczce z Łotwy.
Mam nadzieję, że z  osiągnięć sportowych Zuzi 
cieszymy się nie tylko my – rodzice – i klub, w któ-
rym startuje (AZS AWF Poznań), ale również 
miasto Luboń, gdzie dziewczynka uczęszcza do 
szkoły (SP 1, klasa 2). Trenerem Zuzi jest mama 
– Luiza Wojewódzka.
Młodą �orecistkę przedstawialiśmy w  marcu br. 
na str. 33.

Hubert Wojewódzki

Dobre, bo międzynarodowe

Floret Zuzi

n
 Zuzia Wojewódzka z rodzicami

n
Zuzia Wojewódzka  (z lewej) na macie podczas zawodów w Spremberg
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W dniach 11-12 czerwca na obiektach Olimpii Poznań 
odbyły  się Mistrzostwa Wielkopolski w  lekkoatletyce. Po 
dwudniowych zmaganiach lubonianin Adam Balcerek 
zdobył w biegu na 100 m (10.96”) Mistrzostwo Wielkopol-
ski na rok 2016, a w biegu na 200 m (21,98”) – Wicemi-
strzostwo Wielkopolski 2016. Od 13 do 22 czerwca Adam 
przebywał na zgrupowaniu, przygotowując się do Mistrzostw 
Polski w Suwałkach, które odbyły się na początku lipca (1 
– 3.07.2016). Po trzech dniach zmagań Adam zdobył: Brą-
zowy Medal Mistrzostw Polski U20 w  biegu na 100  m 
z czasem 10.94” (w kwali�kacjach uzyskał 10.90”, pobijając 
rekord życiowy i  uzyskując I  klasę sportową); 5.  miejsce 
w biegu na 200 m i 5. lokatę w sztafecie 4x100 m. Bezpo-
średnio po Mistrzostwach Polski lubonianin wraz z trenerem 
Kadry Narodowej U20 udał się do Ośrodka przygotowań 
Olimpijskich w Spale, by pojąć przygotowania do Mistrzostw 
Świata, które odbędą się w tym roku w dniach 17-24 lipca 
w Bydgoszczy.

Michał Balcerek

Dobre, bo wybiegane

Trzeci w Polsce!

n
Adam Balcerek – 
sprinter z Lubonia, 
członek kadry naro-
dowej na Mistrzo-
stwa Świata

n
Bieg �nałowy Mistrzostw Polski, lubonianin Adam Balcerek – na torze drugi z pra-
wej

Sukcesy Adama Balcerka – 18-letniego absolwenta Szkoły Podstawowej nr  2 
i Gimnazjum nr 2 – śledzimy od ub. roku (czytaj: „WL” 06-2015, s. 33 i 09-2015, 
s. 53, 03-2016, s. 56). Trenuje pod kierunkiem Stanisława Szudrowicza w klubie 
Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Olimpia Poznań.

Lubonianka, artysta plastyk Małgo-
rzata Błaszkiewicz, namalowała ko-
lejną wersję znanego Obrazu Miło-
sierdzia Bożego powstałego z inspi-
racji św. s. Faustyny Kowalskiej. 
Została wykonana dla księży werbi-
stów z podpoznańskiego Chludowa 
na tegoroczne Misyjne Święto Mło-
dych (28.06 – 02. 07). Obraz powsta-
wał przez półtora miesiąca. Wyko-
nany jest w technice olejnej na desce 
o wymiarach 170 x 85cm. Inspiracją 
dla M. Błaszkiewicz był pierwszy 
z  powstałych Obraz Miłosierdzia 
Bożego, który wyszedł spod ręki 
Eugeniusza Kazimirowskiego w Wil-
nie w 1934 r. W wersji przygotowa-
nej przez luboniankę obserwator 
dostrzeże u stóp Pana Jezusa kłębią-
ce  się w ciemności ludzkie twarze, 
zagubione istnienia poszukujące 
światła. Ten dodatkowy element, to 
efekt tegorocznych rekolekcji wiel-
kopostnych, odbywających się w pa-
ra�i św. Jana Bosko. Warto podkre-
ślić, że M. Błaszkiewicz swoją dzia-
łalnością nie po raz pierwszy pro-
muje nasze miasto.

PAW

Dobre, bo misyjne

Obraz Miłosierdzia

n
Skalę ikony przygotowanej na desce na 
Misyjne Święto Młodych pokazuje autorka 
– Małgorzata Błaszkiewicz   fot. Paweł Wol-
niewicz

Lubonianin Jan Panek podczas pielgrzymki 
duszpasterstwa trzeźwości, która od 35 lat co 
roku odbywa się na Jasnej Górze, był chorą-
żym w o�cjalnej delegacji Wielkopolski. Czę-
stochowska pielgrzymka środowiska Anoni-
mowych Alkoholików odbywała się w sobotę 
i niedzielę 18-19 czerwca, a niektóre jej części 
były transmitowane przez TV Trwam. Podczas 

uroczystej Mszy św. odprawianej w  kaplicy 
przed cudownym obrazem Matki Bożej Czę-
stochowskiej – Królowej Polski w niedzielę, 
19 czerwca o godz. 9.30, sztandar Apostolstwa 
Trzeźwości, który przez ostatni rok gościł 
w Wielkopolsce, został o�cjalnie przekazany 
delegacji Diecezji Gdańskiej. Ten przechodni 
symbol już od 4 lat (kiedy został ufundowany) 

krąży po Polsce biorąc udział 
w wielu ważnych uroczystościach.

(R)

Dobre, bo zaangażowane

Apostolstwo trzeźwości

n
Delegacja Archidiecezji Poznańskiej z Janem Pankiem (w środku) prze-
kazuje sztandar przechodni Apostolstwa Trzeźwości reprezentantom 
Diecezji Gdańskiej. Z lewej ks. kan. Paweł Pawlicki – proboszcz para�i 
w Chojnie opiekun sztandaru w Wielkopolsce   fot. z TV Trwam Grażyna 
Panek

Lubonianin Jan Panek w ka-
plicy Maryjnej na Jasnej 
Górze wręcza bukiet czer-
wonych róż i dziękuje bisku-
powi Tadeuszowi Bronakow-
skiemu z Diecezji Łomżyń-
skiej, który przy Konferencji 
Episkopatu Polski pełni 
funkcję przewodniczącego 
Zespołu ds. Apostolstwa 
Trzeźwości   fot. z TV Trwam 
Grażyna Panek

n
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Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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. Sobieskiego 55A (I piętro, budynek 
CH „Venus”) otwarto placówkę pn. „Good 
Time dla Ciebie”, specjalizującą się w opie-
ce nad dziećmi. Odbywają  się tu zajęcia 
�tness, przyjęcia urodzinowe i  warsztaty 
edukacyjne. Dzieci od 6 roku życia mogą 
uczestniczyć w półkoloniach. Zajęcia edu-
kacyjne i ruchowe są również organizowane 

dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Wkrótce zacznie działać studio fotogra�cz-
ne.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Żabikowskiej 49 (ryneczek przy kwia-
ciarni „Szafran”) powstał sklep z odzieżą nową 
i używaną: damską, męską i dziecięcą o nazwie 
„Idek”. Otwarty w pon. w godz. 12 – 17, od wt. 
do pt. 9 – 17, w sob. 8 – 14.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Lipowej 32 rozpoczęła działalność 
�rma „Master Instal” specjalizująca  się 
w instalacjach wodnych, gazowych, elek-
trycznych, grzewczych i kanalizacyjnych. 
Funkcjonuje od pon. do sob. w godz. 7 – 20. 
Kontakt pod tel. 727 932 020   
fot. Paulina Sawicka

Na balkonie jednego z mieszkań w No-
wym Centrum Lubonia zawieszono tę-
czowa �agę. Odnotowujemy ten fakt bez 
dociekania kto i wskazywania dokładne-
go adresu, ale w  przekonaniu, że ten, 
naszym zdaniem, gest solidarności z o�a-
rami zamachu w Orlando na Florydzie, 
miał być zauważony. Przypomnijmy, że 
12 czerwca, w jednym z tamtejszych klu-
bów, którego gośćmi byli głównie ludzie 
ze środowiska LGBT (grupa społeczna, 
do której należą osoby określające siebie 
jako mniejszości seksualne: lesbijki, geje, 
biseksualiści i transseksualiści), zamacho-

wiec zamordował 49 osób i 53 zranił. Ten 
wstrząsający akt przemocy poruszył mi-
liony ludzi, którzy na znak współczucia 
i  solidarności zmieniali tło swoich �-
-kowych zdjęć pro�lowych na tęczowe 
lub w inny sposób manifestowali sprzeciw 
wobec zbrodni. Gest mieszkańca, lub 
mieszkańców NCL wpisuje  się w  ten 
ogólnoświatowy protest. Przypomnijmy, 
że „tęczowa �aga” została zaprojektowa-
na w 1978 r. przez Gilberta Bakera jako 
symbol dumy i  ruchu na rzecz równo-
uprawnienia osób LGBT.

JN

Gest solidarności?

Tęczowa �aga 
na jednym 
z balkonów 
w NCL – praw-
dopodobnie 
pierwszy taki 
manifest 
w Luboniu   fot. 
Piotr P. Rusz-
kowski

Przy drodze 430, czyli ul. Armii Poznań, na wysokości wylotu 
ul.  Narutowicza, w  miejscu gdzie do niedawna znajdował  się 
pawilon biura sprzedaży mieszkań Pajo, powstaje zapowiadana 
stacja benzynowa Lotos. Będzie to trzecia w  naszym mieście 
stacja paliw. Przypomnijmy, pierwsza – Orlen – znajduje się przy 
skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Fabrycznej, kolejną – �rmy „Shell” 
– spotkamy jadąc ul. Żabikowską przy kompleksie handlowym 
Pajo Centrum.

(I)

Stacja benzynowa Igło�ltry odpro-
wadzają wody 
gruntowe do 
pobliskiego 
Strumienia 
Junikowskiego, 
by móc prowa-
dzić podziemne 
prace przy 
posadawianiu 
zbiorników 
paliw   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n

n
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11 czerwca 2015 r. w Luboniu odbyła się 
debata społeczna „Decydujemy wspól-
nie”. Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Komendę Miejską Policji w  Po-
znaniu. Na pytania mieszkańców odpo-
wiadał Zastępca Komendanta Miejskie-
go Policji w Poznaniu, mł. insp. Maciej 
Nestoruk, Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu mł. insp. Józef Klimczewski, 
Zastępca Wojewody Wielkopolskiego 
Dorota Kinal, Zastępca Dyrektora Wy-
działu Bezpieczeństwa i  Zarządzania 
Kryzysowego w  Poznaniu Krzysztof 
Wiśniewski oraz Zastępca Burmistrza 

Miasta Luboń Mateusz Mikołajczak. 
Celem debaty było poznanie potrzeb 
i oczekiwań społeczności lokalnej, wy-
miana informacji o aktualnych zagroże-
niach, a także wypracowanie wspólnych 
metod działania w  zakresie poprawy 
bezpieczeństwa. Każdy z  uczestników 
spotkania mógł zadać pytanie, zgłosić 
problem, wyrazić opinię. W nawiązaniu 
do tej debaty 19 czerwca ub. roku na 
stronie e-lubon opublikowano artykuł, 
w którym poinformowano, że redaktor 
naczelna tej internetowej gazety – Iza-
bella Chodorowska – w imieniu miesz-
kańców zgłosiła prośbę o zainstalowanie 

Z inicjatywy społecznej
Przebudowa skrzyżowania ulic 3 Maja, Rzecznej i Dąbrowskiego, progi 
zwalniające na 3 Maja i nowe przejścia dla pieszych

wyniesionych przejść dla pieszych we 
wskazanych miejscach. Ustny wniosek 
został pozytywnie zaopiniowany w trak-
cie debaty społecznej. Zastępca Ko-
mendanta Miejskiego Policji mł. insp. 
Maciej Nestoruk oraz Naczelnik WRD 
KMP w Poznaniu, mł. insp. Józef Klim-
czewski poparli ideę, lecz poprosili 
o przesłanie pisemnego wniosku w tej 
sprawie do Komendanta Miejskiego 
Policji w Poznaniu. W związku z po-
wyższym razem z radnym miasta Paw-
łem Wolniewiczem redaktor naczelna 
wskazała najbardziej niebezpieczne 
miejsca, zwłaszcza w  rejonie Starego 
Lubonia. W  odpowiedzi na wniosek 
dostaliśmy zapewnienie, iż do wizji 
lokalnej wskazanych przez nas miejsc 
dojdzie w sierpniu. Niestety, z uwagi na 
sezon urlopowy do takiego spotkania 
nie doszło. 16 września 2015 r. otrzy-
maliśmy z Urzędu Miasta informację, 
że do zdarzenia dojdzie po 22 września.
23 września 2015  r. odbyła  się wizja 
lokalna we wskazanych we wniosku 
punktach w mieście, w której uczestni-
czyli: dwóch pracowników UM Luboń 
– Leszek Jurga i Mateusz Olejniczak, st. 
sierż. Łukasz Niezgódzki z WRD KMP 
w  Poznaniu i  Izabella Chodorowska. 
Na tychże ulicach i  skrzyżowaniach 
policjanci z  WRD KMP w  Poznaniu 
zaproponowali (na podstawie m.in. ana-
lizy występujących zdarzeń drogowych 
zgłoszonych i obsługiwanych przez Po-
licję w  okresie od 2012 roku do 
31.08.2015 r.) rozwiązania infrastruktu-
ralne mające wpływ na zwiększenie po-
ziomu i poczucia bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego, a  zwłaszcza 
pieszych.

Proponowane rozwiązania
Qn Na ulicy ks. Streicha, na wysokości ko-

ścioła zaproponowano pilne zamontowa-
nie sygnalizacji świetlnej wraz z detekcją 
radarową na istniejącym przejściu dla 
pieszych. Ponadto policjanci zasugerowali 
zamontowanie w obrębie wspomnianego 
przejścia dla pieszych urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu w postaci łańcuchowych 
słupków blokujących, w celu ograniczenia 
parkowania pojazdów.
Qn Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Dąbrow-

skiego i Rzecznej zasugerowano zainstalo-
wanie wyniesionego przejścia dla pieszych 
zlokalizowanego na ul. 3 Maja (najczęściej 
uczęszczane przez dzieci) wraz ze znakiem 
P1- i  D-6 na tle folii �uorescencyjnej, 
a także pilne uporządkowanie oznako-

wania pionowego i poziomego na tym 
skrzyżowaniu.
Qn Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Cichej 

zaproponowano zamontowanie na ul. Ci-
chej znaku B-20 i P-12, wycięcie krzaków, 
które �zycznie ograniczają widoczność 
pojazdom wyjeżdżającym z  tej drogi, 
a także utworzenie przejścia dla pieszych.
Qn Na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskie-

go i Kołłątaja zasugerowano rozważenie 
możliwości budowy jednej wyspy dro-
gowej tzw. azylu.
Qn Na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego 

i Szkolnej zaproponowano zamontowa-
nie na istniejących znakach D-6 tabliczek 
podznakowych T-27, a także rozważenie 
możliwości zastosowania detekcji rada-
rowej do istniejącej sygnalizacji świetlnej.

Jako wnioskodawca miałam wielką na-
dzieję, iż władze miasta ustosunkują się 
pozytywnie do zaproponowanych roz-
wiązań, co niewątpliwie poprawiłoby 
bezpieczeństwo na wymienionych skrzy-
żowaniach. Mając na uwadze, że w okre-
sie zimowym trudno prowadzi się prace 
budowlane liczyłam, że odpowiednie 
kroki zostaną podjęte już na wiosnę 
2016 r. W międzyczasie odbyło się po-
siedzenie Komisji Komunalnej (brałam 
w nim udział), na którym na mój wnio-
sek uchwalono zainstalowanie na ul. 
3  Maja progów zwalniających, a  także 
przebudowanie skrzyżowania z  ulicą 
Dąbrowskiego tak, aby uporządkować 
oznakowanie pionowe i  poziome na 
przedmiotowym skrzyżowaniu. Ponad-
to na skrzyżowaniu z ulicą Cichą uchwa-
lono powstanie przejścia dla pieszych. 
Jak udało mi  się dowiedzieć, projekt 
został już zatwierdzony przez Starostwo 
Powiatowe w  Poznaniu i, jeśli organ 
odpowiedzialny za nadzór budowlany 
nie wniesie uwag, pod koniec lipca lub 
na początku sierpnia ruszą prace na 
skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Dąbrowskie-
go. Jeśli uwagi będą, wówczas prace 
mogą się przesunąć na rok 2017.

Izabella Chodorowska

n
Nowy schemat organizacyjny skrzyżowania ul. 3 Maja z Dąbrowskiego i Rzeczną. 
Zostanie wprowadzone szczegółowe oznakowanie poziome jezdni, m.in. osie dróg, 
linie ciągłe, przystanki autobusowe. Czerwonymi prostokątami zaznaczono progi 
zwalniające, które zostaną zainstalowane na ul. 3 Maja. Oddany niedawno do użyt-
ku utwardzony brukiem odcinek ul. Dąbrowskiego – bezpośredni wlot w ul. 3 Maja 
zostanie zablokowany barierą, a ruch odbywać się będzie jedynie przez ul. Rzeczną

n
Wizja lokalna urzędników miasta i przedstawicieli policji drogowej na ul. 3 Maja 
w 2015 r.   fot. Izabella Chodorowska

Przypomnijmy, że wniosek o zainsta-
lowanie progów zwalniających na ul. 
3 Maja, poparty ponad 80. podpisami, 
złożył przed 10. laty wówczas radny 
– Piotr P. Ruszkowski. Został teraz 
powtórzony w  ramach Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego przez radną 
Katarzynę Ekwińską.
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Mawia się, że jak robisz jedno, to drugiego nie psuj. 
Szczególnie dbaj o istniejące dobro wspólne wtedy, 
gdy sam tego nie robiłeś – po prostu szanuj wysiłek 
innych. Plaża miejska, którą uruchomiono podczas 
Dni Lubonia 11 czerwca, jest dobrą inicjatywą 
świadczącą o  otwieraniu  się Lubonia na Wartę – 
rzekę, która jest niedocenianym wciąż potencjałem 
rekreacyjno-sportowym. Szkoda tylko, że inwesty-
cję tę wykonano niezgodnie z  projektem, który 
został przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta, 
a  który publikowaliśmy w  majowym wydaniu na 
str. 14. Piasek wysypano do granic działki geode-
zyjnej, przez co narożnikiem wszedł i  przerwał 
istniejącą od wielu lat trasę rowerową prowadzącą 

Służyć ludziom
Plaża Miejska nad Wartą w kon�ikcie z istniejącą od 20 lat trasą 
dydaktyczno-rowerową

n
Fragment projektu plaży opublikowany w majowym 
wydaniu „Wieści Lubońskich”, na którym wyraźnie 
wskazano zakres piaszczystego pola planowanej 
plaży, a żółtą linią naniesiono istniejącą od 1995 r. 
trasę dydaktyczno-rowerową. Nowa infrastruktura 
rekreacyjna zupełnie nie przeszkadzała, wręcz prze-
ciwnie komponowała się z istniejącą ścieżką, prowo-
kując rowerzystów do zatrzymania się na krótki re-
laks   z oprac. Inbox – Zbigniew Łowżył

n
Zdjęcie plaży miejskiej z lotu ptaka wykonane w przed-
dzień otwarcia. Wyraźnie widać jak piaskiem i drewniany-
mi podestami, wbrew projektom przykryto, a więc prze-
rwano istniejącą trasę dydaktyczno-rowerową, prowoku-
jąc bardziej do przekleństw niż relaksu   fot. Rafał Wojty-
niak

n
Ślady grzęznących w piachu rowerzystów, którym 
przysypano trasę i ustawiono przeszkody – klomby 
z kwiatami   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
O niedostrzeganiu istniejącego 
wcześniej dobra wspólnego – tra-
sy dydaktyczno-rowerowej – 
świadczy też brak troski o jej mini-
malne utrzymanie – koszenie 
kilka razy do roku, jak to wcześniej 
bywało. Pielęgnację terenu wokół 
plaży, wykaszanie, zakończono 
przy wybujałej wierzbie płaczącej 
z namalowanym znakiem niebie-
skiego szlaku rowerowego. To 
wysokie drzewo jest jedynym 
zacienionym miejscem na suchej 
(niemożność kąpieli) plaży miej-
skiej   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Archiwalne zdjęcie jednej z plansz mapy 14,5-kilometrowej 
trasy rowerowej z Lubonia do Puszczykówka. Zadbanie o jej 
przywrócenie w Luboniu też może oznaczać rzeczywistą 
troskę o otwieranie się miasta na rzekę Wartę. Kto tą trasą 
nie jeździ, nie widział malowniczej, nieuregulowanej beto-
nami Warty i nie doznał, jak atrakcyjnym może być wypoczy-
nek rowerowy w Luboniu   fot. Piotr P. Ruszkowski

wzdłuż rzeki aż do Puszczykówka. Zdez-
orientowani rowerzyści korzystający od 
zawsze z tej trasy pytają: „Co za idiota 
tak wymyślił?” Inni, ci uszczypliwi, skło-
ni są twierdzić, że zrobiono to złośliwie 
i tendencyjnie, by pokazać gest Kozakie-
wicza i przypomnieć, że „Kto ma władzę, 
ten ma rację”, czyli „Teraz będzie po 
naszemu!”. Sposób reakcji odpowiedzial-
nych za ten stan rzeczy, po publikacji, 
potwierdzi lub zaprzeczy spiskowym 
teoriom.

PPR
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Niemy hydepark

Rozbrajająca riposta i poprawka 
naniesiona w agresywnym haśle, 
skreślonym przez wypowiadają-
cych się w imieniu Lubonia (Antifa 
– nieformalny ruch sprzeciwiają-
cy się tendencjom skrajnie prawi-
cowym; w węższym znaczeniu: 
lewicowo-anarchistyczna bojów-
ka, nastawiona na �zyczną kon-
frontację z przedstawicielami grup 
faszystowskich, rasistowskich, 
szowinistycznych, nacjonalistycz-
nych, seksistowskich i homofo-
bicznych)   fot. Hanna Siatka

n
Na zabazgranej ścianie m.in. pseudonimy i wypowiedź sympatyka 
policji, ślad od klienta ekskluzywnej restauracji indyjskiej ALAV (?) 
i Towarzystwa Elektrowni Wodnych (T.A.W.)?   fot. Hanna Siatka

Ściany zaplecza pawilonów handlowych 
na skwerze przy ul. Kołłątaja i Poniatow-
skiego to swoiste forum swobodnego 
wypowiadania się. Znaleźć tu można 

wyznania miłosne, manifesty kulturowe, 
ślady obecności zaznaczone pseudoni-
mami i inne przekazy słowne.

(Z)

n

Podpalenie?

n
4 lipca w godzinach przedpołudniowych przy ul. Żabikowskiej 52 spalił się uliczny 
pojemnik z makulaturą. Nie wiadomo, czy do zdarzenia doszło przypadkowo, czy 
celowo. Wszystko wskazuje na bezmyślność.  WS

W latach 90. ub. stulecia przy ul. 
Żabikowskiej, w okolicy dzisiej-
szego ronda od strony stacji 
benzynowej, posadzono kilka-
naście drzew oliwnika wąskolist-
nego (zwyczajnego) Elaeagnus 
angustifolia. To ozdobne, nie 
wymagające specjalnych warun-
ków, zadomowione na obszarze 
od Europy po środkową Azję 
i  Himalaje oraz w  Chinach, 
małe, miododajne drzewo (lub 
rozłożysty krzew) o  wysokości 
do 6 m i lancetowatych, srebrzy-
stych liściach, ma niestety cier-
niste gałęzie. Rosnąc przy chod-
niku w tym bardzo ruchliwym 
miejscu, powinno być często 
i silnie przycinane, co wręcz ko-
rzystnie wpływa na jego wygląd 
(ma wtedy ładniejszy pokrój). 
W przeciwnym razie, jak wynika 
ze skarg mieszkańców, kaleczy 
przechodniów oraz często wi-
docznych tu rowerzystów, szcze-
gólnie nieuważne dzieci. HS

Ciernista ozdoba

n
Oliwniki przy rondzie Żabikowskim – stan z końca 
czerwca. Niektóre gałęzie, zaopatrzone w kolce, 
sterczą nad chodnikiem, zagrażając przechodniom 
i rowerzystom. Kilka dni później drzewa zostały 
przycięte. Trawa z pasów zieleni wdziera się w kost-
kę brukową. Warto kontrolować, by chodnik był 
chodnikiem, a trawnik – trawnikiem, bo to też wizy-
tówka miasta   fot. Hanna Siatka

W ul. Konopnickiej �rmy wynajęte przez 
Aquanet wykonują przyłącza do posesji, 
które nie były jeszcze podłączone do 
kanalizacji sanitarnej. Rozbierają kostkę 
brukową, niszczą ustabilizowany i jed-
nolicie utwardzony podczas budowy 
ulicy grunt, dokopując się do kanalizacji 

tylko po to, by stwierdzić, że rura już 
jest! Podczas budowy ul. Konopnickiej 
wykonano odgałęzienia do wszystkich 
posesji, niezależnie czy były od razu 
podłączane do sieci kanalizacyjnej, czy 
nie, właśnie po to, by uniknąć w przy-
szłości rozkopywania ulicy. Nie wiadomo 
,co spowodowało, że ignoruje się fakty 
i niepotrzebnie ryje ulicę. Czy brak jest 
stosownej dokumentacji, czy to zanie-
dbania urzędnicze, czy co innego jest 
motywem tych syzyfowych prac?

(I)

Syzyfowe prace?

n
Zasypywanie niepotrzebnie rozkopywanej ul. Konopnickiej w celu wykonywania 
przyłącza, które miało już wyprowadzoną rurę do granicy pasa drogowego i posesji   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Po kilkunastu dniach widoczne zagłę-
bienia kostki brukowej w miejscu przy-
łącza – niepotrzebnie rozkopywanej 
jezdni   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Raczej wątpliwą przyjemność ma  się podczas spaceru, gdy przed 
oczyma stają takie oto widoki: hałdy – ciężarówki śmieci. Straży 
Miejska, gdzie jesteś? – zdają się wołać głosy niezadowolonych takim 
pejzażem mieszkańców. Jaką otrzymają odpowiedź?

PiPa

List do redakcji

Spacerkiem po Luboniu

n
Wywrotka śmieci za osiedlem Warta Park   fot. Paweł Piasecki

Ciągle nadchodzą sygnały od miesz-
kańców o  usterkach przy wiadukcie 
kolejowym na ul. Powstańców Wlkp. 
Zebrane przedstawiliśmy w kwietnio-
wym wydaniu „Wieści Lubońskich” na 
str. 13. Dziś kolejny zauważony bubel. 
Murek oporowy pomiędzy wiaduktem 
a deptakiem ul. Dworcowej, niespełna 
kilka miesięcy od oddania wiaduktu, 
już popękał. Szpary zostały czymś za-
lepione i zamalowane. Padające deszcze 
odkryły też wątpliwej jakości „funda-
ment” tej konstrukcji. O  „nowych” 

krawężnikach jezdni już pisaliśmy. Na 
publikowanym zdjęciu widać kolejny 
jego fragment.  Tak  się buduje 
w Luboniu w XXI wieku – poinformo-
wał redakcję jeden z  mieszkańców 
i poprosił o pokazanie tego przykładu. 
Nasi ojcowie, czy dziadkowie, takie coś 
nazywali bublem, a czynności brako-
róbstwem (wykonywaniem przedmio-
tów nie nadających  się do użytku, 
przeznaczenia – „braki” – rzeczy wy-
brakowane).

PPR

Brakoróbstwo!

n
Wątpliwej jakości ścianka oporowa przy wiadukcie na ul. Powstańców Wlkp.    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Stosunkowo wąski, a nawet bardzo 
wąski, bo liczony w milimetrach 
pas zieleni można spotkać na ul. 
Polnej i Poznańskiej. Na tej odda-
nej przed kilkoma laty magistrali 
komunikacyjnej w Lasku, w szpa-
rach pomiędzy krawężnikiem 
a  asfaltem chodnika lub ścieżki 
rowerowej, rosną chwasty – zieleń 
nieplanowana. Zanim korzenie 
niektórych roślin zaczną rozpy-
chać rozgrzany w  słońcu asfalt 
warto zrobić z nimi porządek.

(I)

Pas zieleni

Chwasty w szczelinach pomiędzy 
krawężnikiem i nawierzchnią 
bitumiczną chodnika na ul. Po-
lnej   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Idąc ulicą, skupieni na bezpieczeństwie, szczególnie 
w ruchliwych miejscach rzadko podnosimy głowę do 
góry. Wysięgniki sygnalizacji świetlnej łapie korozja 
już od kilku lat. Zauważono to, bo dolne partie słupa 
pomalowano szarą farbą. Szkoda, że zrobiono to 
tylko do wysokości – jak sięgnął pędzlem z niskiej 
drabinki. Nowa sygnalizacja kosztuje kilkadziesiąt 
tysięcy złotych, więc warto o  nią dbać. To też jest 
nasze dobro wspólne, o które z pewnością niedosta-
tecznie troszczą się odpowiedzialne służby w mieście. 
To z naszych podatków opłaca się władzę, urzędników, 
i  instytucje lokalne, od których możemy wymagać 
gospodarności.

(N)

Jak pędzlem sięgnął

Ulica Żabikowska, jedna z głównych ulic Lubonia, 
wysięgniki sygnalizacji świetlnej nieźle trawi korozja. 
Mieszkańcy zgłaszają potrzebę zabezpieczenia stalo-
wej konstrukcji i mają nadzieję, że ta interwencja pra-
sowa wystarczy. Proszą też publicznie radnego okrę-
gu, na którego terenie problem występuje, o konkret-
ne działanie   fot. Piotr P. Ruszkowski

Na jednym z  urządzeń zainstalowanych na 
placu zabaw przy bloku na ul. Sikorskiego 51, 
gdzie obecnie trwają prace termomodenizacyj-
ne, w podłodze brakuje deski z półwałka. Po-
wstała w ten sposób szczelina, w którą z łatwo-
ścią może wpaść dziecięca stopa i stanowi real-
ne zagrożenie złamania nogi. Oprócz tego wy-
stające gwoździe mocowania brakującego ele-
mentu też mogą być przyczyną okaleczenia. 
Pozwalając bawić się dziecku na placu zabaw, 
nie zawsze sprawdzamy stan jego urządzeń. 
Sygnał do redakcji przesłał mieszkaniec, który 
po tym, jak dziecko spadło i się poturbowało, 
próbował odtworzyć zdarzenie. Właśnie wtedy 
zauważył ubytek w podeście zabawowego urzą-
dzenia placu dla dzieci.  (I)

Niebezpieczeństwo czyha

Dopiero z bliska widać, że w kompleksie zaba-
wowym na placu za blokiem przy ul. Sikorskie-
go 51 brakuje deski w podłodze i wystają za-
krzywione kilkucentymetrowe gwoździe po jej 
mocowaniu   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

n
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Przy ul.  Sobieskiego, w  zielsku, ciągle 
leżą przęsła zabytkowego mostu prowa-
dzącego niegdyś do Zakładów Chemicz-
nych „Luvena”. Przypomnijmy, zostały 
zabezpieczone latem 2014  roku przez 
władze miasta, po tym, jak zatroskani 
o  ginącą historię mieszkańcy Lubonia 
zgłosili potrzebę wykorzystania, wzorem 
innych miast, zabytkowych detali – ni-
towanych konstrukcji (czytaj: „WL” 05-
2014, str.  11 „Relikt starego mostu” 
i  „WL” 08-2014, str.  5 „Zabytkowy 
most”).

Wówczas, tuż przed wyborami samo-
rządowymi, urzędujące władze z  en-
tuzjazmem podeszły do niegłupiego 
pomysłu ratowania historii przy jed-
noczesnym urozmaicaniu lokalnego 
pejzażu reliktami z przeszłości. Obie-
cywano wówczas, że we wrześniowym 
wydaniu „Wieści Lubońskich” zostaną 
przedstawione wizualizacje wraz z pro-
pozycjami miejsc lokalizacji, kosztami 
i terminami realizacji. Nic takiego się 
nie stało! W listopadzie odbyły  się 
wybory samorządowe, wygrali, i  to 

zdecydowanie, ci co 
obiecywali – z  „Fo-
rum Obywatelskiego 
Luboń”. Mijają wła-
śnie 2 lata od owych 
deklaracji i ani w bu-
dżecie, ani w  plano-
wanych zadaniach nic 
na ten temat nie zna-
lazłem.
Po raz kolejny po-
twierdza to stawianą 
od dawna tezę, że jeśli 
chodzi o  ratowanie 
zabytków, to lokalna 
władza samorządowa 
potra� o nich jedynie 
mówić.
Czy zabezpieczone 2 
przęsła z  obiecanych 
wówczas 6. tra�ą osta-
tecznie na złom? 
Jak  się okazuje pod-
czas szczegółowych 
oględzin wybrano wła-
śnie takie, których 
konstrukcja została 
przerwana palnikami 
podczas demontażu.

PPR

Wyborcza troska
Niszczeją zdeponowane przęsła zabytkowego mostu

n
Przy ul. Sobieskiego naprzeciw restauracji „Verona”, w ziel-
sku, czekają na swoje przeznaczenie przęsła zabytkowego 
mostu Zakładów Chemicznych. Czas leci, za chwilę półme-
tek 7. kadencji władz, korozja (zabezpieczonych jedynie 
przed kradzieżą) przęseł postępuje. Pomysłów ze strony 
władz, które przed dwoma laty wykazywały przedwybor-
czy entuzjazm, brak   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Postępująca korozja niezabezpieczonych fragmentów zabytkowego mostu. Z pra-
wej strony widoczne niepotrzebne przecięcie konstrukcji nitowanej kratownicy, 
palnikiem podczas demontażu    fot. Piotr P. Ruszkowski

Dla osłabionych są siedziska, młodsi 
i  niezaprawieni w  bieżącym boju „za-
wodnicy” muszą stać, ewentualnie moż-
na się też swobodnie oprzeć. To stałe już 
miejsce, gdzie na codzienne piweńko 
przychodzą sami swoi. Co prawda nie 
ma tu stolików, ale za to jest świeże po-
wietrze i palić można do woli. Nie wi-
dzi  się co prawda barmana, ale tuż za 
ścianą z tyłu „Społem” lub z prawej, bez 
marży gastronomicznej piwko dosta-
nie  się prosto z  lodówki. W  związku 
z obleganiem chodnika, jedni do sklepów 
chodzą okrężną drogą, inni, najczęściej 
okoliczni mieszkańcy, przyzwyczaili się 
już do tego klimatu i przestali reagować. 
Wpływ na empatię wobec przysklepo-
wych bywalców ma bez wątpienia serial 
telewizyjny „Ranczo”, w którym na ła-

weczce prowadzi się poważne rozważa-
nia, nie tylko �lozo�czne, o  życiu, lu-
dziach i świecie. Czy w Luboniu można 
by też, tak jak w serialowych Wilkowy-
jach, usankcjonować takie miejsca? To 

konkretna propozycja na kolejne kon-
sultacje społeczne – i w tym przypadku, 
ku zdziwieniu, frekwencja mogłaby do-
pisać.  (P)

Pub kategorii X

n
Stałe, dyskretne miejsce spotkań kulturalnych i spożywania płynów chłodzących 
za pawilonem przy sklepie „Społem” na ul. Kościuszki   fot. Piotr P. Ruszkowski

Czerwcowe ulewy przetrzebiły lipy 
(niektóre zakwitły w tym roku na 
początku miesiąca). Strącony 
kwiatostan utworzył na chodni-
kach i jezdniach alei w Żabikowie 
prawdziwe żółte dywany. Niestety, 
ten cud natury sprawił też, że 
nawierzchnia była w tych dniach 
wyjątkowo śliska.

(S)

Jak malowane

nLipowe kwiecie zasypało aleje: 
Lipową, Szkolną, Kołłątaja… Na 
zdęciu ul. Lipowa, stan z 3. dekady 
czerwca   fot. Hanna Siatka
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GORCE TEMATY

Przekropny 
czerwiec pomógł 
w wegetacji runa 
leśnego. W nad-
warciańskich 
lasach Lubonia 
i  Niwki można 
było zbierać już 
dorodne praw-
dziwki. Powiada 
się, że pierwsze 
najczęściej są 
robaczywe, tym 
razem było ina-
czej.

(I)

Pierwszy wysyp

n
Jan Panek wraz z żoną Grażyną (autorką fotogra�i) 
w ostatnim tygodniu czerwca wybrali się do okolicznych 
lasów na grzyby. Prezentacja okazałych borowików szla-
chetnych, z których przyrządzono pyszny sos i starczyło 
na susz

Jest w Luboniu zakątek, do którego przy-
jeżdżają ludzie z okolic, a nawet z odle-
głych terenów, wiedzeni informacją 
o jego uroku. To wzgórze Jana Pawła II, 
na którym góruje, z  daleka widoczny, 
krzyż wg projektu byłego wiceburmistrza 
Lechosława Kędry, oświetlony re�ekto-
rem też jego projektu. Wzgórze odzna-
cza się pięknie zaprojektowaną zielenią 
niskoplennych krzewów o różnych od-

cieniach zieleni i czerwieni. Anonimowa 
Emerytka (obecnie 82-letnia), szczegól-
na „fanka” naszego Wielkiego Polaka – 
św. Jana Pawła  II – upodobała sobie 
opiekę nad wyglądem Wzgórza i terenu, 
na którym stoi głaz z  krzyżem przy 

kościele pod wezwaniem 
św. Jana Pawła II. Niemal 
codziennie, kilka godzin 
poświęca na wyrywanie 
chwastów, oczyszczanie 
terenu ze śmieci, pozo-
stałości po papierosach, usuwa piach 
i ziemię z miejsc, gdzie jezdnia graniczy 
z chodnikiem przy ul. Źródlanej, oczysz-
cza studzienki przy kościele. Zamysłem 

„fanki” było „ewangelizować widokiem, 
pięknem, ciszą, urokiem”. 
O iluż pięknych zdarzeniach 
związanych z tym miejscem 
słyszała od zwiedzających, 
np. tu na Wzgórzu odebrano 

List do redakcji

Świadomość i wdzięczność

cd.  
na str. 
18

n
Zarośnięte kostki granitowe przy krzyżu i kamieniu z tablicą poświęconą św. Janowi 
Pawłowi II na Wzgórzu Papieskim   fot. Piotr P. Ruszkowski

Mieszkańcy ul. Rivoliego skarżą się, że 
po zamontowaniu ekranów akustycznych 
przy torach kolejowych, hałas jest więk-
szy niż wcześniej. Uzasadniają to tym, 
że zastosowane tylko jednostronnie 
ścianki, miast tłumić i przenosić hałas 
nad strefą zamieszkania, odbijają fale 
wzmacniając ich natężenie w kierunku, 
gdzie nie ma ekranu. Wcześniej fale 
dźwiękowe równomiernie rozpraszały się 
na obydwie strony torów kolejowych 

i były częściowo tłumione 
przez rosnące wzdłuż to-
rów krzewy i  drzewa – 
naturalne ekrany zielone. 
Wydaje się, że skutecz-
ność zabiegu zmniejszenia uciążliwości 
hałasu może poprawić jedynie pełne 
i  dwustronne zastosowanie wysokich 
ekranów wykonanych z dźwiękochłon-
nych materiałów.

(R)

Bezsensowne ekrany

n
Zastosowane jednostronnie i tylko fragmentarycznie ekrany akustyczne przy to-
rach wzdłuż ul. Rivoliego nie tylko nie wytłumiły hałasu, ale, zdaniem mieszkańców, 
go wzmacniają   fot. Piotr P. Ruszkowski

Przyjazd autobusu tak silnie zaskoczył 
czekającego nań, zaczytanego osobnika, 
że oderwany od fachowej lektury, pozo-
stawił na przystanku książki wraz z prze-
kąską, wskoczył do wozu i  odjechał? 

A może „pożyczył” lektury z bibliotecz-
ki na dworcu kolejowym, w  spokoju 
zgłębił je na przystanku przy Netto i tu 
pozostawił?

(Z)

Fotografia w trasie

n
Niecodzienny obrazek socjologiczny na przystanku autobusów 614 i 701 przy Net-
to (ul. Żabikowska), wieczorem 22 czerwca – porzucone na ławce książki do nauki 
fotografowania, ale też bajki La Fontaine’a, i słoik z resztkami po potrawie w pomi-
dorach. Dla jednych przechodniów – śmieci, dla innych – przyczynek do re�eksji   
fot. Hanna Siatka
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telefoniczną informację: „Jest 
serce, przywieź natychmiast 
pacjenta!”. Samochód dotarł 
z Poznania do Warszawy bez 
zatrzymania. Uratowano ojca 

dzieciom, męża żonie, syna rodzicom. 
W każdą miesięcznicę zdarzenia ojciec 
zapala tu znicz.
Pech! „Fanka” uległa poważnej kontuzji 
przy pracach porządkowych (przy 
oczyszczaniu Żabinki), a Kom-Lub za-
pomniał o  swoich obowiązkach – że 
zieleń, aby była piękna, musi być oczysz-

czana z  chwastów i  pielęgnowana. To 
samo dotyczy kostki brukowej na Wzgó-
rzu. Fliselinę sterczącą ponad grys gra-
nitowy trzeba schować albo wyciąć. 
Teren należy oczyścić z  niedopałków 
papierosów, głównie przy ławkach. Pi-
sma do Urzędu Miasta, telefony, moni-
ty, wizje lokalne z udziałem przedstawi-
cieli Urzędu i Kom-Lubu nie przynoszą 
żadnego efektu. Wzgórze zanika, poro-
śnięte „borem” chwastów traci swój 
urok. Ulica Źródlana przy kościele tonie 
w brudzie. Kom-Lub zamiata tylko 1 raz 

Świadomość i wdzięczność

cd.  
ze str. 
17

Absolutorium udzielono, więc wszystko 
jest w należytym porządku. Bo tyle ozna-
cza głosowanie za udzieleniem. Przewa-
ga w  Radzie tych, którzy uważają, że 
zarówno budżet, jak i inne sprawy mia-
sta są prowadzone zgodnie z  planem, 
prawem i dobrem wspólnym, jest miaż-
dżąca: 19 do 2. W meczu Polska-Niem-
cy remis oznaczał, jak zawsze, sukces, 
a najwięksi optymiści ucieszyliby się ze 
zwycięstwa jednobramkowego. Nie ma 
więc porównania z  sytuacją w  Radzie, 
i wydawałoby się, że każda dyskusja jest 
bezprzedmiotowa. A jednak były emocje, 
a nawet ostre polemiki. Co z tego zro-
zumiałem? RIO (Regionalna Izba Ob-
rachunkowa) przyjęła sprawozdanie 
z wykonania budżetu z trzema uwagami, 
raczej natury formalnej niż merytorycz-
nej. Komisja Rewizyjna także, i  to bez 
słów krytycznych. Dwóch radnych, Bie-
lawski i Samulczyk, nie zgodzili się tymi 
stanowiskami. Uważają bowiem, że nie 
wszystko, co zaplanowano, zostało wy-
konane i  jeszcze na dokładkę fakty te 
zostały przez Burmistrza trochę scho-
wane. Jeśli nawet nie ukryte, to nie skie-
rowane do Rady, by ta w swojej mądro-
ści, jako gminny suweren, określiła, co 
z tym fantem zrobić, a zwłaszcza z pie-
niędzmi, które nań przeznaczono. Po-
służę  się moją interpretacją jednego 
przykładu (radni polemiści uważają, że 
jest ich więcej), by przedstawić sposób 

rozumowania stron. Otóż, Dom Wło-
darza miał otrzymać nową postać i funk-
cję. Tak było w planie na 2015 rok. Ale 
radni koncepcji nie przyjęli. Jak się oka-
zało, miały być dwie lub nawet trzy, 
a  zaprezentowano i  odrzucono jedną. 
Skoro odrzucono, to nie można było 
wykonywać żadnych prac. Zaczęto więc 
starania o nową koncepcję, zakończone 
zresztą częściowym sukcesem, miano-
wicie studenci architektury Politechniki 
Poznańskiej opracują bezpłatnie nowy 
projekt, jako prace semestralne (patrz 
str. 6). Zatem zadanie oddalono w czasie, 
a  przeznaczone na jego realizację pie-
niądze niejako zamrożono. Czekają na 
pozytywną decyzję Rady i stosowne po-
zwolenia. Radni polemiści uważają, że 
w  takim wypadku Burmistrz powinna 
zgłosić Radzie ów problem i pozostawić 
jej decyzję, na jaki, inny, cel przeznaczyć 
te pieniądze w bieżącym roku. Burmistrz 
nie zgadza się. Uważa, że przeniesienie 
środków na następny rok jest zasadne, 
bowiem ta inwestycja doczeka się reali-
zacji. Jak rozumiem, gdyby wydano te 
pieniądze na coś innego, trzeba by było 
w  następnym roku planować po raz 
kolejny taki wydatek. Gdyby to był bu-
dżet zadaniowy, jak sugerował radny 
Bielawski, tak trzeba by postąpić. Ale nie 
jest, więc nie było takiej potrzeby. 
Z punktu widzenia mieszkańca wydaje 
się, że ważniejsze jest, czy Dom Włoda-

Z notatek obywatela

Absolutorium kontra 
Polska-Niemcy
XXI Sesja Rady Miasta (16 czerwca 2016 r.)

rza jest potrzebny i czy w końcu zostanie 
z  pożytkiem zagospodarowany. Radni 
opozycji twierdzą, że jest to wyłączna 
kompetencja Rady, by zadecydować, co 
w tej sytuacji zrobić, a decyzję Burmi-
strza uważają za uzurpację. Padł nawet 
zarzut o manipulację radnymi i ukrywa-
nie przed Radą decyzji będących w  jej 
wyłącznej kompetencji. W odpowiedzi 
usłyszeliśmy, że to insynuacja. Tak moż-
na by polemizować długo. Spór rozstrzy-
gnęło głosowanie za przyjęciem zarówno 
sprawozdań, jak i udzieleniem absoluto-
rium Burmistrzowi. Ze zdziwieniem 
przyjąłem natomiast argumentację rad-
nego Bielawskiego, że nie wnioskował 
o nieprzyjęcie sprawozdania Burmistrza 
przez RIO tylko dlatego, by nie tworzyć 
„na zewnątrz” wrażenia, że w  mieście 

źle się dzieje, ale osobiście będzie przeciw 
udzieleniu absolutorium, jako demon-
stracja niezgody i forma skłonienia Bur-
mistrza do re�eksji. Sadzę, że trzeba 
jasno wyeksplikować, czy jest powód 
prawny, formalny, faktyczny do odrzu-
cenia sprawozdania i wniosku o absolu-
torium. Tworzenie takiej dwuznaczności 
nie służy ani miastu, ani nie jest rozsąd-
ne.

Kosztowna plaża
Powstała, ku zadowoleniu korzystających 
z niej. Przedłużenie niejako do Lubonia 
poznańskiego pomysłu mał-
żeństwa Łowżyłów stało  się 
faktem. Być może znajdą tu 
podatny grunt również inne 
pomysły, jak Kontenerart, 

cd.  
obok

n
Głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza – w zdecydowanej większości przyję-
te   fot. Jerzy Nowacki

SAMORZĄD

w roku! Wszystkie chodniki na obrze-
żach, głównie na styku z jezdnią wyma-
gają odchwaszczania i  oczyszczenia. 
Przykładem niechlujstwa i  całkowitej 
utraty odpowiedzialności władz miasta 
są ulice: Łącznik, Unijna w stronę ronda, 
dalej Żabikowska w stronę Zarządu Lu-
bonianka i przyległe tereny zielone. Nie 
zagłuszą niechlujstwa piękne łuki ronda.
Zapraszamy Panią Burmistrz na spacer 
wskazanym szlakiem (pieszo, nie samo-
chodem). Redakcja zapoznała się z tre-
ścią korespondencji z Urzędem Miasta 
na przestrzeni lat 2007-2016, podziwia 
troskę starej Emerytki o dobrą wizytów-
kę dla miasta i dziwi się brakowi odpo-

wiedzialności tych, do których należy 
ten obowiązek. 82-letnia osoba powinna 
bujać  się w  fotelu i  czytać tylko dobre 
„Wieści Lubońskie”, a  nie natra�ać na 
obojętność i  przeszkody typu: „Zakaz 
wjazdu samochodem na Wzgórze”. Przy-
wilej ten mają tylko służby utrzymujące 
czystość… Na takie wyróżnienie nie 
może, niestety, liczyć osoba usuwająca 
dziennie po 6 wiader chwastów, jak to 
na przykład miało miejsce 19 czerwca 
br. (niedziela) w miejscu między depta-
kiem a głazem z płaskorzeźbą św. Jana 
Pawła II.

Fanka
(nazwisko znane redakcji)

Głosowania 
radnych podczas 
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z z z z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z z z z z z z z z
Bielawski Jakub LIO (4) w p z w z z z z z

Budzy ski Łukasz FOL (14)-kF z z z z z z z z z
Dworaczyk Adam LIO (10) z z z z z z z z z

Ekwi ska Katarzyna FOL (2)-kF z z z z z z z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z z z z z z z z

Fr ckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z z z z z z z z z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z z z z z z z

Goryniak Piotr FOL (16)-kF z z z z z z z z z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z z z z z z z z

Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z z z z z z z z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z z z z z z z z z

Krzy ostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z z z z z z z
Okupniak Andrzej ML (15) z z z z z z z z z
Samulczyk Marek ML (3) w p z w z z z z z
Szwacki Michał FOL (7)-kF nn z z z z z z z z

Wilczy ska-K kol Karolina FOL (18)-kF z z z z z z z z z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z z z z z z z z z

Wo niak-Patej Magdalena LIO (17) z z z z z z z z z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z z z z z z z z

18 19 21 19 21 21 21 21 21
0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0
20 21 21 21 21 21 21 21 21

za
przeciw

wstrzymuj ce
Wzi ło udział w głosowaniu

n
 Tabela ustawiona najpierw wg ilości interpelacji, następnie wg liczby złożonych 
w pierwszym roku zapytań
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tramwaj wodny, wypożyczalnia motoró-
wek itd. Na razie wiadomo, że wydano na 
plażę 50 tys. zł i to nie jest koniec kosztów. 
Na utrzymanie porządku i obsługę trzeba 
wydać jeszcze 28 tys. Z tego 7 tys. mie-
sięcznie dla dwóch pracowników, czyli 
po 3,5  tys.  zł. Bene�cjentem tej kwoty 
dotacji z  budżetu będzie LOSiR, który 
przejął zadanie utrzymania plaży w nale-
żytym stanie. Czy to dużo, czy mało, za-
leży od punktu widzenia i takie różnice 
były też w Radzie. Wiadomo, że zakres 
obowiązków obejmie prace porządkowe 
(łącznie z WC), wydawanie leżaków, pil-
nowanie bezpieczeństwa korzystających, 
zwłaszcza niedopuszczanie do zakazanej 
w tym miejscu kąpieli.

Kosztorys i interpelacja
Zupełnie niespodziewany koniec, a przy-
najmniej przełom, nastąpił w  sprawie 
wyceny przebudowy tzw. owalu LOSiR-u. 
O nieprawidłowościach wykrytych na 
podstawie raportów NIK-u przez „Wie-
ści Lubońskie” wielokrotnie pisaliśmy.  
Radny Bielawski podziękował za odpo-
wiedź na interpelację w tej sprawie. Bur-
mistrz i Rada Nadzorcza LOSiR-u zleci-
li ponowne skosztorysowanie, które 
potwierdziło zarzuty stawiane wielokrot-
nie przez radnego, podnoszone także 
w „WL”, dotyczące nierzetelności w wy-
liczeniach dokonanych przy tej inwesty-
cji. Radny Bielawski komentując odpo-
wiedź powiedział, że właśnie po to, by 
ją otrzymać, wnioskował wcześniej o po-
wołanie specjalnej komisji Rady do wy-
jaśnienia narosłych wokół inwestycji 
zarzutów o nierzetelność. Nie odmówił 
też sobie komentarza, że Burmistrz 
twierdziła wcześniej, że stanowisko w tej 
sprawie jest nienaruszalne, zmianę od-
notował więc z zadowoleniem.

Warto wierzyć obywatelowi?
Przy okazji śmieci, a właściwie ich od-
bioru, wyłonił  się problem znacznie 
mniej poważny. Otóż deklarację, na 
podstawie której śmieci będą odbierane, 
składa właściciel, albo osoba faktycznie 
użytkująca nieruchomość, czyli może to 
być współwłaściciel, dzierżawca itd. Ta-
kich podmiotów zamawiających odbiór 
śmieci może być wiele. Jakie dokumen-
ty powinni przedstawić, by przedsiębior-
stwo odbierające odpady przyjęło zlece-
nie? Zapis regulaminowy przewiduje, że 
wystarczy właśnie złożenie deklaracji. 
Niektórzy radni mieli jednak wątpliwo-
ści. A co będzie, gdy ktoś skłamie i za-
deklaruje wywóz z miejsca, którego za-

rządcą nie jest? Prawda, że to dość za-
bawne i dziwne. Bardzo małe jest u nas 
społeczne zaufanie. A po cóż miałby ów 
deklarować, że „produkuje” śmieci, gdy-
by tego nie robił. To przecież nielogicz-
ne. Obywatel musi być poważnie trak-
towany przez państwo, także przez jego 
samorządy i inne publiczne instytucje. 
Skoro coś deklaruje, to musi obowiązy-
wać domniemanie prawdziwości oświad-
czenia. Nie jest tu potrzebny żaden do-
kument potwierdzający. Deklarujący 
bierze odpowiedzialność za złożone, 
w tym wypadku, zamówienie usługi. Je-
żeli będzie płacił za wywóz nie swoich 
śmieci – także! Niby proste, a jakie trud-
ne do zrozumienia. Zaufanie w  życiu 
publicznym odgrywa wielką rolę. Ułatwia 
życie, ogranicza ilość wydawanych za-
świadczeń, kontrolę ich prawdziwości 
i  całą tę urzędniczą mitręgę. Czyż nie 
będzie nam wszystkim lepiej, gdy upro-
ścimy sobie codzienne kontakty z oto-
czeniem, także tym sformalizowanym?

Obserwator Luboński

n
Przy radnych najbardziej aktywnych podczas sesji (opozycja) siadają mieszkańcy – 
obserwatorzy   fot. Jerzy Nowacki

SAMORZĄD

Cieszymy się z zainteresowania cyklem „Mieszkańcy pytają” i kontynuując 
go, zapraszamy Państwa do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (bur-
mistrzów) i  stanowiących (radnych), urzędników itp., które publikujemy. 
W związku z różną tematyką, pytania i odpowiedzi zamieszczamy na stosow-
nych szpaltach. Przypominamy, że pytania można 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

Mieszkańcy pytają

Apel

Dni Lubonia
Stanowisko MRM podczas dni naszego 
miasta (11 i  12 czerwca) cieszyło  się 
dużą popularnością wśród dzieci, bo 
zapewniono im takie atrakcje, jak: ma-
lowanie twarzy, kolorowanie obrazków 
czy łowienie rybek. Nie zabrakło także 
balonów, które rozdawali młodzi radni. 
Dla ciut starszych mieliśmy quiz wiedzy 
o Luboniu. Opinie były różne, niektórzy 
mówili, że był trudny. Najwięcej niepew-
ności wzbudziło pytanie o  liczbę linii 
autobusowych przejeżdżających przez 
Luboń w  ramach ZTM. Informujemy, 
że razem z  linią nocną jest ich aż 11. 
Ważnym punktem programu Dni Lu-
bonia był przygotowany przez MRM 
przegląd talentów, którego poziom 
w tym roku był wysoki i artyści przycią-
gnęli uwagę widzów.   

Bartosz Wilczek (przewodniczący MRM)

Siatkówka plażowa
Już po raz drugi Młodzieżowa Rada 
Miasta zorganizowała Turniej Siatków-
ki Plażowej na lubońskim orliku. 18 

czerwca rozgrywki rozpoczęło 16 dru-
żyn. Udało nam się tra�ć na wymarzoną 
pogodę. Popularność turnieju rośnie. 
W  tym roku nie mogliśmy przyjąć 
wszystkich chętnych. Nad przebiegiem 
turnieju czuwali wiceprzewodniczący 
MRM – Natalia Kaźmierczak i  Jakub 
Jelinski oraz radni Michał Jelinski i Kry-
stian Sobala. W rolę sędziów wcielili się 
przewodniczący Bartosz Wilczek oraz 
sekretarz Adam Iwiński. Po 30 rozegra-
nych meczach i  prawie 6 godzinach 
grania okazało się, że podium ukształ-
towało się następująco: 1 miejsce – ze-
spół „Abecadło”; 2 miejsce – zespół 
„Meolessi”; 3 – „Fachowcy”. Bardzo się 
cieszymy z wysokiego poziomu turnie-
ju, zwycięzcom i wszystkim drużynom 
serdecznie gratulujemy i zapraszamy za 
rok. Szczególne podziękowania kieruje-
my do Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji za udostępnienie obiektu 
(więcej zdjęć z tego wydarzenia można 
zobaczyć na naszej stronie na facebo-
oku).   Michał Jelinski (radny MRM)

Młodzieżowa Rada Miasta

n
Uczestnicy turnieju piłki plażowej z dyplomami i medalami

Qn Dlaczego drugi miesiąc od złożenia 
oświadczeń majątkowych przez władze, 
nie ma jeszcze radnych na BIP-ie Lu-
bonia? Jaki jest ustawowy termin ich 
opublikowania?   (obywatel L.)

Odp.: Oświadczenia majątkowe radnych 
zostały zamieszczone na BIP i są dostęp-
ne, zgodnie z art. 24 i ustawy o samo-
rządzie gminnym, z wyjątkiem informa-
cji o adresie zamieszkania osoby składa-
jącej oświadczenie oraz o miejscu poło-
żenia nieruchomości. Termin publikacji 
oświadczeń na BIP-ie nie został określo-
ny przez ustawodawcę.   

(Biuro Rady Miasta)

Qn Ile wynosi średnia pensja urzędników 
w Luboniu (bez pracowników technicznych 
Urzędu Miasta). Jak się ona zmienia? Ile 
średnio zarabiają kierownicy wydziałów, 
a ile szeregowi urzędnicy?    (HH tel.)

Odp.:  Informacja o średnich wynagro-
dzeniach w Urzędzie Miasta Luboń, stan 
na 2016 r.:
1) średnie wynagrodzenie pracowników 
na stanowiskach urzędniczych bez pra-
cowników obsługi, bez kierowników 
Wydziałów, bez burmistrza, zastępców, 
sekretarza i skarbnika, w przeliczeniu na 
pełne etaty – 3362,67 zł,
2) średnie wynagrodzenie pracowników 
na stanowiskach urzędniczych bez pra-
cowników obsługi, bez burmistrza, za-
stępców, sekretarza i skarbnika, w prze-
liczeniu na pełne etaty – 3665,93 zł,
3) średnie wynagrodzenie kierowników 
Wydziałów – 5425,78 zł,
4) średnie wynagrodzenie burmistrza, 
zastępców, sekretarza i  skarbnika  – 
9527,80 zł    oprac. Janusz Piasecki

Mieszkańcy pytają

Uposażenie urzędników
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watelski ma sens tylko wte-
dy, gdy znajdą  się w  nim, 
i zostaną wybrane, pomysły 
wykraczające poza rutyno-
we działania rady i burmi-
strza. Tak to rozumiem, 
choć do końca nie przeko-
nuje mnie w ogóle owa idea, 
bowiem stawia jakąś grani-
cę miedzy wyborcą a wybra-
nymi, miast prowadzić do 
ich zgodnego współdziała-
nia. Zatem na uwagę, jeśli 
już, zasługują, moim zda-
niem, takie projekty, których 
oryginalność i indywidual-
ność może służyć wielu, 
a trudno byłoby przebić się 
z  nimi przez pragmatykę 
działania samo-
rządu. Jest to 
jednak, zdaję 
sobie sprawę, 

SAMORZĄD

Rozmaitość projektów wykorzystania 
środków z Lubońskiego Budżetu Obywa-
telskiego jest duża i ich liczba także. Kon-
sultacje społeczne, w których wzięli udział 
prawie wyłącznie organizatorzy i  radni, 
oraz zaledwie kilkoro mieszkańców, nie 
wróżyły takiego wykwitu pomysłów. Szko-
da jednak, że stoją za nimi, a  w  wielu 
przypadkach autorami są radni. To chyba 
nie jest do końca zgodne z celem takiej 
akcji. Radni mają możliwości i obowiązek 
kształtowania wydatków budżetowych 
i nie muszą, a może nie powinni, zabierać 
obywatelom inicjatywy w składaniu pro-
jektów do LBO. Już słyszę głosy, że radni 
to też obywatele. Oczywiście, ale wybrani 
w  celu reprezentowania woli wyborców 
w Radzie Miasta. Ta zaś decyduje o wszyst-
kim, co dzieje się w gminie. Budżet oby-

LBO dojrzewa

n
Robert Korcz pokazuje ostatnie, zamontowane przez sklep, latarnie na ul. Polnej. Dalej na nowej 
drodze w kierunku Poznańskiej – zupełny brak oświetlenia ulicznego. Rejon się rozwija, na 2. 
planie widać budowane osiedle domków jednorodzinnych   fot. Piotr P. Ruszkowski

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Koszt
1 Kładka nad Wartą Marek Witkowski 1 000 000
2 Wymiana oświetlenia ulicznego na LED – potencjał oszczędności Justyna Dajewska 100 000
3 Pumptrack – tor rowerowy na Wzgórzu Papieskim Anna Stankiewicz 100 000
4 Pomost i przystań rzeczna nad Wartą Marek Witkowski 100 000
5 Grill&Chill Arena Michał Bartoszak 100 000
6 Zielony Lasek Regina Górniaczyk 100 000
7 Zielony Skwer przy ul. Konarzewskiego Jolanta Hołowiecka 100 000
8 Streetball z siłownią zewnętrzną i odnowienie placu zabaw Hieronim Gawelski 100 000
9 Budowa oświetlenia w ul. Polnej Robert Korcz 99 630

10 Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw na ul. 3 Maja w Luboniu Katarzyna Ekwińska 
Paweł Wolniewicz 97 601

11 Modernizacja pobocza i utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Wschodniej Krzysztof Pancer, Piotr Izydorski 96 000

12 Rewitalizacja terenu zielonego oraz budowa bezpiecznego chodnika przy ul. 
Wschodniej Krzysztof Pancer, Piotr Izydorski 93 800

13 Organizacja ruchu okrężnego (na zasadach ronda) na skrzyżowaniu ulic Żabikowskiej, 
Targowej i Buczka Wojciech Arning 93 000

14 Plan remontu fragmentu nawierzchni chodnika przy ul. Osiedlowej SM Lubonianka 90 000
15 Street Workout Justyna Dajewska 66 000

16 Przeciwko informatycznemu wykluczeniu Izabella Chodorowska, Łukasz Masewicz 
(Rada Rodziców SP3) 50 000

17 Weekendowe spływy kajakowe Piotr Izydorski 50 000
18 Wzgórze Papieskie – i Ty znajdziesz tu coś dla siebie Justyna Dajewska 49 800
19 Rowerowy Luboń. Rowerem pod prąd! Agnieszka Guźniczak-Beim 49 000
20 Kierunek Szachty – Strefa integracji i rekreacji rodzinnej przy ul. Niezłomnych Paweł Andrzejczak 48 326
21 Otwarty plac treningowy nad Wartą Patryk Pszczółkowski 43 500
22 Igrzyska Olimpijskie Luboń 2017 „Nie bądź samotny wśród ludzi” Ewa Kuberka-Kóska,  Paweł Wolniewicz 39 600
23 Parking dla samochodów osobowych przy al. Jana Pawła II 5 Karolina Białowąs 31 800
24 Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Gimnazjum nr 2 Łukasz Budzyński 31 500

25
„Biblioteka bez barier” Dostosowanie wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w 

Luboniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi 
dziećmi

Paweł Lewandowski 29 000

26 Budowa chodnika  wzdłuż ul. Jana Kochanowskiego Łukasz Wesołowski (WM Kochanowskiego 1) 28 000
27 Jak powstaje muzyka - Seria koncertów, warsztatów i spotkań edukacyjnych Łukasz Nazarczuk 25 000
28 Pampersom mówimy nie – toalety na Wzgórzu Papieskim Włodzimierz Sroczyński (Rada Seniorów) 21 500
29 Ławeczka Seniora Włodzimierz Sroczyński (Rada Seniorów) 21 500
30 Fundamenty tenisa stołowego, czyli pierwszy krok do mistrzostwa Mariusz Pyśk 14 812
31 Silent Party Michał Bartoszak 13 000
32 Zakup sprzętu �lmowego dla Koła Filmowego Gimnazjum nr 2 Łukasz Budzyński 12 601
33 Wykonanie chodnika przy ul. Spadzistej Katarzyna Ekwińska 10 627

34 Jesteśmy Lubońscy – aktywna integracja rodzin zawodników LKS poprzez zajęcia 
edukacyjno-sportowe

Karol Bąkowski 
Anna Klonowska 10 100

35 Bezpłatne zajęcia �tness na świeżym powietrzu Justyna Dajewska 9 200
36 Lubońska gwara „Benasa” z Kocich Dołów Jan Kaczmarek 9 000
37 Kompetentnym rodzicem być – cykl warsztatów dla rodziców Magdalena Kalina-Jahnke 8 652
38 Dzień na piknikowej polanie Michał Bartoszak 8 000
39 Wygraj z nudą – wypożycz planszówkę z biblioteki Anna Stankiewicz 7 500
40 Montaż progów zwalniających i oznakowanie na ul. Krańcowej Tomasz Skibiński 4 000
41 Muldy zwalniające na ul. 3 Maja Katarzyna Ekwińska 2 263
42 Wykonanie tablicy informacyjnej w pobliżu szkoły Haliny Katarzyna Ekwińska 2 000
43 Instruktor muzyki i śpiewu Jan Kaczmarek 2 000

Razem 2 968 311

Lista wniosków Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Do 30 czerwca przyjmowano wnio-
ski do Budżetu Obywatelskiego. 
Obok, w  tabeli, przedstawiamy 
43 zadania ustawione wg szaco-
wanej wartości. W  pierwszym 
Lubońskim Budżecie Obywa-
telskim prawie 28% stanowią 
wnioski, w których bezpośrednio 
uczestniczą radni. Wartość tych 
12 wniosków złożonych przez 6 
radnych (szare wiersze) wynosi 
584 317 zł. Przypomnijmy, że cały 
LBO, wg założeń, nie może prze-
kroczyć 250 tys. zł. Koszt wszyst-
kich zadań jest szacowany na bez 
mała 3 mln zł, co aż 12-krotnie 
przekracza zasób LBO 2016. Poza 
radnymi odnotowujemy jeszcze 
32 obywateli, którzy korzystają 
z  szansy, choć wśród nich jest 
np. dyrektor Ośrodka Kultury 
czy osoby związane z instytucjami 
(Rada Rodziców, Rada Seniorów), 
a także wspólnoty mieszkaniowe 
z ul. Kochanowskiego i Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Lubonian-
ka”. Jakie będą rozstrzygnięcia, 
dowiemy  się prawdopodobnie 
dopiero w październiku. Ogólnie 
zadania można wstępnie podzielić 
na 2 grupy. Jedna – inwestycyjna 
(zwiększa potencjał majątkowy) – 
wnioski na kwotę ponad 1 mln zł 
(do wydania 200 tys. zł). Druga 
grupa to tzw. projekty miękkie, 
które możemy zaliczyć do rekre-
acyjno-rozrywkowo-szkoleniowych 
na blisko 2 mln zł (do wydania 
zaledwie 50 tys. zł). Wniosek na 
kwotę 1  mln  zł jest niezgodny 
z regulaminem, w którym okre-
ślono, że maksymalna wartość 
zadania nie miała przekroczyć 
100 tys. zł (50 tys. zł dla projek-
tów miękkich LBO).

PPR

250 
tysięcy nie 
wystarczy!

cd.  
obok
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GOSPODARKA

Marek Samulczyk – KWW 
„Mieszkańcy Lubonia”
W ostatnich miesiącach odbyły się 
w naszym mieście konsultacje spo-
łeczne dotyczące Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego (LBO). 
Mimo szerokiej akcji informacyj-
nej: ogłoszeń na stronach interne-
towych (nie tylko Urzędu Miasta), 
w  „Informatorze Miasta Luboń” 
i innej prasie lokalnej, zaintereso-
wanie mieszkańców było praktycz-
nie zerowe. Uczestniczyłem w spo-
tkaniu dla Starego Lubonia 
w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie 
na zaproszenie Pani Burmistrz 
nie przybył żaden mieszkaniec! 
Na spotkaniu 24 maja było jedynie 
kilku radnych i  pracowników 
Urzędu Miasta. „Konsultacje” 
trwały około 10 minut. Warto 
podkreślić, że spotkanie dotyczy-
ło Starego Lubonia, czyli według 
poprzednich okręgów wyborczych, 
około jednej czwartej obszaru mia-
sta. Myślę, że w ostatnich wybo-
rach samorządowych w listopadzie 
2014 r. z jednomandatowymi okrę-
gami wyborczymi mieszkańcy 
wybrali swoich przedstawicieli 
właśnie po to, by składać wszelkie 
wnioski w imieniu mieszkańców. 
Mając to na względzie, zamierzam 
złożyć stosowną Interpelację i za-
dać pytania: Po co dublować wnio-
ski przez mieszkańców? Po co 
dodatkowa biurokracja i  niepo-
trzebne koszty? Dlaczego Bur-
mistrz ogłosiła przyjmowanie 

wniosków, jeżeli było takie małe 
zainteresowanie mieszkańców Bu-
dżetem Obywatelskim? Jakie są do 
tej pory koszty tworzenia Budżetu 
Obywatelskiego, w tym zaangażo-
wanie personelu Urzędu Miasta? 
Rozważałem również złożenie 
dwóch wniosków do Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Jeden 
dotyczyć miał ścieżki dydaktycznej 
pieszo-rowerowej przy Strumieniu 
Junikowskim w okolicy tzw. Domu 
Włodarza, drugi budowy nowego 
placu zabaw. Uznałem jednak, że 
będzie to powielenie wniosków, 
jakie składałem już kilkakrotnie, 
gdy były tworzone budżety na 
kolejne lata. Do tego czasu nic nie 
zrobiono, zawsze kończyło się je-
dynie na obietnicach. Deklaruję, 
że w imieniu mieszkańców złożę 
je kolejny raz, zgodnie z obowią-
zującym prawem – „Statutem 
Miasta”, gdy będzie konstruowany 
budżet na 2017 r. i zrobię to bez 
dodatkowej biurokracji i kosztów 
LBO.

Katarzyna Frąckowiak z  KWW 
„Forum Obywatelskie Luboń” też 
myślała o złożeniu w ramach LBO 
wniosku, który byłby powiele-
niem złożonego wcześniej, jako 
radnej – o  wybudowanie placu 
zabaw w Lasku. We wniosku moż-
na przeczytać: Rozważałam moż-
liwość złożenia wniosku w formie 
projektu do Budżetu Obywatelskie-
go. Przeszkodą nie jest zebranie 10 

podpisów. Zbiorę ich więcej, po-
nieważ jest taka potrzeba miesz-
kańców. Jednak, jako radna 
i mieszkanka, zauważam, że nie 
ma chętnych ludzi do Samorządów 
Pomocniczych i dlatego dziwi mnie 
determinacja władz do stworzenia 
Budżetu Obywatelskiego, który 
sam w sobie rodzi koszty?

Komentarz
Same wypowiedzi radnych sta-
wiają znak zapytania nad formą 
Budżetu Obywatelskiego. Przy-
wrócone w  2014  r. w  Luboniu 
jednomandatowe okręgi wybor-
cze spowodowały, że bardzo pro-
sty stał się znów kontakt miesz-
kańca ze swoim przedstawicie-
lem. Jego dom powinien być 
otwarty, telefon, mail itd. czynne. 
Tak było nie tylko w  pierwszej 
kadencji samorządu. Każdy rad-
ny swobodnie obejdzie swój 
okręg wyborczy, obejmujący naj-
wyżej kilka ulic, w  niespełna 5 
minut, więc może to czynić pra-
wie codziennie i  potrzeby tego 
terenu powinien doskonale znać 
lub je wyczuwać. Powinien też, 
po konsultacjach bieżących z wy-
borcami i urzędem, proponować 
rozwiązania przyjazne mieszkań-
com. To idealny i chyba niezbyt 
trudny model radnego i  jego 
relacji z  wyborcą. Po co więc 
nowa forma Budżetu Obywatel-
skiego w takiej strukturze samo-
rządu jednomandatowego, która 

nie uwzględnia radnego w  tym 
procesie? Czy LBO ma być 
kontrą wobec wniosków radne-
go? Czyli radny składa swoje 
wnioski, a mieszkańcy swoje – to 
bez sensu. W takim przypadku, 
moim zdaniem, należy zmienić 
radnego. Czy ma być wzmocnie-
niem wniosku radnego – w  ta-
kim przypadku procedura może 
być dużo prostsza – dołączenie 
listy głosów poparcia (podpisów) 
do wniosku. Czy może LBO ma 
wyręczać radnego, którego życie 
zawodowe lub zamieszkanie poza 
okręgiem (a nawet poza mia-
stem) zbyt dotkliwie utrudnia 
kontakt z wyborcą. W takim wy-
padku konieczna jest re�eksja, 
czy funkcja radnego nie przera-
sta możliwości odpowiedniej 
reprezentacji. Może być jeszcze 
inny powód – wywołanie me-
dialnego wrażenia – ile to  się 
dzieje? W razie czego jest też 
argument: nie robiliśmy ulicy, 
chodnika itd. (choć czeka na 
utwardzenie kolejne pokolenie 
– 60 lat), bo mieszkańcy właśnie 
chcieli plac zabaw! Chyba władza 
stanowiąca (Rada Miasta) czy 
wykonawcza (Burmistrz) nie ma 
takich problemów, że nie wie, co 
i w jakiej kolejności robić? Nad-
miaru pieniędzy też nie ma, by 
stwierdzić: zrobiliśmy co trzeba 
było, ale mamy jeszcze parę gro-
szy do wydania i  co Państwo 
mieszkańcy byście jeszcze sobie 
życzyli?! Po co więc ten „Budżet 
Obywatelski” w Luboniu?

PPR

Radni o Budżecie Obywatelskim

Qn Dlaczego �rma Kom-Lub pozbywa się 
nieczystości z dróg gruntowych i wylewa 
je na niezamieszkałe posesje prywatne 
w ul. J. Panka czy ul. Migali, obiekty 

użyteczności publicznej, np. plac za-
baw przy ul. Puszkina, czy stadion przy 
ul. Rzecznej? Czy proceder ten jest do-
puszczalny? Taki przykład dają mieszkań-

com? – przecież rejon 
stadionu jest w stre�e 
miejsca ujęcia wody 
pitnej dla Poznania 
i jest chroniony pra-
wem! Jakie procedury 
obowiązują przy pom-
powaniu wód opado-
wych z zalanych miejsc 
i gdzie można je usu-

Mieszkańcy pytają

Służby pod lupą
wać? Ponadto, dlaczego pracownicy wy-
jeżdżają wcześniej z pracy, co jest do 
sprawdzenia i skontrolowania?    (z listu)

Odp.: Pompowanie wody z  dróg ma 
charakter prac ratujących posesje przed 
zalaniem. W  przypadku gwałtownych 
opadów działać musimy bardzo szybko, 
bo miejsc do wypompowywania jest 
zazwyczaj kilkadziesiąt, dlatego wód 
opadowych pozbywamy  się możliwie 
najbliżej miejsca pompowania. Analo-
gicznie muszą postępować również jed-
nostki Straży Pożarnej – nie wywożą 
przecież wypompowanej wody.
Informuję, że beczkowozy stosowane są 
wyłącznie do przepompowywania wód 
opadowych (nie są stosowane do ście-
ków sanitarnych ani przemysłowych). 
Natomiast odpowiadając na pytanie 
dotyczące rzekomo wcześniej opuszcza-
jących miejsce pracy zatrudnionych 
w  �rmie stwierdzam, że prowadzimy 
ścisłą rejestrację czasu pracy, nie wszyscy 
pracownicy rozpoczynają pracę o  tej 
samej porze.   oprac. Tadeusz Urban (Dy-
rektor Kom-Lub Sp. z o.o.)

Qn Ilu pracowników Translub-u ma sa-
mochody na ropę? Jak rozliczane jest 
paliwo z wewnętrznego dystrybutora 
w spółce miejskiej oraz ile średnio pali 
jeden autobus?    (z listu)

Odp.: Odnośnie sposobu rozliczania 
paliwa przez Spółkę PT Translub in-

formuję, że spółka nie prowadzi ewi-
dencji, którzy pracownicy Translubu 
posiadają auta z takim napędem. Au-
tobusy tankowane są na stacji paliw 
zlokalizowanej na terenie spółki. Sta-
cja ta podlega 24-godzinnemu moni-
toringowi. Kierowca autobusu, aby 
zatankować, musi  się zalogować 
w urządzeniu dystrybucyjnym podając 
indywidualną kartę kierowcy oraz 
indywidualną kartę pojazdu. W dalszej 
kolejności ewidencja ta jest rozliczana 
poprzez specjalny program kompute-
rowy. Średnie zużycie oleju napędo-
wego autobusu wynosi 38-42 li-
try/100 km i zależy od linii, na której 
autobus jeździ, ilości i odległości mię-
dzy przystankami na tej linii, panują-
cych warunków drogowych, pory roku 
i  częstotliwości użytkowania pieca 
grzewczego oraz klimatyzacji.   

oprac. Zbigniew Bernat  
(Prezes Zarządu P.T. „Translub” Sp. z o.o.)

Qn Kto �nansował konferencję o 25-leciu 
Straży Miejskich w Hotelu Poznańskim 
i ile z tego Luboń zapłacił?   (z listu)

Odp.: Uprzejmie informuję, iż koszty 
organizacji ogólnopolskiej konferencji 
naukowo-szkoleniowej pt. „25 lat Stra-
ży Miejskich w Polsce” zostały s�nan-
sowane w całości ze środków przeka-
zanych przez sponsorów oraz jej uczest-
ników.   

oprac. Paweł Dybczyński

Przesłany w liście 
wydruk zdjęcia 
przedstawiającego 
pozbywanie się za-
wartości kufy na 
boisko treningowe 
LKS-u przy ul. Rzecz-
nej, które znajdu-
je się w stre�e 
ochronnej ujęcia 
wody pitnej dla Po-
znania

n

bardzo na-
ciągana in-
terpretacja. 
Ale skoro już 
jest LBO to 

wykorzystajmy go. Bę-
dziemy, do czasu głoso-
wania, pokazywali wy-
brane projekty i  ich 
twórców, zdecydowanie 
preferując te ze strony 
obywatelskiej płynące. 
Na początek pomysł Ro-
berta Korcza. Zaprasza-
my też innych.

Budowa oświetlenia 
w ul. Polnej
Inwestycja dotyczy frag-
mentu ul. Polnej od 
Lewiatana do ul. Po-
znańskiej długości oko-
ło 720 metrów. W uza-
sadnieniu projektu 
czytamy, że zwiększy 
odczucie bezpieczeń-
stwa mieszkańców, 
zwłaszcza uczniów 
Gimnazjum nr  2. Na 
tym odcinku mieszka 
ok. 800 osób, w tym 180 
dzieci. Projekt obejmu-
je postawienie 10 kom-
pletów słupów 8-metro-
wych z metrowym wy-
sięgnikiem, na których 
będą zamontowane 
światła LED o  mocy 
56 W za 33 488 zł. Ogó-
łem trzeba przeznaczyć 
83 416,88 zł.

JN

cd.  
ze str. 
20
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Qn Dochodzą słuchy, że w związku z za-
powiadanymi problemami z parkowa-
niem pojazdów, po wybudowaniu ul. 
Wschodniej i al. Jana Pawła II, w No-
wym Centrum Lubonia mają stanąć 
parkomaty. Czy to prawda? Jeśli tak, to 
kiedy zostaną zainstalowane, kto będzie 
je obsługiwał i jaki planuje się dochód? 
Proszę też ujawnić, czy planuje się po-
dobne rozwiązania w innych częściach 
miasta?    (DA)

Odp.: Nie planujemy stawiania parko-
matów przy ul.Wschodniej i  al. Jana 
Pawła II. Ewentualnym miejscem, które 
mogłoby być  brane pod uwagę pod 
kątem ulokowania parkomatów, o  ile 
będą takie wnioski ze strony użytkow-
ników, w tym petentów urzędu, jest pl. 
E. Bojanowskiego.  

 oprac. Małgorzata Machalska

Qn Czy organizowany kosztem trawni-
ka parking przy ul. Kochanowskiego 
jest zgodny z projektem i znajduje się 
w pasie drogowym?   (mieszkaniec NCL)

Odp.: Informuję, że budowa parkingu 
jest zgodna z Miejscowym Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta 
Luboń „Luboń – Centrum” podjętego 
Uchwałą nr XXVIII/164/2009 RADY 
MIASTA LUBOŃ z dnia 5 lutego 2009 r. 
Parking znajduje się w pasie drogowym. 
Dodatkowo należy zaznaczyć, że parking 

powstał na wniosek i  we współpracy 
z  Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej 
Jana Kochanowskiego 1.    (WSK)

Qn  Od dłuższego czasu aleja Jana Pawła II 
jest szczególnie niebezpieczna. Problem 
dotyczy odcinka od ul. Pułaskiego do 
budowanego ronda. Nie ma tam prze-

cież chodnika, a ruch się zwiększył od 
czasu, gdy rozpoczęła się budowa ul. 
Wschodniej i na placu przy ul. Puła-
skiego urządzono składowisko ziemi, 
gruzu i materiałów do budowy. Oprócz 
samochodów osobowych, pieszym idą-
cym do domów, sklepów i przychodni 

Mieszkańcy pytają

Parkomaty w NCL?
lekarskiej, dzieciom, które rozpoczęły 
wakacje – zagrażają załadowane cięża-
rówki. Jak długo jeszcze taki stan bę-
dzie się utrzymywał? Przyznam, że miasto 
osobliwie zadbało tu o bezpieczeństwo 
podczas budowy miejskiej drogi. Czy 
aleja Jana Pawła II doczeka się chociaż 
chodnika?  

 (Zygmunt C.)

Odp.: Wydział Inwestycji, Urzędu Mia-
sta Luboń w  odpowiedzi na pytanie 
informuje, iż prace związane z budową 

ul. Wschodniej będą realizowane do 
końca listopada 2016  r. Budowa dróg 
zawsze wiąże się z wystąpieniem okre-
sowego utrudnienia dla mieszkańców. 
Ze względu, iż droga jest elementem 
liniowym, nie ma innej możliwości wy-
konania robót budowlanych dla tego 

obiektu. Jedyną dostępną możliwością 
jest podział prac na odcinki robocze, co 
zostało uczynione tak, aby jak najbar-
dziej zmniejszyć uciążliwości dla miesz-
kańców. Obecnie roboty budowlane 
związane z wykonaniem infrastruktury 
drogowej prowadzone są w  oparciu 
o plan inwestycyjny zatwierdzony przez 
Komisję Komunalną przy Radzie Miasta 
Luboń. Plan nie przewiduje wykonywa-
nia robót budowlanych związanych z bu-
dową al. Jana Pawła  II w  roku 2016, 
natomiast plan na kolejne lata budżeto-
we zostanie opracowany podczas przy-
szłych posiedzeń Komisji Komunalnej. 
Ze względu na powyższe, nie jest moż-
liwe dokładne określenie zakresu robót 
oraz terminu realizacji zadania budowy 
al. Jana Pawła II. Jednocześnie informu-
jemy, iż Komisja Komunalna na wniosek 
Burmistrza w  związku z  otrzymanym 
do�nansowaniem z Programu rozwoju 
gminnej i  powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 na budowę 
ul. Wschodniej, wstępnie pozytywnie 
zaopiniowała możliwość przesunięcia 
środków, które pozostaną niewykorzy-
stane  podczas realizacji inwestycji 
„Budowa ul. Wschodniej” (a zostały 
zabezpieczone w budżecie Miasta) i prze-
znaczenia ich na prace związane z bu-
dową alei Jana Pawła  II. Ostateczna 
decyzja będzie jednak uzależniona od 
Rady Miasta Luboń. Należy jednocześnie 
podkreślić, że rozszerzenie planu budo-
wy dróg w naszym mieście będzie uza-
leżnione od pozyskania środków ze-
wnętrznych z uwzględnieniem przy tym 
możliwości �nansowych Miasta.   

oprac. Krzysztof Knopczyński

Funkcjonująca od 26  lat przy ul. Ja-
śminowej  18 mała, rodzinna firma 
RDK Serwis specjalizująca  się w  na-
prawie instrumentów dętych blasza-
nych, systematycznie i  konsekwent-
nie  się rozwija powiększając grono 
swoich klientów krajowych i  zagra-
nicznych. Właściciele firmy – Ryszard 
z  synem Dariuszem i  wspomagającą 
ich żoną Dariusza – Eweliną – Kowal-
czykowie, wykorzystując spore umie-
jętności i  doświadczenie, starają  się 
utrzymywać wysoką jakość wykony-
wanych napraw także jako autoryzo-
wani serwisanci firm: „Yamaha”, „Ama-
ti”, „Getzen” i  „Schagerl”. Ryszard 
Kowalczyk, który przed ponad ćwierć-
wieczem założył rodzinną firmę, z wy-
kształcenia jest muzykiem. Wspomi-
nając o  swojej pasji powiedział, że 
zamiłowanie i muzyczny talent prze-
kazał mu w genach ojciec – Tadeusz, 
który grał na akordeonie, stwarzając 
w  domu wspaniałe nastrój i  klimat. 
Pan Ryszard przez 25 lat grał na trąb-
ce w  Orkiestrze Reprezentacyjnej 
Wojsk Lotniczych, natomiast w  tym 
roku, po 29 latach występów, zakończył 
karierę w Poznańskiej Orkiestrze przy 
Miejskim Przedsiębiorstwie Komuni-
kacyjnym (MPK). W przeszłości pra-
cował również jako instruktor gry na 
instrumentach w młodzieżowych or-

kiestrach w  Sierakowie i  Grodzisku 
Wielkopolskim. Syn założyciela firmy 
– Dariusz – z wykształcenia jest me-
chanikiem precyzyjnym. Edukował się 
również w dziedzinie ochrony środo-
wiska, a  obecnie wspólnie z  ojcem 
wyjeżdża najczęściej do Rellingen pod 
Hamburgiem na szkolenia specjali-
styczne zakończone egzaminami, po 
zdaniu których otrzymują certyfikaty 
na serwisowanie różnych technologii, 
niezbędnych do prowadzonej działal-
ności. W sumie przez cały okres funk-
cjonowania firmy naprawiono w niej 
około 10 000 instrumentów. Bywało, 
że były bardzo zniszczone (np. prze-
jechane przez pojazdy, uszkodzone 
podczas wydarzeń sportowych). Kiedyś 
w  przywiezionej do naprawy trąbce 
znaleziono mysz, innym razem, w pu-
zonie – pluszową maskotkę. Firma 
posiada rzeszę stałych klientów, nie 
tylko krajowych. Są wśród nich zarów-
no filharmonie i teatry muzyczne po-
siadające najwyższej klasy instrumen-
ty, są muzycy jazzowi oraz studenci, 
uczniowie szkół muzycznych i muzycy 
z  zespołów amatorskich. W  ramach 
swojej działalności firma kooperuje 
z czołowymi producentami części oraz 
narzędzi do naprawy instrumentów, 
m.in. z Anglii, Japonii, Czech i Stanów 
Zjednoczonych. W  związku z  coraz 

Kulisy �rmy     

Naprawa instrumentów

większą liczbą zleceń, ostatnio zatrud-
niono nowego pracownika, który ak-
tywnie gra na trąbce i  testuje napra-
wione instrumenty.
Naprawa instrumentów jest wspa-
niałą pasją Ryszarda i Dariusza Ko-
walczyków. Zawód przez nich upra-
wiany wymiera, w branży jest coraz 
mniej specjalistów zajmujących  się 
tą artystyczną profesją. Panowie są 
jednak spokojni o przyszłość rodzin-
nej firmy, ponieważ naprawianymi 
instrumentami zaczął się interesować 

syn Dariusza – czteroletni Mikołaj, 
który coraz częściej  zagląda do 
warsztatu. Warto wspomnieć o  ist-
niejącym przy firmie małym, rodzin-
nym klubie biegacza RDK Serwis 
Biega, którego najmłodszym zawod-
nikiem jest Mikołaj startujący z po-
wodzeniem w swojej kategorii wie-
kowej.
Firma zachęca do przeżycia przygody 
z muzyką: www.rdkserwis.com.pl

PAW

n
Przez ręce Ryszarda i Dariusza Kowalczyków przeszło około 10 000 wymagających 
naprawy instrumentów   fot. Paweł Wolniewicz

n
Gotowy parking wydzielony z trawnika przed blokiem na ul. Kochanowskiego 1
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Przy bloku na ul. Sikorskiego 3 podczas 
remontu chodników polegającym na 
wymianie spękanych płyt na kostkę bru-
kową, wykonano także specjalne pod-
jazdy do wózków. Mieszkańcy okolicz-
nych bloków pytają, czy to potrzebny 
wydatek, gdyż nie mieszkają tu osoby 

ruchowo niepełnosprawne, a cały parter 
i tak zajmuje bank? Nie ma więc tu i tak 
przyjaznej komunikacji dla wózków, 
które by dostać się do mieszkań, trzeba 
przecież wnosić po wielu stopniach kla-
tek schodowych.

(I)

Tylko dla gości

n
Mieszkańcy pytają, czy kilkanaście metrów kwadratowych dodatkowego podjazdu 
wraz z krawężnikami, zainstalowanych przy bloku Sikorskiego 3, nie jest zbytnim 
luksusem, by w przypadku niesprawnych gości lub rozwojowych rodzin pokonać 
jedynie 5 lub 2 stopnie w zależności, do którego wejścia się udają?

W związku z nawiązaniem współpracy z prawnikiem – specjalistą w przedmio-
cie dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, Pawłem Kowalczykiem 
– Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu poszerzyło zakres darmo-
wych porad prawnych. Porady udzielane za jego pośrednictwem obejmują 
w  szczególności wyjaśnienia i  wskazanie możliwości dochodzenia roszczeń 
wynikających:
Qn z wypadków drogowych (kolizje pojazdów, potrącenia pieszych i rowerzystów, 

ubezpieczenie OC, AC, NW),
Qn ze zniszczonego mienia (spalenie budynku, zawalenie, zalanie),
Qn ze zdarzeń powstałych z winy osób trzecich (poślizgnięcie się na oblodzonym 

chodniku, umyślne wyrządzenie szkody),
Qn z błędu w sztuce lekarskiej (błędna diagnoza, źle przeprowadzony zabieg),
Qn z wypadku przy pracy,
Qn ze stosunku pracy (bezpodstawne wypowiedzenie umowy, mobbing),
Qn z umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie),
Qn za bezumowne korzystanie (słupy, linie energetyczne, rury ciepłownicze itp.),
Qn polisy posagowe, polisy na życie i inne umowy ubezpieczenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w pod numerami telefonu: 501 930 054 lub 
606 133 758.

Jolanta Korcz
prezes Stowarzyszenia SPM

Darmowe porady prawne

Podczas silnych zjawisk atmosfe-
rycznych, które miały miejsce 
w  drugiej dekadzie czerwca 
(prawdopodobnie na skutek ule-
wy 18.06) od wierzby stojącej 
przed jednym z najstarszych blo-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Żabikowskiej nr  62/A, 
odłamała  się duża gałąź. Ponie-
waż, jak ustaliła administracja 
„Lubonianki”, drzewo stoi przy 
granicy spółdzielni z terenem ko-
munalnym, na który upadł konar, 
o zdarzeniu powiadomiono Urząd 
Miasta. Gałąź usunięto po kilku 
dniach, a drzewo przycięto.
Niektóre drzewa na terenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej, w tym kru-
che wierzby (dziś w  liczbie paru 
egzemplarzy), mają po kilkadzie-
siąt lat i „pamiętają” czasy, kiedy 
powstawało osiedle. Najstarsi 
mieszkańcy, którzy niejednokrot-
nie uczestniczyli przy ich sadzeniu, 
przywiązani do widoku starych 
drzew, darzą je szczególnym sen-
tymentem.

(Z)

Kłopotliwa gałąź

n
Odłamana gałąź z osiedlowej wierzby 
na terenie miejskim   fot. Hanna Siatka

Kto jest sprawny �zycznie, wybie-
ra często najkrótszą drogę, by do-
stać  się na Wzgórze Papieskie. 
Przedłużeniem ul. Łącznik na 
drugą stronę ul. Unijnej, dalej 
przez rów i  strome wzniesienia 
skarpy oraz dziurę w niskim płocie 
też można dojść na szczyt. Ten 
nieformalny skrót wybierają ci, 
którym nie chce  się okrężnymi 
drogami nadrabiać niepotrzeb-
nych dziesiątków metrów. Może 
warto więc w programach (któ-
rych nie ma): „Przyjazne miasto” 
lub „Dostęp i rozwój infrastruk-
tury rekreacyjnej” pomyśleć np. 
o schodach w tym miejscu? Pro-
ponowana koncepcja bezkolizyj-
nej kładki z  wykorzystaniem np. 
zabytkowych przęseł mostu Zakła-
dów Chemicznych została de�ni-
tywnie odrzucona z powodu kosz-
tów, stanu technicznego zgroma-
dzonych zabytkowych kratownic 
(czytaj też na str. 16), a także nie-
dostatecznej liczby zdeponowa-
nych przęseł (potrzebne przynaj-
mniej 4 sztuki).

(N)

Na skróty

n
Dziki skrót na Wzgórze Papieskie na przedłuże-
niu ul. Łącznik   fot. Piotr P. Ruszkowski

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego  
ukochanego wychowawcy, wspaniałego nauczyciela  

języka polskiego, przyjaciela, którego mieliśmy szczęście spotkać  
na swojej drodze życiowej i dzięki któremu  

staliśmy się lepszymi ludźmi

ś.p. PANA  ROMANA  LEWANDOWSKIEGO
Panie Profesorze dziękujemy za wszystko  

i obiecujemy już nie wagarować.

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.
wychowankowie klasy IVc XIX LO w Poznaniu, matura 1995 r

Pani Janinie Lewandowskiej i Jej Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Męża

pracownicy Gimnazjum nr 2 w Luboniu
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To nie były konsultacje, jak napisano 
w zaproszeniu, tylko informacja. Słusz-
nie, bo projekt został zatwierdzony, 
jest też zezwolenie na budowę, a nawet 
wykonawca, czyli rozstrzygnięty prze-
targ za 165  976,75  zł. Byłoby krótko 
i rzeczowo, dzięki zdecydowaniu, ener-
gii i  konkretności burmistrz Małgo-
rzaty Machalskiej, gdyby nie rozbudo-
wana narracja jej zastępcy, który, nie 
pierwszy raz zresztą, uważa chyba, że 
dla zrozumienia sprawy trzeba wszyst-
ko wyłożyć wielokrotnie. Tymczasem 
chodziło o powiadomienie, co to uwa-
żam za bardzo sensowne i rzetelne, że 
budowa, mająca trwać przez dwa letnie 

miesiące, skomplikuje nieco życie 
mieszkańców.
Coś za coś. Będzie nowa nawierzch-
nia, wprawdzie tylko jezdni, bo inwe-
stycja nie obejmuje chodników 
i  miejsc parkingowych. Dobre i  to, 
ale, jak  się okazało, nie dla wszyst-
kich. Byli i tacy, którzy upomnieli się 
o progi zwalniające ruch. Niestety po 
niewczasie, bo projekt ich nie prze-
widuje, a zmiana oddaliłaby inwesty-
cję. Mimo to, rozmawiano o progach 
dosyć długo, za sprawą już tu przy-
wołanego. Trochę bez sensu, bo bez 
nadziei na jakakolwiek zmianę. Na 
marginesie: progi stają  się u  nas 

Budowa Źródlanej ruszyła obiektem kultu 
na wzór ścieżek 
rowerowych. 
Bierze  się to 
z   b ł ę d n e g o 
przekonania, że 
infrastruktural-
ne decyzje za-
stąpią zdrowy 
rozsadek i edu-
kację przeciw 
głupocie 
i   chamst w u. 
Uzgodniono, 
przy życzliwej, 
zgodnej i  roz-
sądnej postawie 
prezesa Spół-
dzielni Miesz-
kaniowej, Pio-

tra Konika, że spół-
dzielcy i wspólnotow-
cy zostaną w porę za-
wiadomieni o koniecz-
ności wyprowadzenia 
samochodów z garaży, 
nie parkowania i  nie 
wjeżdżania na teren 
budowy. Wprawdzie 
wykonawca robót, po-
wołując się na złe do-
świadczenia z Pozna-
nia, nie wierzył w ro-
zumność lubonian, 
został jednak przez 
Panią Burmistrz   so-
lennie zapewniony 
o  subordynacji. Na 
wszelki wypadek po-
dano do publicznej 

wiadomości numer telefonu kierow-
nika robót (603 893 201), gdyby coś 
„nie zagrało”. Trochę mu współczuję.

JN
W stylu epoki minionej
Wzorem niedawnej uroczystej in-
auguracji budowy ul. Wschodniej 
w   Now y m  C e nt r u m  Lu b o n i a 
z  udziałem władz miasta, 8 lipca 
o godz. 9 zaproszono na rozpoczę-
cie budowy krótkiego fragmentu ul. 
Źródlanej, od Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w kierunku ko-
tłowni osiedla „Lubonianka”. Przy 
tym gruntowym, wyboistym odcin-
ku drogi, oprócz placówki pomo-
cowej, znajdują się też 3 duże domy 
komunalne i wjazdy na teren wspól-
not mieszkaniowych Spółdzielni 
Mieszkaniowej.    (Z)

n
Zainteresowani inwestycją na spotkaniu w sali Spółdzielni Mieszkaniowej    
fot. Jerzy Nowacki

n
Burmistrz Małgorzata Machalska przybliża mieszkańcom inwe-
stycję   fot. Jerzy Nowacki

Na posiedzenie przybyli: Jan Błasz-
czak (prezes ROD „Chemik”), Ry-
szard Modzelewski (ROD „Nad War-
tą”), Eugeniusz Olszewski (ROD 
„Pokój”) i Edmund Przybylski (ROD 
„Bratek”). W  zebraniu uczestniczył 
I zastępca prezesa Okręgowego Za-
rządu PZD – Sylwester Chęciński. 
W  związku z  odwołaniem dotych-
czasowego prezesa ROD „Pokój”, 
Józefa Hamrola, jednocześnie prze-
wodniczącego Kolegium Prezesów 
lubońskich ROD, przystąpiono do 
wyboru nowego przewodniczącego. 
W wyniku głosowania wybrano jed-
nogłośnie Jana Błaszczaka. Zastępcą 
został Edmund Przybylski, a sekre-
tarzem Ryszard Modzelewski. Na-
stępnie Jan Błaszczak rozdał preze-
som „Protokoły z  przeprowadzenia 
przeglądu zagospodarowania ROD”, 
przedstawił zebranym Uchwałę nr 

145/2016 Prezydium Krajowej Rady 
PZD z 11 maja 2016 r. i Uchwałę nr 
96/2016 Prezydium ZO PZD w Po-
znaniu z 25 maja 2016 r. w sprawie 
powszechnego przeglądu zagospo-
darowania ROD oraz działek w okrę-
gu poznańskim. Sylwester Chęciński 
omówił techniczne aspekty przeglą-
du oraz sposób jego przeprowadzenia 
przez powołane przez Prezydium ZO 
PZD komisje, aby kontrole przebie-
gały sprawnie w  poszczególnych 
ogrodach, zgodnie z założonymi ter-
minami. Na zakończenie posiedzenia 
S. Chęciński życzył nowemu prze-
wodniczącemu wytrwałości i owoc-
nej pracy dla dobra lubońskich ROD 
oraz PZD. Zauważył, że ma ona cha-
rakter społeczny i w obecnych cza-
sach jest coraz mniej dostrzegana 
i doceniana.

Jan Błaszczak

Nowy szef  
prezesów ROD
7 czerwca w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) „Chemik” 
przy ul. Granicznej odbyło się spotkanie prezesów czterech lubońskich 
ogrodów działkowych, zwołane przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku 
Działkowców (ZO PZD) w Poznaniu. Nowym prezesem Kolegium Prezesów 
lubońskich ROD został Jan Błaszczak

Mająca rozpocząć się wiosną budowa 
bloku w  Nowym Centrum Lubonia 
przy ul. Wschodniej 19 napotkała na 
kolejne trudności. Wcześniej przez 
kilka miesięcy roboty uniemożliwiała 
obecność zwierząt, które w  wykona-
nym przed laty wykopie pod funda-
menty stworzyły ekosystem (pisaliśmy 

o tym kilkakrotnie). Kiedy uporano się 
z  przeniesieniem chronionych istot, 
na podmokły teren wjechał ciężki 
sprzęt. W piątek, 24 czerwca kafar do 
wbijania grodzi wpadł w  podmokły, 
gliniasty, wyrównany jedynie teren po 
byłym stawie.

(I)

Mają pecha

n
Urządzenie wykorzystywane do palowania obszaru budowy (kafar) pracujące na 
grząskim terenie przy ul. Wschodniej 19 niebezpiecznie przechyliło się   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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W ostatnim czasie, zgodnie z zapowiedzią (czy-
taj: „WL” 05-2016, str. 24), po 25 latach samorzą-
du, miasto przeprowadziło generalny remont 
klatki schodowej przedwojennej willi (budynek 
komunalny) przy ul. Armii Poznań 111. Na obu 
kondygnacjach pomalowano ściany, drewniane 
podłogi, schody i balustradę oraz wszystkie drzwi 
do lokali. Wstawiono też nowe, solidne drzwi 
wejściowe wraz z futryną, a na piętrze – w miej-

Po gospodarsku

n
Nowe, solidne drzwi wejściowe. Poprzednie, poka-
zywane przez nas m.in. w kwietniu 2014 r. były 
spróchniałe, mocno zniszczone i nieszczelne    
fot. Hanna Siatka

n
Schludna, z dostępem do światła dziennego, klatka 
schodowa na piętrze budynku komunalnego przy ul. 
Armii Poznań 111  fot. Hanna Siatka

n
Odremontowane schody, poręcze i klatka schodowa    
fot. Hanna Siatka

sce zabitego deskami, uszczelnianego szmatami otwo-
ru – plastikowe okno.
Stan tego budynku pokazywaliśmy m.in. w kwiet-
niu 2014 r. na str. 22. Od tego czasu, poza ostatnim 
remontem, doprowadzono do porządku mocno 
zaniedbaną piwnicę, rozebrano zniszczone zabu-
dowania gospodarcze, wydzielono z  miejskiego 

gruntu działkę na sprzedaż, posadzono zieleń oraz 
zamontowano ogrodzenie i szeroki chodnik.
W budynku tym pozostają nieuregulowane sprawy lo-
katorskie. – Jedno z mieszkań, opuszczone przez rodzi-
nę, której zostało przydzielone, stoi niezamieszkałe.

HS

Nasz Czerwiec
28 czerwca, w 60. rocznicę 
Poznańskiego Czerw-
ca  1956  r., na głównych 
ulicach Lubonia powiewa-
ły �agi narodowe. W tym 
robotniczym zr ywie, 
w którym śmierć poniosło 
57 osób, a  rany odniosło 
600, uczestniczyli także 
lubonianie (czytaj: „WL” 
06-2016, str. 3). W Pozna-
niu odbyły  się tego dnia 
m.in. uroczystości przy 
Pomniku Poznańskiego 
Czerwca  1956 na placu 
Mickiewicza, z  udziałem 
prezydentów Polski i Wę-
gier.   (S)

Przebadane kąpieliska
Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny informu-
je, że w sezonie 2016 czyn-
ne są 4 kąpieliska w Pozna-
niu, nad jeziorami: Malta, 
Rusałka, Strzeszynek 
i Kierskie oraz dwa w po-
wiecie poznańskim nad 
jeziorem w  Niepruszewie 

i  w  Owińskach – Akwen 
Tropicana.
Na terenie powiatu po-
znańskiego funkcjonuje 11 
miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli nad jeziorami: 
Kierskim, Kórnickim, Lu-
sowskim, Łódzko-Dyma-
czewskim (Mosiński Klub 
Żeglarski i Hotel Szablew-
ski), Stęszewsko-Kołatkow-
skim, Chomięcicko-Ro-
snowskim, Niepruszew-
skim (w Zborowie), Stry-
kowskim, Jarosławieckim 
i  w  Mosinie (zbiornik 
wodny „Glinianki”).
Badania wody przeprowa-
dzone 20 czerwca wykaza-
ły, że woda we wszystkich 
tych miejscach spełnia 
odpowiednie wymagania.
Komunikaty o przydatno-
ści wody do kąpieli są za-
mieszczane na stronie 
www.psse-poznan.pl. Se-
zon kąpielowy kończy się 
31 sierpnia.

Cyryla Staszewska  
(rzecznik prasowy PSSE)

Krótko

Jestem 18-letnim mieszkańcem Lubonia i  już 
kolejny raz na trawniku przy ul. Targowej podczas 
spaceru z psem natrafiłem nie tylko na odchody, 
ale również resztki jedzenia, prawdopodobnie 
wyrzucone przez mieszkańców szeregowców znaj-

dujących się obok. Sam zawsze sprzą-
tam po swoim psie, dlatego nie mogę 
znieść braku kultury osób, które 
mimo że starsze, nie wiedzą, gdzie 
jest kosz na śmieci. Nie zmienia tego 
nawet fakt, że najbliższy kosz jest 150 m dalej, bo 
trawnik chyba nie jest śmietnikiem. Nie wspomnę 
już o Straży Miejskiej, która często widząc wła-
ściciela nie sprzątającego po psie, zamiast man-
datu lub upomnienia przejeżdża obok. Proszę 
o interwencję i poruszenie tego tematu.

Kamil Roszyk

List do redakcji

Głos obywatela
Nieodpowiedzialni obywatele i brak 
zainteresowania Straży Miejskiej

W taki oto sposób jeżdżą samochody ulicą Nowiny, 
kiedy coś, co tylko z nazwy jest nawierzchnią, pozo-
stawia wiele do życzenia. Natomiast po kilku dniach 
suszy ulica ta jest dla niektórych kierowców przedłu-
żeniem autostrady. Niestety, znak ograniczający 
prędkość do 20 km/h wraz z dodatkowym opisem 
informacyjnym, są całkowicie niewidoczne. W suche 
dni za samochodami jadącymi szybciej, niż wskaza-
na prędkość, unoszą się tumany kurzu, a wieczorami 
nad ulicą wisi coś w rodzaju miksu mgły i smogu, na 
który składa się kurz i pył.
Może wśród włodarzy miasta znajdą się osoby zain-
teresowane stanem jednej z dłuższych ulic w Luboniu 
(ciągnie się aż do Wir).

Mieszkaniec Lubonia

List do redakcji

Po chodniku

n
Kierowcy ułatwiają sobie jazdę używając pozbruko-
wego chodnika, co widać na dowodowym zdjęciu
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Czerwiec zaczął się gorącym czasem nie 
tylko w pogodzie, ale również w Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej „Wspólna Dro-
ga”. Z przytupem zaczęliśmy od grom-
kich braw, które usłyszały od nas siostry: 
Małgorzata i Katarzyna Hybiak. 2 czerw-
ca zagrały dla naszej publiczności spe-
cjalnie nam dedykowany koncert. 
W znakomitym repertuarze Sióstr Hy-
biak usłyszeliśmy autorskie piosenki, jak 
również covery znanych, zagranicznych 
przebojów. W szczególny zachwyt wpro-
wadziła uczestników WTZ piosenka pt. 
„Singielki”, którą artystki zaśpiewały 
wspólnie z publicznością. W tak śpiewa-
jących humorach mogliśmy przystąpić 
do wydolnościowych zmagań podczas 

konkursu Malta Strong, odbywające-
go się co roku u Kawalerów Maltańskich 
w Puszczykowie. W ogromie konkuren-
cji najlepsi okazaliśmy  się w  kategorii 
„Bob Budowniczy”, zajmując II miejsce. 
Pięcioro „warsztatowych atletów” brało 
udział w takich zadaniach, jak: pchnięcie 
kulą, rzut młotem, wyścigi w workach, 
skok w dal i innych. Nie sposób wspo-
mnieć, iż nasz wynik zawdzięczamy 
kondycyjnym treningom oraz znakomi-
tym, węglowodanowym posiłkom przy-
gotowanym w pracowni gospodarstwa 
domowego. Mając w sobie tyle siły i za-
pału, po zawodach postanowiliśmy spo-
żytkować swoją energię również „wyży-
wając się artystycznie” podczas luboń-

Ze Wspólnej Drogi

Kronika Warsztatów Terapii Zajęciowej

skiego Dnia Dziecka. Grono uczestników 
WTZ i członków Stowarzyszenia Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym „Wspól-
na Droga” wystąpiło wraz z  raperem 
Bandurą i Dj Fidelem Kostro we współ-
tworzonej przez nas piosence. Niespełna 
3-minutowy rap bardzo przypadł do 
gustu zarówno publiczności jak i  nam 
samym. Efekty pracy nad teledyskiem 
można śledzić na naszym facebookowym 
fanpage. Znajdą tam Państwo informację 
o  najnowszych wydarzeniach z  życia 
„Wspólnej Drogi”. Szczególnie polecamy 
galerię zdjęć z wycieczki do Bramy Po-
znania, jaką nasi uczestnicy odbyli 16 
czerwca. Podczas tej niesamowitej wy-
prawy dowiedzieliśmy się sporo o histo-
rii Polski czasów pierwszych Piastów. 
Mogliśmy doświadczyć „na własnej skó-
rze” jak powstawały pierwsze grody 
i miasta. Dzięki interaktywnym środkom 
przekazu mieliśmy okazję brać udział 
np. w Chrzcie Polski czy w średniowiecz-
nych bitwach. Niektóre z ekspozycji za-
parły dech w piersiach.
W kolejnym tygodniu, dzięki inicjatywie 
pani psycholog, mieliśmy okazję gościć 
aspirantów z Państwowej Straży Pożar-
nej, którzy przeprowadzili kursy pierw-
szej pomocy. Uczestniczyliśmy w poka-
zach resuscytacji oddechowo-krążenio-
wej, nauczyliśmy się bandażować i za-
bezpieczać zranione kończyny. Na koniec 
tych fantastycznych pokazów, zrobiliśmy 
sobie z panami aspirantami pamiątkowe 
zdjęcie przed siedzibą Warsztatu.
Przez dwa tygodnie czerwca we „Wspól-
nej Drodze” odbywała  się zbiórka po-

karmów, smyczy oraz artykułów pielę-
gnacyjnych dla podopiecznych Fundacji 
„Zwierzęce Marzenia”. Uczestnicy WTZ 
z wielką hojnością zaangażowali się w tę 
charytatywną akcję. Widok nakarmio-
nych, zadbanych psiaków i  kociaków 
z Fundacji rozczulił i ucieszył nasze ser-
ca; utwierdził nas także w przekonaniu, 
że warto pomagać!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kul-
tury Fizycznej do naszego Warsztatu 
przyjechała pani Joanna Krawczyk – 
instruktor sportu w  CityZen Poznań. 
Podczas zajęć rekreacyjnych mogliśmy 
potańczyć, miło  się poruszać, a  także 
zaczerpnąć świeżego powietrza w  na-
szym ogrodzie. Ćwiczenia okazały  się 
strzałem w „10” dla naszych uczestników, 
którzy już w lipcu i sierpniu wybierają się 
na wakacje. Spotykamy się we wrześniu.

Karolina Umerle

n
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej na Malta Strong u Kawalerów Maltań-
skich w Puszczykowie

n
Podopieczni WTZ na Ostrowie Tumskim

n
Zbiórka na potrzeby zwierząt

Skład:
Rafał Marek – przewodniczący, Mał-
gorzata Szajek – pełnomocnik Burmi-
strza Miasta, Romualda Suchowiak – 
sekretarz, członkowie: Katarzyna An-
drzejczak, Grażyna Leciej, Jan Panek, 
Robert Przyjemski, Michał Szwacki.

Kontakty:
Qn Pełnomocnik Burmistrza – wtorki, 

godz. 13 – 15, piątki 13 – 15 – Urząd 
Miasta, tel. 663 504 894 lub e-mail: wo-
zik@lubon.pl
Qn świetlice środowiskowe z elementami 

socjoterapii – SP 1, SP 3, SP 4 – godz. 
14 – 18, SP 2 – godz. 14 – 17
Qn Poradnia Terapii Uzależnień i Współ-

uzależnienia – ul.  Kościuszki  53, 
tel. 61 813 09 33
Qn Grupa AA „Awanti” – ul. Sobieskie-

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

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 

NMP pl. E. Bojanowskiego 6 – piątek, 
godz. 18.30
Qn Bezpłatne usługi psychoterapeuty 

uzależnień: alkoholizm, narkomania, 
przeciwdziałanie przemocy – budynek 
Straży Miejskiej, ul. Dworcowa 1 – czte-
ry wtorki w miesiącu (pierwsze), godz. 
16 – 20; kontakt przez Pełnomocnika 
Burmistrza
Qn Punkt informacyjno-konsultacyjny 

w zakresie narkomanii – ul. Dworcowa 1 
– poniedziałek, godz. 16 – 18; kontakt 
przez Pełnomocnika Burmistrza
Qn Bezpłatne porady prawne – budynek 

Straży Miejskiej, ul. Dworcowa 1 – po-
niedziałek, godz. 18 – 20, tel. 600 814 575

W trzecią niedzielę miesiąca o godz. 
15, w Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego (kaplica sióstr służebni-
czek), pl. E. Bojanowskiego, odbywa się 
msza św. w intencji alkoholików i ich 
rodzin.

Możesz sobie pomóc
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

Zarząd Transportu Miejskiego infor-
muje, że w  okresie wakacji szkolnych 
na liniach niektórych autobusów kur-
sujących w  obrębie Lubonia wprowa-
dzono zmiany w rozkładach jazdy. Nie 
ma kursu szkolnego autobusu 603 Lu-
boń/Lasek o godz. 7.05. W dni robocze 

częstotliwość kursów na linii 614 i 701 
w porannym i popołudniowym szczycie 
komunikacyjnym wynosi ok. 50  min. 
Rozkład jazdy pozostałych lubońskich 
autobusów nie uległ zmianom.

MGR

Autobusy latem
Od 25 czerwca w komunikacji autobusowej wprowadzono letni rozkład 
jazdy, który będzie obowiązywał do 31 sierpnia
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Koniec czerwca to horror, jeśli chodzi 
o nocne loty F-16. Jak dotąd, przez trzy 
ostatnie dni 27-29 czerwca startują 
z dopalaczami po kilka sztuk naraz aż 
do godz. 23.30. Jak zostało ukarane 
lotnisko w  Krzesinach przez służby 
zobowiązane do utrzymania porządku 
i czystości w naszym mieście? Co kon-
kretnego władze miasta czynią, by 
zapewnić nocny spokój swoim miesz-
kańcom. Jakie są normy jednorazowe-
go dopuszczalnego natężenia hałasu 
w dzień i w nocy! Proszę podać w od-
powiednich jednostkach, ile wynoszą 
w Luboniu?   (tel.)

Odp.: Podobnie, jak we wrześniu 2015 r. 
odpowiadam na temat hałasu generowa-
nego przez samoloty F-16. Uprzejmie 
informuję, że Burmistrz Miasta jako or-
gan ochrony środowiska, zgodnie z Pra-
wem ochrony środowiska, występuje do 

odpowiednich organów o podjęcie sto-
sownych działań, będących w kompeten-
cji danego organu. Zmiana przepisów 
prawnych oraz wielokrotne wystąpienia 
burmistrza do odpowiednich organów, 
dotyczące hałasu generowanego przez 
samoloty F-16 miały wpływ na podjęcie 
działań przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, w celu nałożenia 
na wojsko obowiązku wykonania prze-
glądu ekologicznego, na podstawie wy-
ników którego, Marszałek tworzy strefy 
ograniczonego użytkowania. Na przeło-
mie lipca i sierpnia zakończą się roczne 
pomiary hałasu generowanego przez F-16 
wykonywane przez wojsko, do których 
zostało zobligowane decyzją Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska 
(RDOŚ). Analiza wyników zostanie 
przedstawiona RDOŚ i na jej podstawie 
zapadną ustalenia dotyczące utworzenia 
stref ograniczonego użytkowania wokół 

Mieszkańcy pytają

Hałas F-16

lotniska. Miasto Luboń nie ma żadnego 
wpływu na okres, czas oraz rodzaje lotów 
wykonywanych przez samoloty F-16. 
W tym temacie najważniejsze ustalenia 
są podejmowane przez najwyższe władze 
w Polsce odpowiedzialne za obronność 
kraju. W celu udzielenia odpowiedzi na 
zapytania mieszkańców dotyczące póź-
nowieczornych i nocnych lotów w mie-
siącu wrześniu wystąpiono do rzecznika 
bazy w Krzesinach, z zapytaniami doty-
czącymi nasilonych przelotów F-16 nad 
Luboniem. Poniżej zamieszczam odpo-
wiedź rzecznika. Jednocześnie informuję, 
że wszelkie pytania w powyższym zakre-
sie należy kierować do rzecznika 31. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego.
- Dlaczego wykonywane są loty noce? 
– Piloci są szkoleni w różnych warunkach 
klimatycznych i atmosferycznych. Muszą 
być perfekcyjne wyszkoleni w  lataniu 
zarówno w dzień i w nocy. Loty wykony-
wane w nocy odbywają się zgodnie z przy-
jętym planem szkolenia pilotów i realizo-
wane są od początku pojawienia się F-16 

w Polsce, czyli od 2006 r. Należy podkre-
ślić, że loty nocne przeważnie realizowa-
ne są w jednym tygodniu miesiąca.
- Czy są one konieczne? – Odpowiedź 
nasuwa  się sama w  powyższego. Należy 
pamiętać, że 31. Baza Lotnictwa Taktycz-
nego nie jest aeroklubem, a jednostką BO-
JOWĄ. Piloci wykonujący loty nie robią 
tego dla własnej przyjemności, by jak to się 
mówi w potocznym języku „polatać sobie”, 
lecz szkolą  się i  ciągle podnoszą swoje 
umiejętności w  pilotażu w  celu ochrony 
granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz oby-
wateli Naszego państwa.
- Czy „nasilenie” lotów będzie utrzymane? 
– Nie można mówić o nasileniu lotów, gdyż 
loty, czy to dzienne, czy nocne, odbywają się 
zawsze z  takim samym nasileniem. Lato 
jest okresem, w  którym pogoda sprzyja 
wykonywaniu szkolenia lotniczego. Zbliża-
my się teraz do okresu jesiennego oraz zi-
mowego, gdzie pogoda  się diametralnie 
zmienia, więc loty będą realizowane 
w mniejszym zakresie.

przygotowała: Joanna Cichoń

Przedstawiana wielokrotnie fatalna 
nawierzchnia przystanku autobusowe-
go przy ul. Kościelnej została zrewita-
lizowana. Korzystający z niego miesz-
kańcy dziękują i  nieśmiało proszą 
o wiatę.

(I)

Po remoncie

Nowy brukowany kawałek chodnika na 
ul. Kościelnej wzdłuż posesji, przy któ-
rej znajduje się przystanek autobuso-
wy. Szkoda, że podczas remontu, wy-
mieniając krawężniki nie zadbano 
o stosowną ich wysokość, normatywną 
dla przystanku autobusowego   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n

W spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” rozpoczęto następną in-
westycję polegającą na termomodernizacji budynku (ocieplenie styro-
pianem, położenie tynku i malowanie). Pracom poddano odremonto-
wany wcześniej od frontu blok z adresem: Sikorskiego 51. Teraz zabra-
no się za elewacje od strony podwórza.

(S)

Kolejne ocieplanie

n
Termomodernizacja ścian bloku przy ul. Sikorskiego 51 od strony 
osiedla   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Kajetan Karwowski 
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Na kanwie moich zgło-
szeń do Straży Miejskiej 
pozwolę sobie od-
nieść  się do artykułu 
z majowych „Wieści Lu-
bońskich”.

Jeżeli dobrze pamiętam, w  ubiegłym 
roku opublikowaliście Państwo artykuł 
omawiający trudności osoby poruszają-
cej się na wózku inwalidzkim w kontek-
ście barier architektonicznych. Artykuł 
był bogaty w  zdjęcia samochodów za-
stawiających chodniki, np. na ul. Wojska 
Polskiego. Chyba ze Straży Miejskiej nikt 
go nie czytał, bo gdyby dzisiaj zrobić taką 
sesję, to dokładnie te same samochody 
stoją w tych samych miejscach.
W grudniu 2015 r. wysłałem maila ze zdję-
ciami góry śmieci, która pojawiła  się na 
polach przy ul. Ogrodowej. Sprawa została 
zarejestrowana i cisza. Śmieci, jak leżały, tak 
leżą. Jedyna różnica to taka, że biodegrado-
walne zostało wchłonięte przez przyrodę, 
natomiast reszta radośnie dalej sobie leży. 
Rozumiem, że trudno ustalić śmiecącego, 
natomiast jest właściciel terenu, którego 
można zobligować do posprzątania.
W sierpniu 2015 r.  zgłosiłem fakt par-
kowania samochodu dostawczego na 
rogu ulic Akacjowej i Sobieskiego, który 
całkowicie zasłaniał widok wyjeżdżają-
cym oraz tarasował chodnik. Interwen-
cja przybyłych strażników odbyła  się 
przez telefon. Wg informacji od komen-
danta, strażnicy otrzymali w tym samym 

czasie wezwanie dotyczące biegających 
psów, dlatego doprowadzili do przepar-
kowania samochodu, natomiast kierow-
ca miał się zgłosić do siedziby SM. Cy-
tuję: „Wszystkie dane kierującego tym 
pojazdem są znane funkcjonariuszom 
podejmującym tą interwencję”. Na py-
tanie, czy była grzywna za stworzenie 
realnego zagrożenia? – już nie otrzyma-
łem odpowiedzi. Obstawiam, że „zakum-
plowali się na fejsie”. Do tego dochodzi 
przekonanie komendanta o skuteczności 
pouczeń i innych środków wychowaw-

czych. Po tym, co widać na ulicach, jak 
najbardziej błędne.
W ogóle korespondencja z komendantem 
ob�tuje w niezłe smaczki. Pomijam fakt, 
że na odpowiedź na pytanie zadane przez 
redakcję e-lubon.pl o ilość wystawionych 
mandatów za nieprawidłowe parkowanie, 
czekaliśmy 8 miesięcy, to jeszcze wynikło 
z niej, że komendant nie prowadzi żadnej 
statystyki, tylko wszystko idzie do jedne-
go wora przekazywanego do Urzędu 
Miasta (UM). Do tego dochodzą 1044 
mandaty i pouczenia w 2014 r., co daje 

około 3,5 interwencji na strażnika. Ludzie, 
ja chcę taką robotę!
W styczniu 2016  r. SM wykazała 334 
interwencje, czyli średnio 1 dziennie na 
strażnika. Moje pytanie do UM o  to 
kuriozum, pozostaje bez odpowiedzi od 
lutego.
Kontrole kanalizacji, wg komendanta, 
odbywają  się przez odwiedziny straż-
ników. Problem polega na tym, że np. 
u  nas nikt ich nie widział, natomiast 
moi wiekowi rodzice i kilku ich znajo-
mych w podobnym wieku dostało we-
zwania do stawienia  się z  kompletem 
dokumentów.
Dość ciekawa rzecz dzieje się, kiedy zada-
jemy pytania do UM dotyczące Straży. 
Odpowiada komendant w okrągłych słów-
kach albo w  ogóle, natomiast urzędnicy 
milczą. Służba o  mizernej skuteczności 
pożera 1% budżetu biednej gminy i nie ma 
żadnej woli do zmiany tego stanu rzeczy. 
Wykonuje się jakieś dziwne ruchy podpi-
sując porozumienie o współpracy SM z Po-
licją. Byłem święcie przekonany, że współ-
działanie tych służb jest standardem. Na 
marginesie nasuwa się pytanie, kto s�nan-
sował konferencję na 25-lecie Straży Miej-
skich w Hotelu Poznańskim? No i przyda-
łoby  się jakieś sprawozdanie, do jakich 
wniosków doszli naukowcy i strażnicy.
Poniżej podaję linki do pytań zadanych 
przez portal e-lubon.pl pani Burmistrz 
dotyczących powyższych kwestii: htt-
p://e-lubon.pl/pytania/straz-miej-
ska-9649; http://e-lubon.pl/pytania/
straz-miejska-czesc-2-9825; 
http://e-lubon.pl/pytania/straz-miejska-
-czesc-3-10492

Piotr Kupczyk
Czytaj na str. 21

n
Śmieci porzucone przy ul. Ogrodowej – stan z grudnia 2015 r. Do dziś leżą, odpady 
biologiczne częściowo się skompostowały, metalowa siatka parkanowa zarosła 
wysokim zielskiem   fot. Piotr Kupczyk

Podsumowując 27 czerwca w Toruniu 
ogólnopolską debatę „Uczeń. Rodzic. 
Nauczyciel – Dobra zmiana” minister 
edukacji narodowej, Anna Zalewska, 
przedstawiła propozycje reformy syste-
mu oświaty. Najważniejszą zmianą jest 
likwidacja gimnazjów oraz przywrócenie 
8-letnich podstawówek (w tym wzmoc-
nienie edukacji wczesnoszkolnej) oraz 
4-letnich liceów. W klasach I-IV szkoły 
o nazwie „powszechna”, ma być „poziom 
podstawowy”, a w kasach V-VIII – „po-
ziom gimnazjalny”. IV klasa, z tym sa-
mym nauczycielem co w I-III, powinna 
stanowić łagodne przejście pomiędzy 
tymi etapami, przygotowujące do nauki 
na poziomie gimnazjalnym. Dalej 4-let-
nie liceum ogólnokształcące lub 5-letnie 
technikum, które lepiej przygotują mło-
dzież do studiów, albo (w miejsce zawo-
dówek) dwustopniowa szkoła branżowa 
z „zawodową maturą”, po której ucznio-
wie będą mogli pójść do wyższej szkoły 
zawodowej na studia licencjackie.
Dzieci, które teraz idą do VI  klasy, za 
rok pójdą do VII, w tym samym budyn-
ku lub w budynku gimnazjalnym. Klasy 
VII i VIII, nawet w odrębnym budynku, 
będą jednak funkcjonować w  ramach 
jednej placówki. Etap szkoły powszech-
nej w dwóch budynkach ma być przej-
ściowy i zakończyć się po 3 latach.

Reforma ma ruszyć w 2017 r. Pierwszy 
rocznik, który zostanie nią objęty to 
dzieci, które 1 września 2017 r. roz-
poczną naukę w szkołach powszech-
nych, czyli tegoroczne sześciolatki 
oraz uczniowie, którzy tego dnia, wg 
obecnego systemu, powinni pójść do 
I klasy gimnazjum. Tak rozpocznie się 
wygaszanie wprowadzonych w 1999 r. 
szkół. Absolwenci dzisiejszych pod-
stawówek mają być ostatnim roczni-
kiem, który rozpocznie gimnazja. 
Docelowo dwupoziomową szkołę 
powszechną będziemy mieli w  roku 
2020.
Nowe założenia oświatowe kładą duży 
nacisk na czytelnictwo i korelację między 
historią, językiem polskim a  wiedzą 
o społeczeństwie. Szczególną wagę przy-
pisują lekcjom historii, których liczba 
miałaby wzrosnąć. Jest też propozycja 
obowiązkowego wolontariatu (również 
dla nauczycieli), który ma być nauką 
odpowiedzialności za siebie i  drugiego 
człowieka.
Zdaniem pani minister, zwolnieni z gim-
nazjów nauczyciele w większości znajdą 
miejsce w nowych, dużych podstawów-
kach. Będzie też możliwość przechodze-
nia nauczyciela z gimnazjum do liceum 
(MEN ma zapewnić im pierwszeństwo 
przez 3 przejściowe lata).

Reforma oświaty?
System 4x4x4

Nasze podwórko
Jeśli dojdzie do proponowanych zmian 
w  systemie oświaty, będziemy mieli 
w Luboniu 5 podstawówek (dwupozio-
mowych szkół powszechnych). Piątą pla-
cówką będzie budynek dzisiejszego Gim-
nazjum nr 2 przy ul. Kołłątaja 1, oddany 
w  2000  r. Pierwotnie, przed reformą 
przeprowadzoną w 1999  r., miał pełnić 
właśnie taką funkcję. Jedyny problem 
administracyjny powstanie w  gmachu, 
w którym obecnie funkcjonują wspólnie 
SP 3 i Gimnazjum nr 1, posiadające od-
rębne dyrekcje i księgowość. Szkoda, że 
wcześniej, ze względów oszczędnościo-
wych, �nansowych i lokalowych, wzorem 

innych gmin, nie utworzono w tym miej-
scu Zespołu Szkół. Odpowiedzialny za 
oświatę w Luboniu zastępca burmistrza 
Mateusz Mikołajczak, z którym rozma-
wialiśmy, dostrzega ten problem, ale nie 
przecenia informacji podanych przez 
MEN, które na razie są jedynie zapowie-
dzią (i budzą kontrowersje). Czeka na 
konkretne decyzje. Wówczas od stycznia 
2017 r. trzeba będzie stworzyć nowe ob-
wody szkolne i poczynić ruchy kadrowe. 
Zamiana Gimnazjum na podstawówkę 
zwolniłaby władze miasta z budowy nowej 
szkoły, planowanej w rejonie ul. Wschod-
niej.

HS

n
Jeśli zapowiadana przez MEN reforma oświaty dojdzie do skutku, Gimnazjum nr 2 
będzie piątą podstawówką w Luboniu   fot. Hanna Siatka

List do redakcji

Straż Miejska na cenzurowanym
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Położona pomiędzy ulicami Parkową 
i Łączną, równoległa do nich ul. Mali-
nowa, komunikowała kiedyś ul. Ogro-
dową z Sobieskiego. Pierwotne podziały 
geodezyjne, podobnie jak sąsiednim 
ulicom, wyznaczały jej szerokość 4  m. 
Kolejne spowodowały, że domy budo-
wano tak, jakby droga była o wiele szer-
sza (12  m). Rozległość ulicy jest więc 
kontrastowo nierówna, a miejscami bar-
dzo wąska. W 1992 r. powstał plan reali-

zacyjny ulic dla tego rejonu, wg którego 
10-metrowa Malinowa, w miejscu, gdzie 
droga jest szersza (od strony ul. Sobie-
skiego), skręca w kierunku ul. Łącznej 
i do niej wpada. Przez kolejne lata władze 
miasta nie zrobiły jednak nic, by te za-
pisy wykonać (podziały, wykup gruntów 
pod drogę). Teren, przez który miała 
przebiegać ul. Malinowa w  kierunku 
Łącznej, wciąż ma prywatnego właści-
ciela i jest zamknięty (ogrodzenie). Przed 

laty miał w tym miejscu 
powstać duży pawilon 
handlowy. Od Sobieskie-
go odgrodziły ul. Mali-
nową prywatne działki, 
na których stanął m.in. 
okazały budynek Cen-
trum Handlowego „Ve-
nus”. Właściciel terenu 
przez jakiś czas udostęp-
niał mieszkańcom Ma-
linowej łączność z głów-
ną drogą. Potem ograni-
czył korzystanie z prze-
lotu do pieszych, stawia-
jąc przeszkody dla kie-
rowców, którzy i tak so-
bie z  nimi radzili. 
W okolicy Świąt Wielka-
nocnych 2015  r. de�ni-

Nieuporządkowana logistycznie, ponadpółkilometrowa ul. Malinowa 
w Lasku, drożna jedynie od ul. Ogrodowej, utrudnia życie mieszkańcom. 
Pomimo że są rozwiązania planistyczne, przez 25 lat samorządu nie 
zrobiono nic, by tę sprawę rozwiązać

Ćwierć wieku absurdu

n
Za betonowym ogrodzeniem (na zdjęciu na pierwszym planie) widać działki szero-
kości drogi – zamknięty przelot ul. Malinowej do ul. Sobieskiego   fot. Hanna Siatka

n
Ustawienie skrzynki prądowej na środku działki nr 203 (wydzielona geodezyjnie 
droga) wskazuje na przygotowania do zabudowy terenu, przez który mieszkańcy 
ul. Malinowej docierali do Sobieskiego. W głębi – betonowe ogrodzenie od strony 
ul. Sobieskiego, z lewej – budynek Centrum Handlowego „Venus”, z prawej – sad 
przy ul. Parkowej   fot. Hanna Siatka

n
Tędy przebiega wydzielony pas drogowy do ul. Łącznej 
(ta – w głębi). Przez niekompletne ogrodzenie, kieru-
jąc się w prawo, przez prywatne pole mieszkańcy Malino-
wej docierają do sklepów i na przystanek. Ci, co porusza-
ją się na rowerach, przenoszą pojazdy przez podmurów-
kę   fot. Hanna Siatka

n
Żeby zrobić zakupy w CH „Venus” (w głębi), szanując własność gruntu i przygotowa-
ną przez Urząd organizację ruchu, mieszkańcy muszą przejść okrężną drogą przez 
sąsiednie ulice (Parkową lub Łączną) ok. 1,5 km   fot. Hanna Siatka

tywnie zamknął drogę, montując od ul. 
Sobieskiego wysokie, betonowe ogro-
dzenie. Od Malinowej, przy prowizo-
rycznej siatce działki nr 203 wydzielonej 
niegdyś jako pas drogowy, widać zamon-
towaną skrzynkę prądową. Wszystko 
wskazuje na to, że niebawem stanie 
w tym miejscu budynek.
Odcięci od sklepów, przystanków i in-
nych „dobrodziejstw” głównej drogi 
w Lasku (ul. Sobieskiego) mieszkańcy 
Malinowej jeżdżą okrężną drogą, a pie-
si docierają przez „dziurę w  płocie” 
i pole od ul. Łącznej.

Do worka absurdów związanych z  tą 
zaniedbaną logistycznie ulicą dorzucić 
należy fakt, że infrastruktura drogowa 
(media) ciąży do ul. Ogrodowej. Dla 
terenu, na którym leży ul. Malinowa, 
nie stworzono dotąd miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
w Urzędzie Miasta jest natomiast plan 
realizacyjny z 1992 r. wykonany przez 
Romana Kujawę (radnego I kadencji).

HS
O problemach ul. Malinowej pisaliśmy 
szeroko już 14 lat temu w „WL” 07-2002 
na str. 12 – „Ulica absurdów”.

Kiedy zostanie udrożniona ul.  Mali-
nowa, zamknięta od strony ul. Sobie-
skiego, przy której znajdują się przy-
stanki autobusów i sklepy?    (tel.)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie w spra-
wie ulicy Malinowej informuję, działki 
numer 203 i 204 arkusz 11, obręb Lasek 
stanowią własność prywatną. Droga 
została zamknięta przez właściciela. 
Udrożnienie przejścia oraz przejazdu 

ulicą Malinową będzie możliwe jedynie 
w przypadku wykupu działek od właści-
ciela.
Jak już wcześniej informowaliśmy, plany 
inwestycyjne oraz wykupu gruntów będą 
przedmiotem obrad Komisji Komunal-
nej Miasta Luboń w  październiku br. 
Podczas posiedzenia będzie również 
omawiana możliwość nabycia nierucho-
mości w obrębie ulicy Malinowej.   

(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Co z Malinową?
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skiego. Na ul. Dworco-
wej głębokie bajoro 
wypełniające całą sze-
rokość drogi, rozciąga-
ło  się od ul. Okrzei aż 
za ul. Fabryczną. Śmiał-
kowie podejmowali 
próby przejechania za-
lanymi ulicami, więk-
szość jednak rezygno-
wała, w tym rowerzyści 
i piesi.
Jak nas poinformowano, 
szkody powstały rów-
nież w rejonie ul. Dwor-
cowej w  Lasku. Prąd 
wo dy  sp ły wające j 
z  gruntowych ulic 
w  stronę torów kolejo-
wych, niósł ze sobą pia-
sek, który gromadząc  się w  najniżej 
położonych miejscach i podnosząc po-
ziom drogi, powodował przelewanie się 
wody przez chodnik na posesje (m.in. 
na ul. Kurowskiego). Woda stała też 

m.in. na parkingu przy sklepie Netto od 
ul. 11 Listopada. Tradycyjnie kierowcy 
mieli kłopot z przejazdem pod wiaduk-
tem kolejowym na ul. Powstańców Wlkp.

HS
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Ulewa, która przeszła w  piątek, 
17  czerwca nad Luboniem między 
godz. 9 a 10, wstrzymała ruch w kilku 
punktach miasta (przez około pół go-
dziny niebo było ciemne jak o zmierz-
chu, na ziemię lały  się niekończące 

ilości deszczu). Nieprzejezdny stał się 
m.in. rejon skrzyżowania ul. Dworcowej 
z  Konarzewskiego i  Fabryczną, gdzie 
mieszkańcy i  użytkownicy dróg przy 
każdych większych opadach odczuwa-
ją skutki źle wykonanej kanalizacji 

deszczowej. Stu-
dzienki tradycyjnie 
nie nadążały z od-
biorem wody. Cał-
kowicie został za-
lany odcinek ul. 
Konarzewskiego od 
skrzyżowania 
z  Dworcową do 
Brzechwy, woda 
wdarła się na pose-
sje (odcięci miesz-
kańcy już po ran-
nej ulewie wycho-
dzili z  domów do 
pracy boso). Pod 
wodą była też ul. 
Brzechwy od stro-
ny ul. Konarzew-

Woda sparaliżowała miasto

n
Zalane podwórko przy ul. Wschodniej 24 (Nowe Centrum 
Lubonia)   fot. Hanna Siatka

n
Ul. Konarzewskiego od Dworcowej. Woda wdarła się 
również na posesje   fot. Hanna Siatka

n
Odpompowywanie wody przy budowanym rondzie w NCL   fot. Hanna Siatka

n
Skarpa trawnika na osiedlu Warta Park zniszczona po ulewach    
fot. Piotr P. Ruszkowski

W związku z niekończącymi się pro-
blemami związanymi z wodami opa-
dowymi w ul. Dworcowej, Fabrycznej 
i  Konarzewskiego, pytam czy nowa 
kanalizacja deszczowa dla Centrum 
Lubonia położona wczesną wiosną 
w  ul. Wschodniej jest czynna i  czy 
odbiera wody opadowe z tego rejonu? 
Wg zapowiedzi, po jej wybudowaniu, 
dotychczasowe uciążliwości miały ustą-
pić?    (Len)

Odp.: Chciałbym uprzejmie wyjaśnić, iż 
budowana obecnie kanalizacja deszczo-
wa w  ulicy Wschodniej nie rozwiąże 
problemu wód opadowych, które uwi-
daczniają się po gwałtownych ulewach 
w  rejonie ulic Dworcowej, Konarzew-
skiego i Fabrycznej. Natomiast inwesty-
cją, która rozwiąże opisywany przez Pana 
problem jest modernizacja kanalizacji 
deszczowej w ulicy Dworcowej na od-
cinku od ul. Mazurka do Strumienia 

Junikowskiego. Dlatego 
też chciałbym Pana poin-
formować, że po wielo-
letnich staraniach Miasto 
Luboń 9.06.2016 r. pod-
pisało umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
dotyczącej przebudowy kanalizacji desz-
czowej w ul. Dworcowej na wspomina-
nym powyżej odcinku. Zwiększenie 
średnicy sieci kanalizacji deszczowej, 
która jest głównym kolektorem odpro-
wadzającym wody deszczowe ze zlewni 
NCL (Nowe Centrum Lubonia – przyp. 
red.) oraz z ulicy Konarzewskiego i Fa-
brycznej z pewnością rozwiąże problemy 
związane z podtapianiem i zalewaniem 
części ulic przyległych. Zakończenie prac 
projektowych przewidziane jest na 
15.05.2017 r.   

Michał Popławski (Zastępca Burmistrza 
Miasta Luboń)

Mieszkańcy pytają

Co z odwodnieniem NCL?
Po co są i jak dotrzeć do ławeczek, 
czy koszy na śmieci rozstawionych 
na byłym deptaku przy ul. Dworco-
wej skoro nie można tu nawet wejść?

(I)

Prowokacja?

Aż trzy znaki zakazu ruchu, te dwa 
górne dla szczególnego podkreślenia 
ruchu pieszego i rowerowego przy 
wlocie w ul. Dworcową z ul. Powstań-
ców Wlkp.   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Ze względu na prace torowe prowadzo-
ne przez zarządcę infrastruktury – PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA – od 28 
czerwca do 21 lipca zamknięto linię 
Sulechów-Luboń na odcinku Wiry-Lu-
boń. Pasażerowie dojeżdżający z Wolsz-
tyna oraz Grodziska Wlkp., na stacji 
Wiry przesiadają się z pociągu do auto-
busów komunikacji zastępczej, a następ-
nie w  Luboniu – do oczekującego na 
stacji pociągu. Podobnie w  relacji po-
wrotnej – osoby podróżujące z Poznania 
w  kierunku Grodziska Wlkp. oraz 
Wolsztyna, w  Luboniu przesiadają  się 
do oczekujących autobusów, a następnie 
w Wirach do pociągu Kolei Wielkopol-

skich. Autobusy odjeżdżają z przystan-
ków: Luboń, ul. Dworcowa (vis a  vis 
dworca kolejowego); Wiry, ul. Laskowska 
(vis a vis przystanku kolejowego).
We wszystkich autobusach komunika-
cji zastępczej wprowadzono zakaz 
przewozu rowerów. Dodatkowo mogą 
wystąpić ograniczenia w  przewozie 
większego bagażu ręcznego, wózków 
i foteli inwalidzkich oraz wózków dzie-
cięcych.
Poniżej prezentujemy rozkład jazdy obo-
wiązujący od 28 czerwca do 21 lipca br., 
uwzględniający uruchomienie autobu-
sowej komunikacji zastępczej.

PKP

PKP utrudnienia

pp 5.39 6.46 9.04 12.00 14.06 16.01 17.08 18.26 19.50 23.01
oa 5.44 6.51 9.09 12.06 14.12 16.06 17.14 18.32 19.55 23.06
pa 5.59 7.06 9.24 12.21 14.27 16.21 17.29 18.48 20.10 23.21
op 6.04 7.16 9.34 12.27 14.34 16.26 17.34 18.57 20.15 23.26
pp 4.36 5.39 6.36 8.53 11.04 12.57 15.06 17.21 19.35 21.10
oa 4.41 5.44 6.41 8.59 11.09 13.02 15.11 17.26 19.40 21.15
pa 4.56 5.59 6.56 9.15 11.24 13.17 15.26 17.41 19.55 21.30
op 5.01 6.07 7.01 9.21 11.29 13.22 15.31 17.46 20.01 21.35

pp - przyjazd pociągu; oa - odjazd autobusu; pa - przyjazd autobusu; op - odjazd pociągu
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Podczas ulew woda spływająca ulica-
mi zalewa ulicę Dworcową. Kiedyś 
odbierał ją rów kolejowy, dziś rów jest 
pełen błota lub zasypany przez pra-
cowników, którzy wymieniają tory.
Od ul. Grzybowej do Walki Mło-

dych ułożono płyty betonowe, na 
któr ych dwa samochody nie  są 
w  stanie  się minąć, a  obok płyt są 
dziury, w których można uszkodzić 
zawieszenie.

Z ul. Walki Młodych nie można skręcić 
w Dworcową, ponieważ kolej usypała 
zwały ziemi. Nie wiadomo, gdzie jest 
teren kolejowy, a gdzie ul. Dworcowa.
Proszę o przedstawienie tego proble-
mu, może ktoś zainteresuje się zapo-

mnianą dzielnicą Lubonia. W tej czę-
ści miasta też mieszkają ludzie i chcie-
liby przejść suchą nogą lub przejechać 
samochodem.

Dane do wiadomości redakcji

List do redakcji

Zapomniana dzielnica

n
Podczas ulewy woda, 
na skutek nagroma-
dzonej ziemi, którą 
niesie, przelewa się 
przez chodnik na 
posesję przy ul. Ku-
rowskiego

Woda spływająca 
z bocznych ulic wraz 
z piachem zalewa ul. 
Dworcową oraz rów 
odwodnienia torów 
kolejowych

n
Niedostateczna szerokość odcinka ul. Dworcowej od Grzybowej do Walki Młodych 
z betonowych płyt i niebezpieczne zagłębienia w jezdni 

n

Comiesięczny raport z Nowego Centrum 
Lubonia i największej inwestycji drogo-
wej prowadzonej w Luboniu. Wyłania się 
kształt skrzyżowania ul. Wschodniej 
z aleją Jana Pawła  II, czyli rondo oraz 
cały system duktów: jezdnych, pieszych 
i  rowerowych oraz parkingi i  zieleń. 
Przypomnijmy, że w ramach realizowa-

nej inwestycji, rondo utwardzoną i zor-
ganizowaną nawierzchnią będzie połą-
czone tylko z  zachodnią częścią 
ul.  Wschodniej – do ul.  Kopernika. 
Reszta, na którą są projekty i pozwolenia 
na budowę, będzie czekać na decyzje 
władz miasta.

PPR

Co nowego na Wschodniej

n
Jedna z granic trwającej inwestycji przy aptece na al. Jana Pawła II. W tym miejscu, 
tylko po wschodniej stronie, istniejący w podcieniach oraz nowy brukowy chodnik 
wraz z 2-metrową bitumiczną ścieżką rowerową będą miały szerokość ok. 15 me-
trów. Przypomnijmy też, że docelowo wszystkie jezdnie w NCL będą miały 8 m 
szerokości   fot. Piotr P. Ruszkowski

Ostatnio przedstawiliśmy propozycje jednego z mieszkańców dla nazwy ronda 
w  NCL: Lecha Kaczyńskiego, Żołnierzy Wyklętych, Poznańskiego Czerw-
ca 1956. Nadeszła kolejna. Mieszkaniec bloku 15 b proponuje miano: Rondo 
Wschodnia, by nie wywoływać reperkusji społeczno-politycznych.
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Twoja krew, moje życie

11 czerwca na błoniach stadionu PGE 
Narodowy w Warszawie zainaugurowa-
no ogólnopolską kampanię społeczną 
„Twoja krew, moje życie”. Wraz z blisko 
50-osobową wielkopolską delegacją ho-
norowych dawców do stolicy pojechał 
prezes lubońskiego klubu Honorowych 
Dawców Krwi „Lubonianka”. Organiza-
torem wyjazdu było Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa 
(RCKiK) w Poznaniu. Na go-
ści czekały koncerty gwiazd, 
strefy aktywności dla dzieci 
i młodzieży, warsztaty i poka-
zy sportowe oraz mobilne 
punkty pobierania krwi. 
Wszystko po to, aby lepiej zro-
zumieć ideę krwiodawstwa 
i promować honorowe odda-
wanie krwi. Minister Zdrowia, 
Konstanty Radziwiłł podkre-
ślił, że honorowi dawcy krwi 
to osoby, które powinno  się 
podziwiać, wspierać i  naśla-
dować. Pamiętajmy, że każdy 
z nas może potrzebować krwi, 
dlatego warto dołączyć do za-
szczytnego grona honorowych 
dawców – zaapelował. Mini-
ster zauważył też, że krwi za-
wsze potrzeba, szczególnie latem, gdy 
stali krwiodawcy wyjeżdżają na wakacje. 
„Trasa Czerwonej Nitki” ma służyć edu-
kacji i  uświadomieniu osobom, które 
żyją wśród nas, jak ważne jest, by odda-
wać regularnie krew. Nić jest symbolem 
więzi, która nas wszystkich łączy. Dzię-
ki dawcom możemy czuć się bezpiecznie.

Zawody strzeleckie
W dniach 3-5 czerwca lubońscy krwio-
dawcy wzięli udział w  XIII  Krajowej 
Spartakiadzie Klubów HDK w sportach 
obronnych, która odbyła się na Jamro-
zowej Polanie w  Dusznikach Zdroju. 
W czasie zawodów zorganizowano kon-

kurencje strzeleckie z kbks-u oraz kara-
binków i  pistoletów pneumatycznych. 
Strzelaniu towarzyszyły inne zabawy 
i gry. Można było wziąć udział w loterii, 
gdzie każdy los wygrywał. Ostatecznie 
nasza drużyna zajęła 4.  miejsce na 17 
startujących. Tydzień później, 12 czerw-
ca, Klub HDK Gośliniacy z Murowanej 
Gośliny zorganizował na strzelnicy Ze-
społu Szkół w  Bolechowie XV  edycję 
Ogólnopolskiego Turnieju Strzeleckiego 

pod patronatem Starosty Poznańskiego. 
Wzięło w nim udział 10 drużyn: z Lu-
bonia, Poznania, Murowanej Gośliny, 
Biedruska, Polkowic, Rogowa oraz Ja-
nowca Wlkp. Wyróżniono statuetką 
najstarszego strzelca turnieju – prezesa 
naszego klubu HDK, Jerzego Zielińskie-
go. Drużyna z Lubonia zajęła 7. miejsce.

Jubileusz w Janowcu
18 czerwca Klub HDK PCK im. bł. ks. 
Mariana Skrzypczaka w Janowcu Wiel-
kopolskim zaprosił dwuosobową dele-
gację naszego klubu na obchody swoje-
go jubileuszu (40-lecie) oraz na piel-
grzymkę do Archidiecezjalnego Sanktu-

Kronika HDK arium Kapłanów i Męczenników i grobu 
patrona klubu z Janowca Wielkopolskie-
go – do Płonkowa (powiat inowrocław-
ski). Rano z rynku udaliśmy się autoka-
rem do tej miejscowości, gdzie o godz. 12 
uczestniczyliśmy we mszy św. koncele-
browanej przez arcybiskupa seniora ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej – ks. Henryka 
Muszyńskiego. Potem spotkaliśmy  się 
z  arcybiskupem w  parku kulturowym. 
Po powrocie do Janowca uczestniczyli-
śmy w akademii zorganizowanej w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury z oka-
zji jubileuszu lokalnego Klubu HDK.

Spotkanie w Komornikach
14 czerwca obchodzony jest na całym 
świecie Dzień Honorowego Dawcy 
Krwi. Klub HDK PCK w Komornikach 
zorganizował 18 czerwca w  świetlicy 
wiejskiej w Szreniawie spotkanie inte-
gracyjne klubów z powiatu poznańskie-
go. W spotkaniu uczestniczyła 4-oso-
bowa delegacja Z  Klubu HDK PCK 
„Lubonianka”. W  uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele władzy samorzą-
dowej gminy Komorniki, członkowie 
lokalnego klubu dawców krwi oraz 
delegacje kilku klubów HDK z Poznania 
i  powiatu poznańskiego. Wymienili-
śmy się doświadczeniami w działalno-

ści, propagowaniu i  popularyzowaniu 
idei honorowego krwiodawstwa ze 
szczególnym podkreśleniem bezintere-
sowności.   

Zbyszko Wojciechowski

Niezawodni krwiodawcy
Podczas 81. akcji krwiodawczej zorga-
nizowanej 26 czerwca w SP 1, 64 osoby, 
w tym 21 kobiet, oddały 28,700 l krwi. 
Kierujący poborem lek. med. Piotr No-
wak z Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i  Krwiolecznictwa (RCKiK) 
ocenił tę akcję: Jak zawsze bardzo dobra, 
dużo chętnych, miła atmosfera, wspa-

niali organizatorzy. 
Wśród oddających 
krew była Anna Szy-
dłowska z  Lubonia, 
która zrobiła to 
pierwszy raz. Ma 
rzadką grupę B Rh-, 
co jest szczególnie 
ważne. Od razu też 
zapisała się do klubu 
„Lubonianka”. 
Agnieszka Piwowar-
ska z Lubonia odda-
wała krew drugi raz 
w  życiu, na luboń-
skiej akcji – po raz 
pierwszy. Podkreśli-
ła, iż ten bezcenny 
lek jest potrzebny 
zwłaszcza podczas 

wakacji. Razem z nią krwią dzielił się 
Sławomir Piwowarski, który na akcji 
krwiodawczej był po raz trzeci. Tej 
akcji towarzyszyła ekipa telewizyjna 
„Teleskopu”: red. Sonia Kobylańska-
-Jóźwik i operator kamery – Ireneusz 
Bukowski. Tradycyjnie akcja miała 
sponsorów: „Dramers” SA Rabowice 
koło Swarzędza, Unilever, Lech Browa-
ry Wielkopolski. W jej przeprowadzeniu 
pomagali: Piotr Nowak, Józef Wyzujak, 
Zbyszko Wojciechowski. Krwiodawcy 
tradycyjnie dziękują dyrektorowi SP 1 
– Grzegorzowi Aniole – za udostępnie-
nie pomieszczeń.   

Robert Wrzesiński

n
Oddają krew od lewej: Agnieszka i Sławomir Piwowarscy   fot. Robert Wrzesiński

Żelbetonowy słup energetyczny, zamon-
towany na narożniku ul. Miodowej i Wi-
śniowej, ledwo „zipie”. Przed laty został 
prawdopodobnie uderzony przez samo-
chód. Połamane i zniszczone u podstawy 
jedno z jego ramion, grozi przewróce-

niem się konstrukcji na pobliski dom. 
Mieszkańcy twierdzą, że przy każdym 
silniejszym wietrze słup  się rusza. 
Z wierzchołka spadło też już kilka izo-
latorów, które zabezpieczały elementy 
przewodzące. Zły stan utrzymuje się od 
ok. 8  lat. Właściciel pobliskiej posesji 
i terenu, na którym stoi słup, twierdzi, 
że już wtedy zniszczenia zgłoszono lu-
bońskiej placówce energetycznej, a przed 
dwoma laty służby wizytujące ten rejon, 
sporządziły protokół i obiecały wymianę 
urządzenia. Energetyka, do której nale-
ży linia i  związane z nią elementy, nie 
spieszy się z realizacją obowiązku i z za-
pobieżeniem katastro�e.

(S)

Na koślawej nodze Zniszczony, grożą-
cy runięciem słup 
energetyczny, 
ustawiony na 
nieuregulowanym 
gruncie, tuż przy 
ogrodzeniu naroż-
nikowej posesji 
z adresem ul. Mio-
dowa 1. Napięcie 
linii elektrycznej 
wskazuje, że prze-
wróci się wprost 
na dom   fot. Han-
na Siatka

Połamana, popękana i wyłupana w kilku 
miejscach podstawa słupa, z przemiesz-
czonymi fragmentami konstrukcji i prętami 
na wierzchu   fot. Hanna Siatka

n

n
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To jeden z najbardziej irytujących na-
pisów umieszczony na stale zamknię-
tych drzwiach, jakby do tego były prze-
znaczone. Architekci swoje, a praktyka 
użytkowników swoje. Przyczyny są 
różne. Zazwyczaj wygoda tych, którzy 
odpowiadają za ochronę i organizację 
ruchu ludzi w  urzędzie, sklepie, sali 
widowiskowej, a nawet w szpitalu, przy-
chodni, szkole i wielu innych budynkach 
publicznych. Nasz narodowy obyczaj. 
Skąd się bierze, nie sposób zrozumieć. 
Jeszcze gorzej jest, gdy chodzi o klima-
tyzację, ale trochę na opak. Samochody 
osobowe, nawet w dni niezbyt gorące, 
kryją za swoimi szybami posiadaczy 

klimatyzacji, szczelnie zamkniętych, bez 
praktycznego uzasadnienia. To jest de-
monstracja wyższości nad tymi, którzy 
„klimy” nie mają. Jest to zachowanie 
całkowicie sprzeczne z  powszechnym 
poglądem, że klimatyzacja jest zabójcza, 
powoduje, co najmniej, przeziębienia, 
a jest także przyczyną poważniejszych 
schorzeń. Unikamy jej zatem w pracy, 
miejscach publicznych, pocimy się i nie-
przyjemnie pachniemy, tam, gdzie po-
winno nam zależeć na zgoła innym 
wrażeniu. W  naszych mieszkaniach 
i  domach, chłodzenie powierza jest 
rzadkim zjawiskiem, choć lata coraz 
częściej bardzo są upalne. Kiedyś żar-

Wejście obok towaliśmy, że zupa w naszych restaura-
cjach jest zimna, a  napoje chłodzące, 
ciepłe. Tak było i  niestety jest nadal. 
Wystarczy spojrzeć, w  iluż to w  skle-
pach wyłączone są lodówki z napojami, 
z oszczędności, i z przekonania, że lu-
dzie wolą ciepłe, bo zimne szkodzą. 
Podobna oszczędność dotyczy też tak-
sówek, a nade wszystko samochodów 
„nauki jazdy” – z oszczędności i dodat-
kowo z  pogardy i  lekceważenia dla 
klienta. Co zaś tyczy komunikacji zbio-
rowej, to tu od zawsze ma ona w nosie 
pasażerów. Jak to się ma do niby euro-
pejskich apeli o korzystanie z niej, jako 
antidotum na wszelkie niedogodności 
cywilizacji i  zatrute powietrze? Otóż 
nijak. Autobus ma być przepełniony, bo 
to się opłaca przewoźnikowi, i bez kli-
matyzacji, bo to też się opłaca. A pasa-

żer ma być szczęśliwy, że jedzie. 
W Translubie także. Jak reagują na to 
ludzie w  upalne dni? Łatwo przewi-
dzieć, wybierają własne auta. Pozostają 
ci, którzy ich nie mają, ale kto by  się 
przejmował takimi nieudacznikami.
Drogie władze miasta, zaapelujcie do 
Translubu, tak jak namawiacie do ko-
rzystania z komunikacji zbiorowej. Niech 
będzie normalny, czyli punktualny, czę-
sty, tańszy, czysty, z klimatyzacją i uprzej-
my. Tylko wtedy będzie alternatywą dla 
innych sposobów przemieszczania się. 
No chyba, że z  powodów rynkowych, 
nie możecie interweniować w  spółce 
miejskiej. To byłby żałosny i nieeuropej-
ski model życia publicznego. A może już 
nie chcemy być europejscy? Szerokiej 
drogi!

JN

Urodziny to ważne wydarzenie w życiu 
człowieka i jego najbliższych. Stanowią 
dobrą okazję do wspomnień, które na-
leży pielęgnować.
Nasza Mama – Krystyna Zapłata – 
skończy w lipcu 80 lat, z których więk-
szość, bo przeszło 60 spędziła 
w Luboniu i z tym, wówczas młodym, 
miastem związała swoją pracę i życie. 
Urodziła  się w  Bieczynach koło Głu-
chowa. Szkołę podstawową w Głucho-
wie rozpoczęła po wojnie w 1945 r. od 
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i w 1953 r. rozpoczęła swoje pierwsze 
zawodowe zajęcie w Swarzędzu, potem 
przeniesiono ją do Puszczykowa, 
a w 1955 r. zatrudniono ją w Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Luboniu. 
Najpierw była referentem do spraw 
skupu, a potem referentem �nansowym. 
Będąc urzędnikiem, otrzymała działkę 
w wieczystą dzierżawę na ul. Szkolnej, 
gdzie wraz z mężem Teodorem zamiesz-
kali w  wybudowanym przez siebie 
domu. Mama pracowała w  Urzędzie 
Miasta do maja 1963 r., bo w czerwcu 
urodziła córkę, potem drugą i syna. Już 
nigdy nie wróciła do pracy zawodowej. 
Cały jej czas wypełniały opieka i  wy-
chowanie dzieci oraz prowadzenie 
domu. Jej miłość, poświęcenie i  silna 
osobowość kształtowały nas już od 
najmłodszych lat. Pomagała mężowi 
w  zakładzie krawieckim, dodatkowo 

jeszcze (korzystając tylko 
z  komunikacji miejskiej) 
zaopatrywała rodzinną �r-
mę w  dodatki krawieckie. 
Gdy dzieci były małe, mimo 
pracy w  zakładzie i  zajęć 
domowych, zawsze na 
wszystko miała czas. Była 
i  jest dobrą organizatorką. 
Przez kilka lat aktywnie, 
społecznie pracowała w Ko-
mitecie Rodzicielskim SP 1 
jako skarbnik szkolny. Za-
wsze interesowała się edu-
kacją swoich dzieci, wspie-
rała przy wyborze szkół 
i  w  nauce. Od 27. lat jest 
wdową. Gdy została sama, 
nadal chciała pomagać i być 
potrzebna, dlatego zajęła się 
wychowaniem siedmiorga 
wnuków, aby pomóc pracu-
jącym zawodowo dzieciom. 
Silna więź z wnukami pozo-
stała. Mimo iż są już dorośli, 
bardzo kochają Babcię i  są 
do niej przywiązani. Mama, 
mimo licznych obowiązków 
i zadań, które sobie wyzna-
czała, zawsze znajduje czas, 
aby spotkać się z przyjaciół-

Nasza „zawsze młoda” Mama
80. urodziny Krystyny Zapłaty

kami, znajomymi i rodziną. Prowadzi 
dom otwarty, który jest miejscem ro-
dzinnych spotkań. Tu można zawsze 
liczyć na dobrą i  życzliwą radę oraz 
wsparcie w trudnych chwilach. Jeszcze 
do niedawna, kiedy pozwalało jej na to 
zdrowie, chętnie wyjeżdżała na wyciecz-
ki i pielgrzymki. Niestety, kłopoty z po-
ruszaniem się ograniczyły ją pod tym 
względem, ale nadal pozostaje ciekawa 
świata i ludzi. Dużo czyta, ogląda tele-
wizję i prowadzi z przyjaciółmi rozmo-
wy telefoniczne. Chętnie spotyka  się 
z  ludźmi. Jej niespożyta energia daje 
siłę innym.
Urodziny naszej wyjątkowej Mamy sta-
ły się okazją, aby powspominać i podzię-
kować Jej za wszystko, czego nas nauczy-
ła i  co od Niej otrzymaliśmy, przede 
wszystkim za największy dar – miłość 
i poświęcenie.

dzieci

n
80-letnia Krystyna Za-
płata z d. Dudziak

n
Kadra Urzędu 13-tysięcznego wtedy Miasta Luboń w 1955 r. składała się z 15 osób. Od lewej: 
1 – Jan Janicki (sekretarz), 2 – Melania Weckert (meldunki), 3 – Stanisław Najdek (przewodniczą-
cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej), 4 – Gabriela Grabicka (USC), 5 – Krystyna Dudziak, po 
mężu Zapłata (referent �nansowy), 6 – Stefania Kempińska (księgowa i kasjerka), 7 – Wanda NN 
(gospodarka komunalna), 8 – Teresa Przybylska, 9 – Skóra, żona sekretarza partii (meldunki), 10 
– Stefaniak (referent podatkowy od nieruchomości), 11 – Franciszek Teszner (sprawy administra-
cyjne), 12 – Władysław Ziętek (sekretarz partii, potem kierownik USC), 13 – Marcin Szymański 
(sprawy rolne). Na zdjęciu brakuje Leona Białasa i Jakuba Krawczyka

n
Krystyna Zapłata z wnukami, dziś dorosłymi. Warto wspomnieć również, że jubilat-
ka jest mamą znanych lubońskich nauczycielek: Hanny Hnat i Elżbiety Zapłaty-
-Szwedziak
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W środę,15 czerwca tuż po godz. 19., 
na drodze krajowej nr 5 w miejsco-
wości Prusice w  województwie dol-
nośląskim doszło do wypadku drogo-
wego. Jednym z  samochodów, któ-
re  się zderzyły, kierowała 36-letnia 
lubońska policjantka – mł. aspirat 
Agnieszka Smoczyk. Zginęła na miej-
scu. Trudno znaleźć słowa, by opisać 
smutek i  ból rodziny, przyjaciół 
i  wszystkich tych, którzy Agnieszkę 
znali
Śp. mł.asp. Agnieszka Smoczyk peł-
niła służbę w policji od 27 grudnia 
2005  r. Od początku była związana 
z pionem prewencji. Od 2011 r. pra-
cowała w Zespole Prewencji Krymi-
nalnej i  Nieletnich w  Komisariacie 
Policji w  Luboniu, a  wcześniej – 
w  Wydziale Zabezpieczenia Miasta 
Komendy Miejskiej Policji w Pozna-
niu oraz Komisariacie Policji Poznań 
Nowe Miasto – również zajmowa-
ła się problematyką nieletnich. Ostat-
nie zajmowane przez nią stanowisko 
to asystent Referatu Prewencji Ko-
misariatu Policji w Luboniu. Dała się 
poznać jako policjantka sumienna 
i zdyscyplinowana. Wg opinii prze-
łożonych, wykazywała zaangażowa-

nie, inicjatywę i samodzielność. Ce-
chował ją spokój i opanowanie oraz 
wysoka kultura osobista. W codzien-
nej służbie, w  relacjach z  kolegami 
i społecznością nie stwarzała sytuacji 
konfliktowych. Zawsze chętnie słu-
żyła pomocą i radą innym policjan-
tom. Cieszyła się zaufaniem przeło-
żonych, współpracowników i ludzi, 
z  którymi pracowała. Przez lata 
swojej służby dbała o  dobre imię 
policji, m.in. przez rzetelną służbę 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
lokalnych społeczności. Za liczne 
osiągnięcia służbowe i pozasłużbo-
we była wielokrotnie wyróżniana 
i nagradzana. Poza standardowymi 
zadaniami, jakie realizowała na swo-
im stanowisku, pełniła również 
funkcję koordynatora ds. przemocy 
w rodzinie oraz uczestniczyła w ze-
braniach zespołu interdyscyplinar-
nego. Dodatkowo od 4 lat była człon-
kiem Zespołu Antykonfliktowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Po-
znaniu, który jest powoływany do 
pracy podczas meczów i zgromadzeń 
publicznych, w  celu rozwiązywania 
konfliktów i łagodzenia napięć spo-
łecznych. Ponadto pełniła dyżury 

Tragiczna śmierć policjantki
w ramach projektu „Dziecko pod 
Parasolem Prawa”. W  czerw-
cu  2014  r. uczestniczyła w  stażu 
zawodowym Police Placement 
Programme Policji Hrabstw De-
wonu i Kornwalii w Wielkiej Bry-
tanii. Niedawno, od 3  listopada 
ubiegłego roku do 15  marca br., 
odbywała służbę w Polskim Kon-
tyngencie Policyjnym Misji Unii 
Europejskiej w  zakresie prawo-
rządności w Kosowie.
Ukończyła studia magisterskie na 
Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, kierunek peda-
gogika o specjalizacji: resocjalizacja 
i praca socjalna, oraz studia pody-
plomowe na kierunku bezpieczeń-
stwo wewnętrzne i międzynarodo-
we. Była w  trakcie studiów magi-
sterskich na kierunku prawa 
w  Wyższej Szkole Umiejętności 
Społecznych w Poznaniu, których 
niestety już nie ukończy.
Przez ostatnie 4 lata miałem przy-
jemność redagowania z  pomocą 
Agnieszki comiesięcznej „Kroniki 
policyjnej” publikowanej w  „Wie-
ściach Lubońskich”.

Paweł Wolniewicz

Msza św. pogrzebowa została od-
prawiona 22 czerwca w kościele pw. 
św. Doroty w miejscowości Duszno, 
po czym Agnieszkę Smoczyk po-
chowano na pobliskim cmentarzu 
para�alnym.

n
W styczniu ub. roku, jak zawsze 
uśmiechnięta i życzliwa mł. asp. 
Agnieszka Smoczyk – jeszcze w starym 
komisariacie – przekazywała „Wieściom 
Lubońskim” informacje do „Kroniki 
policyjnej”   fot. Paweł Wolniewicz

Pracujący od dwóch lat w  charakterze 
konserwatora w  punkcie technicznym 
lubońskiego magistratu Rafał Potocki 
jest jednym z największych kolekcjone-
rów broni pneumatycznej w  Polsce. 
W  swojej kolekcji zgromadził około 
150 wiatrówek. Urodził się w Poznaniu, 
a  obecnie mieszka na jego obrzeżach. 

Zamiłowanie do pneumatyków zaszcze-
pił w nim ojciec – Ryszard, który posia-
dał wiatrówkę i strzelając z niej wzbudzał 
zainteresowanie syna i  pociąg do tego 
sprzętu już od lat przedszkolnych. Moż-
na stwierdzić, że Rafał życiową pasję 
odziedziczył także po swoich wcześniej-
szych przodkach, którzy wojskowość 

i  patriotyzm mieli we 
krwi. Mianowicie, jego 
pradziadek – Stanisław 
Knajdek – w 1916 r. wal-
czył w I wojnie światowej 
pod Verdun, natomiast 
dziadek – Franciszek 
Hossa – w  kampanii 
wrześniowej, następnie 
dostał się do niewoli so-
wieckiej i został osadzony w obozie je-
nieckim pod Katyniem, jednak szczęśli-
wym trafem, w ramach wymiany jeńców 
powrócił do Polski. Jeszcze zanim Rafał 
uczęszczał do szkoły Podstawowej, jego 
starszy kuzyn dał mu do ręki pistolet 
wiatrówkowy „Łucznik” model WZ-70. 
Kilka lat później strzelał rekreacyjnie 
z wiatrówki i lubił przy niej majstrować, 
przeglądając ją i  konserwując. Przed 
prawie 20. laty znajomi podarowali mu 
czeską wiatrówkę „Slavię”, którą schował 
w  szopce ojca, a  po kilku latach, jak 
powiedział, wziął na warsztat, rozebrał, 
zakonserwował i złożył. Nieco później, 
na portalu internetowym kupił dwie 
wiatrówki kolekcjonerskie. Od tego cza-
su na różnych aukcjach i portalach ku-
pował coraz więcej wiatrówek. Jednocze-
śnie powtarzające się w kolekcji egzem-
plarze sprzedawał innym kolekcjonerom, 
z którymi zacieśniał kontakty. Z roku na 
rok kolekcja pana Rafała metodą „kuli 
śnieżnej” się powiększała. Obecnie liczy 
około 150 sztuk broni pneumatycznej. Jej 
„perłami” są: najstarsza (z 1890 r.) wia-
trówka niemiecka typu „Bügelspanner”, 
pierwsza polska wiatrówka Braci Pasław-

skich z roku 1934, pełna kolekcja wiatró-
wek „Łucznik” oraz szwedzka wiatrówka 
Excellent. W  ramach swojej życiowej 
pasji kolekcjoner wykonuje renowację 
wybranych egzemplarzy, szuka umiesz-
czonych na niej sygnatur, jest często obec-
ny na kolekcjonerskich portalach inter-
netowych, za pośrednictwem których 
nawiązuje nowe kontakty w środowisku 
ludzi o  podobnych zainteresowaniach 
również za granicą. Jest aktywny, prezen-
tuje swoją kolekcję przy różnych okazjach 
– na festynach, aukcjach i inscenizacjach, 
jako instruktor przeprowadza szkolenia 
w posługiwaniu się bronią pneumatyczną. 
Rafał Potocki jest również członkiem 
Lubońskiego Bractwa Kurkowego (LBK), 
którego był współzałożycielem, a  jego 
wiedza i doświadczenie są pomocne pod-
czas przeprowadzania konkursów strze-
leckich. Zapytany o przyszłość – powie-
dział: hobby mnie coraz bardziej wkręca 
i angażuje czasowo. Jednocześnie zachęcam 
wszystkich zainteresowanych do odwiedza-
nia strony internetowej: https://wiatrow-
ki.cloudtown.pl, gdzie można znaleźć 
wiele ciekawych informacji.

PAW

Kolekcjoner wiatrówek

n
Podczas jednego ze spotkań Lubońskiego Bractwa Kurkowego w siedzibie OSP 
Rafał Potocki przeprowadził szkolenie z posługiwania się bronią pneumatyczną 
na własnym sprzęcie, przygotowujące członków do konkursów strzeleckich   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Do najcenniejszych w kolekcji Rafała Potockiego należą 
wiatrówki Braci Pasławskich   fot. Izabela Piechota
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Danuta Piestrzyńska
Siostrę Hadrianę poznałam kiedy jesz-
cze chodziła pieszo do chorych 
w Luboniu. Później już jeździła samo-
chodem. To prawda, że każdego obda-
rzała swoim pięknym, dziecięcym, 
promiennym uśmiechem. Była nie 
tylko pielęgniarką niosącą pomoc 
i ukojenie w chorobie, ale potrafiła też 
pięknie  się przyjaźnić! Kiedy odwie-
dzała chorych w bloku, w którym kie-
dyś mieszkałam, starała  się znaleźć 
chwilkę, aby wejść i zapytać o zdrowie 
lub zwyczajnie przytulić do serca i po-
wiedzieć coś miłego. Lubiła zbierać 
zioła i  często w  tym celu jeździła na 
szachty. To od Niej nauczyłam  się je 
rozpoznawać i  stosować. Szukaliśmy 
pokrzyw, mięty, świetlika, babki zwy-
czajnej, glistnika (jaskółcze ziele), 
a w ogrodzie zbierałyśmy nagietki lub 
na łące przy domu hyczkę (czarny bez) 
i inne zioła. Siostra umiała przyrządzać 
różne mikstury ziołowe i z powodze-
niem je stosowała.
Rozmowa z siostrą zawsze przynosiła 
radość, dobroć i ciepłe słowa. Dawała 
ukojenie. Potrafiła słuchać jak praw-
dziwa przyjaciółka. Prosto i zwyczajnie 
mówiła o miłości Boga do ludzi. Lubi-
ła się śmiać i opowiadać zabawne hi-
storyjki. Zdarzało się, że piłyśmy 
wspólnie herbatkę (ziołową), natomiast 
kiedy spotykałyśmy się na ulicy, zawsze 
podchodziła z dobrym słowem, z pięk-
nym uśmiechem i taką Ją zapamięta-
łam. Kiedy pochylam się nad Jej gro-
bem na cmentarzu – to uśmiecham się, 
bo wiem, że Ona też lubiła się śmiać. 
Piękni ludzie zostawiają piękne wspo-
mnienia!

Danuta Jarecka
Przyjaźniłam  się z  s. Hadrianą przez 
wiele lat. Myślę, że miałyśmy podobne 
poczucie humoru, obie też pracowały-
śmy z chorymi (ja byłam siostrą PCK). 
Kiedy zachorował mój mąż – Szczepan 
– siostra przychodziła do nas codzien-
nie. Robiła zastrzyki, zmieniała opa-
trunki. Bardzo lubiła rozmawiać 
z moim mężem, bo pochodzili z tych 
samych stron (mąż z Lublina, siostra 
z Puław). Siostra była bardzo pracowi-
ta. Nawet, kiedy na chwilę przysiadła 
obok chorego, to wyjmowała robótkę 
i „śmigając” na drutach, rozmawiała. 
Kiedy mojej przyjaciółce – dr Jolancie 
Kocur – zachorowała mama, s. Hadria-
na i  ja opiekowałyśmy  się chorą. Pa-
miętam, ile siostra wnosiła radości 
i  szczęścia i  jak bardzo na te wizyty 
czekała śp. pani Janeczka, chociaż była 
otoczona piękną miłością najbliższych. 
Teraz sama choruję i od pół roku je-
stem zdana na pomoc innych ludzi. 
Często wspominam s. Hadrianę, żału-
ję, że Jej nie ma! Mam jednak obok 
siebie „anioła stróża” do pomocy – p. 
Terenię – i wielu oddanych wspania-
łych sąsiadów oraz przyjaciół, na któ-
rych mogę liczyć.
Siostra Hadriana pozostanie w mej pa-
mięci jako radosna zakonnica, kochają-
ca chorych i z uśmiechem rozdająca li-
zaki małym dzieciom! Jestem Jej winna 
pamięć, szacunek i wdzięczność. Dzię-
kuję Bogu za to, że spotkałam Ją na swej 
drodze życia!

Biogram zmarłej 10 maja br. siostry 
Hadriany przedstawiliśmy w „WL” 06-
2016 r. na str. 31

Wielki przyjaciel ludzi
Wspomnienia o zmarłej s. Hadrianie Bienek, służebniczce Maryi

Mieszkająca od urodzenia w  naszym 
mieście Maria Kaczmarek – córka spo-
łecznika, o  którym pisaliśmy szerzej 
w ubiegłym roku (czytaj: „WL 10-2015, 
str. 41), została członkiem nowej Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu i przez najbliższe trzy lata 
będzie pracowała w Komisji Społeczno-
-Kulturalnej.
Maria Kaczmarek mieszka przy ul. 
Kolonia PZNF, której budynki o nu-
merach od 1 do 7 należą do swarzędz-
kiej spółdzielni (również budynki 
przy ul. Hibnera 5, 6, 7, Dworcowej 23 
i Armii Poznań 51). Ta zaangażowana 
w  sprawy naszego miasta obecnie 
emerytka przepracowała 45 lat w pio-
nie technicznym mieszczących  się 
w sąsiedztwie Poznańskich Zakładach 
Nawozów Fosforowych. Działalność 
w  Radzie Nadzorczej jest dla niej 
nowym wyzwaniem i  kolejnym do-
świadczeniem życiowym. Pani Maria 
jest zadowolona, że obecnie ma więk-

szy wpływ na decyzje podejmowane 
w spółdzielni i prowadzone działania. 
Warto wspomnieć, że Spółdzielnia ma 
swoje zasoby mieszkaniowe również 
w Swarzędzu, Poznaniu, Czerwonaku, 
Kostrzynie Wlkp. i Kórniku. W sumie 
zamieszkuje w nich około 20 000 lu-
dzi, w tym 6 248 członków spółdziel-
ni.

PAW

Lubonianka w Radzie 
Nadzorczej

Maria 
Kaczmarek 
– członek 
nowej 
Rady Nad-
zorczej 
Spółdzielni 
Mieszka-
niowej 
w Swarzę-
dzu

n

280 lat temu
Qn W lipcu 1736 r. odnotowano największą 

powódź, która przeszła przez nasze ziemie. 
Zmiotła lubońskie młyny i zmieniła bieg 
Warty.   („Wademecum lubońskie” cz. 4 – 
„WL” 05-2004, s. 13)

185 lat temu
Qn 9 lipca 1831 r. sala szkoły w Lasku (ul. 

Kręta) została na rozkaz wojska pruskiego 
opróżniona i  wyczyszczona, a  następnie 
zamieniona w pracownię rymarską stacjo-
nującej we wsi 7. Baterii Haubic (Prusacy 
pomagali Rosjanom podczas trwającej 
wtedy wojny polsko-rosyjskiej).   (13, s. 77)

145 lat temu
Qn Latem 1871 r. w folwarku żabikowskim 

(Szkoła Rolnicza im. Haliny) trwała budowa 
drugiego sześcioraka dla służby folwarcz-
nej.   (11, s. 150)

125 lat temu
Qn 3 lipca 1891 r. wydano ordynację wiejską 

wyboru sołtysów. Na jej podstawie starosta 
powiatowy mianował np. w 1933 r. sołtysem 
(komisarycznym) wsi Luboń Stanisława 
Skrzypczaka.   (13, s. 217)

115 lat temu
Qn W lipcu 1901 r. w Żabikowie spotykali się 

przedstawiciele gmin Luboń i Żabikowo, by 
zapoznać się z projektem budowy szkoły 
w Luboniu, ustalić jej rejon i sprawy bu-
dżetowe. Tę parytetyczną (dwuwyznanio-
wą) placówkę (zabytkowy budynek przy ul. 
Armii Poznań, dziś szkoła Stowarzyszenia 
Cor Ad Cor”) otwarto dopiero 13 stycznia 
1905 r.   (13, s. 211)

110 lat temu
Qn 1 lipca 1906  r. pierwszych dziesięciu 

osiedleńców niemieckich Kolonii Żabi-
kowo udało się do komisarza obwodowe-
go w Fabianowie, domagając się szybkie-
go skierowania ich dzieci (9 chłopców, 9 
dziewczynek) do nowej szkoły w Luboniu. 
Samorząd luboński wyraził zgodę na przy-
jęcie dzieci kolonistów tego samego dnia.   
(13, s. 263)
Qn 9 lipca 1906 r. z udziałem czterech radców 

rządowych omawiano w Poznaniu kwestię 
budowy na terenie Kolonii – szkoły dla 
dzieci mieszkańców tego terenu. Przygo-
towywania do otwarcia tej placówki trwa-
ły od lipca do października.   (13, s. 263)

105 lat temu
Qn 15 lipca 1911 r. aktor o nazwisku Lub-

bert z Poznania podarował Muzeum Ce-
sarza Fryderyka: nóż, czaszkę, jeden grot, 
rozcieracze kamienne, fragmenty naczyń 
ceramicznych, kości oraz odłamki kamien-
ne znalezione w żwirowni przy bocznicy 
prowadzącej do Fabryki Milcha w Luboniu.   
(4, s. 10)

80 lat temu
Qn 1 lipca 1936 r. wikariuszem w para�i św. 

Jana Bosko we wsi Luboń i pomocnikiem 

proboszcza, ks. Stanisława Streicha, 
został ks. dr Wiktor Koperski.   (3, 
s. 110)

75 lat temu
Qn 25 lipca 1941 r. zmarł w obozie 

hitlerowskim w Gusen Czesław Go-
lak – kleryk ze Zgromadzenia Wer-
bistów, w którego sprawie toczy się 
proces beaty�kacyjny.   („WL” 01-
2006, s. 17)
Qn Latem 1941 r. podczas mszy św. 

funkcjonariusze miejscowej organi-
zacji hitlerowskiej SA otoczyli ko-
ściół pw. św. Jana Bosko i wszystkich 
dokładnie rewidowali przy wyjściu.   
(11, s. 83)
Qn Latem 1941 r. na polach folwarcz-

nych położonych pomiędzy ul. Żabi-
kowską a torami kolejowymi, przez 
które miał przebiegać odcinek auto-
strady Berlin-Warszawa, rozpoczęły się 
pierwsze prace ziemne. Wykonywali 
je Żydzi sprowadzeni ze wschodniej 
Wielkopolski.   (11, s. 190)

70 lat temu
Qn Do lipca 1946 r. trwała odbudowa 

kościoła św. Jana Bosko po wojennych 
zniszczeniach.   („Wademekum lu-
bońskie”, cz. 3 – „WL”  04-2004, s. 11)
- 7 lipca 1946 r. o godz. 16 w kościele 
św. Jana Bosko miała miejsce aka-
demia ku czci Matki Boskiej przy 
udziale stowarzyszeń para�alnych.   
(3, s. 181)

55 lat temu
Qn 7 lipca 1961 r. w Komitecie Woje-

wódzkim PZPR (Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza) w Poznaniu zwo-
łano naradę z udziałem przedstawi-
cieli Kuratorium, na którą wezwano 
również dyrektorów dużych zakła-
dów pracy, m.in. Zakładów Chemicz-
nych w Luboniu. Zobowiązano ich 
do zreformowania możliwości reali-
zacji szkół w podległych im �rmach 
(kilka lat wcześniej szkoły zakładowe 
zamknięto).   (13, s. 337)
Qn W lipcu 1961 r. w Luboniu prze-

widywano otwarcie wspólnej, mię-
dzyzakładowej zasadniczej szkoły 
zawodowej dla Zakładów Przemy-
słu Ziemniaczanego i Poznańskich 
Zakładów Nawozów Fosforowych. 
Ostatecznie powstały oddzielne pla-
cówki.   (13, s. 337)

50 lat temu
Qn 13 lipca 1966 r. powołano społeczny 

komitet budowy pomnika ku czci o�ar 
faszyzmu byłego obozu karno-śled-
czego w Żabikowie („Nigdy wojny” 
stojący centralnie).   (8)

40 lat temu
Qn 13 lipca 1976 r. wyda-

no zezwolenie na budowę 
kościoła w Lasku (pomi-

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

Kalendarium lubońskie
lipiec – okrągłe rocznice

cd.  
na str. 
36
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mo oporu władz 
wywalczone przez 
proboszcza, ks. Ma-
riana Mikołajczaka), 
wg projektu archi-
tekta Henryka Mar-

cinkowskiego, w miejsce ka-
plicy (budynku Kasztelanów).   
(3, s.212)

25 lat temu
Qn 1 lipca 1991  r. powoła-

no miejską spółkę z  o.o. – 
Przedsiębiorstwo Transpor-
towe „Translub” do obsługi 
komunikacji miejskiej.   (8; 
„WL” 08-1991, s. 1)
Qn 22 lipca 1991 r. do Lubo-

nia przybyła zaprzyjaźniona 
drużyna oldbojów z Vechmall 
(100 km od Brukseli), z którą 
Luboński Klub Sportowy ro-
zegrał 2 dni później wygrany 
mecz (2:0). Bramki zdobyli Mi-
chał Nowacki (radny Miejskiej 
Rady Narodowej 1988-1990 
i Rady Miasta Luboń i 1994-
1998)  i nieżyjący dziś Janusz 
Kowalkiewicz. Nad belgijską 
ekipą czuwali: prezes klubu 
oldbojów – Leon Clenjans, 
redaktorzy polskiego radia 
w  Genk – Stefan Bronicki 
(naczelny) i  Jan Mysta oraz 
członek zarządu klubu – Wer-
ner Horinecki. Przyjacielski 
futbol na linii Luboń – Vech-
mall zapoczątkowano w 1988 r.   
(„WL” 09-1991, s.6)
- 31 lipca 1991 r. powołano 
w  Luboniu Straż Miejską.   
(„Wademekum lubońskie” 
cz. 6 – „WL” 08-2004, s. 22)

20 lat temu
Qn 5 lipca 1996  r. wydano 

decyzję o lokalizacji płatnej 
autostrady A-2 w wojewódz-
twie poznańskim z trasą, która 
przebiega przez Luboń.   (8)
Qn od 30 lipca do 2 sierpnia 

1996 r. w Luboniu trwała rozle-
gła awaria wodociągowa. Przez 
prawie 3 doby całe miasto było 
pozbawione wody. Powodem 
było uszkodzenie powstałe 
w  jedynym dla Lubonia uj-
ściu z magistrali poznańskiej 
(ul. Kotowo, ok. 50 m od jej 
zbiegu z Głogowską).   („WL” 
09-1996, s. 3)

15 lat temu
Qn 10 lipca 2001  r. władze 

Lubonia wypuściły obligacje 
miejskie na wykup gruntów 
pod drogi w Centrum Lubo-
nia.   (10)
Qn 26 lipca 2001 r. Rada Mia-

sta podjęła uchwałę w sprawie 
współpracy z Gminami Płasko-
wyżu Wschodniego w Rouen 
(Francja), kontynuowaną do 
dziś.   (10, XXXVII/194/2001)

cd.  
ze str. 
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W latach 90. ubiegłego wieku, w obrębie 
naszego miasta uprawiano jeszcze wiele 
pól należących kiedyś do poszczególnych 
osad, z których powstał Luboń. Na polach 
tych znajdowano często ołowiane krążki 
z mniej lub bardziej czytelnymi znakami 
gra�cznymi. Te niepozorne, małe przed-
mioty były kiedyś gwarantem nienaru-
szalności przesyłek wędrujących między 
wsiami, miastami, a często i państwami. 
Nadający przesyłkę, nie towarzysząc jej 
w drodze, chciał mieć pewność, że nikt 
nie będzie zaglądał, ani nie przywłaszczy 
sobie żadnej rzeczy wchodzącej w  jej 
skład. Dlatego też na przesyłkach umiesz-
czano plomby. Sposób takiego zabezpie-
czenia znany jest od dawna. W zależności 
od czasu i  miejsca różny był materiał, 
w którym odciskano znak nadawcy. Były 
plomby z  gliny, laku, gipsu lub ołowiu. 
Różne też były znaki odciśnięte na tych 
plombach. Począwszy od znaków, jakimi 

posługiwali się panujący, poprzez herby 
rodowe, herby miast, znaki kupieckie 
i  rzemieślnicze. Korespondencję i  małe 
przesyłki dostarczali konno posłańcy, 
większe wozy konne.
Za panowania pierwszych władców w Pol-
sce dla ich potrzeb istniał system usług 

znany powodem. Zobowiązywał lokalnych 
przedstawicieli władzy (sołtysów, burmi-
strzów lub ławników) do utrzymania 
specjalnych pomieszczeń i  dostarczania 
koni dla posłańców królewskich. Rycer-
stwo było z kolei zobowiązane do obstawy 
przy przewozie wartościowych przesyłek.
Na przełomie XIII i XIV wieku w Polsce 
ustalono i spisano zasady przewozu ko-
respondencji i rzeczy oraz zakres odpo-
wiedzialności za powierzone mienie. 
W XVI wieku w Europie zaczęły kursować 
według ustalonego planu dyliżansy. Prze-
woziły podróżnych, korespondencję i róż-
ne towary. W Polsce pierwsze stałe połą-
czenie Poczty Królewskiej między Krako-
wem a Wenecją przez Wiedeń założył król 
Zygmunt August w  1558  r. W  1562  r. 
przywilej korzystania z usług poczty na 
tej trasie otrzymały osoby prywatne, a in-
stytucja ta zmieniła nazwę na „Poczta 
Polska”. Zwrot „poczta” wywodzi się z ła-

cińskiej nazwy „mutatio postia”, oznacza-
jącej stację wymiany koni z czasów Ce-
sarstwa Rzymskiego. W XVI wieku został 
zapożyczony do języka polskiego wyraz 
„posta”.
Jednak to nie królowie, ale kupujący przy-
czynili się najbardziej do rozwoju poczty. 
Początkowo za pomocą wozów konnych, 
później korzystając z udogodnień, jakie 
niosły powstające linie kolejowe, przesy-
łali towary między wsią a  rozwijający-
mi się miastami.
Z miejskich zakładów trafiły na wieś 
wszystkie nowości techniczne. Dzisiaj 
większość tych zakładów już nie istnieje. 
Uległy zniszczeniom podczas jednej czy 
drugiej wojny. Niektóre młyny spłonęły, 
inne są już dawno nieczynne. O tym, że 
kiedyś istniały, mówią nam te ołowiane 
maleństwa. Po spełnieniu swej roli wy-
rzucano je, dzisiaj możemy z nich odczy-
tać naprawdę wiele informacji historycz-
nych. Tak niedoceniana jeszcze do nie-

dawna plomba zaczyna być obiektem 
zainteresowania wielu kolekcjonerów. 
Nam te maleństwa mówią, z kim handlo-
wali dawni mieszkańcy dzisiejszego Lu-
bonia i z jakich miast docierała tu poczta. 
Na plombach z reguły jest jeszcze jedna 
ważna informacja – data. Mamy więc trzy 
ważne wiadomości – skąd, od kogo i kie-
dy.
Kilkanaście lat temu, gdy starałem  się 
katalogować plomby z  terenu Lubonia, 
nie posiadałem tak zaawansowanego apa-
ratu fotogra�cznego, by robić czytelne 
zdjęcia plomb, więc została zabawa w ręcz-
ne rysowanie szkiców. Sam  się z  tego 
śmieję wspominając, ile czasu zajmowało 
przewracanie stron starych gazet w po-
szukiwaniu reklam �rm odciśniętych na 
tych plombach. Przeglądanie starych ko-
lejowych rozkładów jazdy i wielkie świę-
to, gdy mogłem skserować poznański 
rozkład z  1908-1909  r. Obejmował on 
obszar Polski pod zaborem pruskim, lecz 
były w nim nazwy miejscowości w języku 
polskim i niemieckim.
W erze wszechobecnego Internetu wy-
starczy wpisać w  wyszukiwarce nazwę 
�rmy lub właściciela, miejscowość z pol-
ską lub niemiecką nazwą, a otrzymamy 
często wiele interesujących nas informacji. 
Te wiadomości to jednak nie dotyk cza-
rodziejskiej różdżki ani magia kompute-
rowego przycisku. To efekt pracy wielu 
ludzi, godzinami przesiadujących w  ar-
chiwach, żmudne studiowanie starych 
dokumentów i gazet. To dzięki pracy tych 
pasjonatów, którzy dzielą się z nami swą 
wiedzą na temat ich lokalnej historii, ja 
dopiero teraz mogę opisać wiele z  tych 
plomb. Dziękuję za to tym wszystkim, 
którzy sprawili, że lubońskie plomby będą 
mogły opowiadać o Waszej i Naszej hi-
storii.

Romuald Komischke

Historia w kilogramie ołowiu

n
Skatalogowana przez Lubońskie Stowarzyszenie Historyczne plomba polskiego Urzę-
du Celnego nr 142 znaleziona w Luboniu   oprac. Romuald Komischke   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
Wizerunek jednej z plomb pochodzących 
z naszego miasta. Niestety ołowiany orygi-
nał zaginął, był zdeponowany w nieistnie-
jącej już Sali Histori w Ośrodku Kultury 
„Pod Kominem” przy ul. Armii Poznań  
oprac. Romuald Komischke

n
Plomba ołowiana z końca XIX wieku 
o średnicy 24 mm pieczętująca niegdyś 
transport mąki DIAMANT, na rewersie 
data 16 JUN (16 czerwca) niestety nie 
znamy roku oraz opis w otoku: WALZEN 
MŰHLE WILHENBERG  (walcowy młyn 
w Wieleniu – wówczas Prusy Wschodnie)   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przykład ołowianej plomby z czasu zabo-
rów o średnicy 19 mm, na awersie mono-
gram ozdobny FWR (Fryderyk Wilhelm 
Rex) otoczony wiankiem ze stylizowa-
nych orłów pruskich, na rewersie dodat-
kowo nazwa miasta ARTERN w Niem-
czech (Turyngia), co pieczętowała nie 
wiadomo    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Plomba kolejowa, która do Lubonia 
tra�ła z Baborówka pod Szamotuła-
mi, prawdopodobnie z tamtejszego 
folwarku wysłana 26 czerwca rok 
nieznany. Dodatkowy mały odlew 
z numerem to prawdopodobnie 
oznaczenie plombownicy (plombu-
jącego)   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Był piękny, letni dzień i  w  tym dniu 
mój dziadek ze strony ojca obchodził 
50-lecie pracy jako kierownik ekspe-
dycji towarowej na dworcu PKP 
w Luboniu. Było to wielkie święto na 
stacji Luboń, a w godzinach popołu-
dniowych planowano wielkie przyjęcie 
w  domu przy ul. Dworcowej (patrz: 
„WL” 10-2015, str. 41; dziś nie istnieje; 
obecnie środek ul. Dworcowej). Zje-
chała się też rodzina z Wierzbna (dzi-
siaj Lubuskie) i  Brochowa (obecnie 
dzielnica Wrocławia). Od kilku tygodni 
w  Puszczykówku przy dworcu PKP 
działała cukiernia p. Kostusiaka, 
wszystkich ogarniał szał jego wypie-
ków. To był chyba pierwszy prywatny 
obiekt tego typu po drugiej wojnie 
w Polsce. Więc torty zamówiono i po-
jechałyśmy z  kuzynką je odebrać. 
W  domu poinstruowano nas, kiedy 
mamy pociąg powrotny. Szybko  się 
uwinęłyśmy i zjawiłyśmy się na stacji 
długo przed czasem. Pociąg powrotny 
nadjechał dużo za wcześnie. Wyszedł 
kierownik i  spytał, dokąd jedziemy, 
oznajmiając, że to ostatni skład do 
Poznania. Wsiadłyśmy. Panowała dziw-
na atmosfera. Podenerwowanie? Pociąg 
dojechał do Lubonia i  stanął przed 
semaforami na wysokości dzisiejszego 
cmentarza komunalnego. Jako że z tego 
miejsca bliżej było nam do domu na 
Kolonii PZNF, więc wysiadłyśmy. Przed 
domami stały kobiety, niektóre płaka-
ły, słychać było odległe strzały, ktoś 
mówił, że pracownicy Chemicznych 
zostali zawróceni (dziś wiem przez 
kogo – dyrektora technicznego T. 

Krawczyka). W godzinach popołudnio-
wych odbyło się przyjęcie. Wszystkie 
rozmowy skupiły się na Poznaniu – na 
tym, co się tam dzieje. Podsłuchiwałam 
te konwersacje dorosłych (w rodzinie 
uważano, że jestem najbardziej wścib-
ska z dzieciaków).
W tym nastroju mijały dni. Któregoś 
z  nich na Kolonię PZNF przyjechał 
samochód. Dzisiaj uważam, że był to 
dawny Lublin. Dzieciaki bawiły  się 
w parku. Z samochodu panowie wo-
łali: Dzieci, przywieźliśmy wam chleb 
bo, wasi rodzice walczą. Samochód był 
z Włocławka lub Torunia. Tak zapa-
miętałam.
Któregoś dnia w godzinach wieczornych 
na teren za dzisiejszym cmentarzem 
komunalnym przyjechało wojsko, które 
stacjonowało dość długo. Rozdali wspa-
niałe wojskowe suchary z kminkiem. Tak 
jak przyjechali, tak pewnego razu w go-
dzinach wieczornych wyjechali.
Pamiętam, jak któregoś dnia udali-
śmy się z rodzicami zobaczyć, co robi 
rodzina na ul. Mostowej w Poznaniu, 
tym bardziej, że wuj pracował w CRZZ 
(Centralna Rada Związków Zawodo-
wych) na Kochanowskiego jako stróż. 
Był inwalidą wojennym I  wojny. Na 
skrzyżowaniu ul. Mostowej i  Marii 
Magdaleny, na narożniku szpitala 
dziecięcego, leżał rozwalony czołg 
(leżał tak przez kilka miesięcy). Ro-
dzina była cała i zdrowa.
Życie wracało do normalności. Tylko na 
stronach ludzie dyskutowali o tym, co się 
wydarzyło.

Maria Kaczmarek

Czerwiec 1956
Co pamiętam z tego okresu? Właśnie skończyłam 10 lat

W dniu, kiedy 
w Poznaniu 
trwał protest 
robotników (28 
czerwca 
1956 r.), 
w Luboniu 
Nikodem Kacz-
marek (siedzi 
centralnie, 2. 
z prawej) ob-
chodził 50-lecie 
pracy na kolei 
– pamiątkowe 
zdjęcie wyko-
nane w nieinst-
niejącym już 
dziś domu 
w pobliżu 
dworca. 
W ostatnim 
rzędzie stoi 
z prawej jego 
syn Władysław 
Kaczmarek. U 
dołu – okolicz-
nościowy dy-
plom N. Kacz-
marka z podpi-
sami kolegów 
i współpracow-
ników, na któ-
rym widnieją 
daty 1906-1956

Qn W lipcu 2001 r. roz-
poczęto budowę nowego 
kościoła pw. św. Maksy-
miliana Kolbego w Lasku.   
(„WL” 12-2001, s. 24)
- 1 lipca 2001 r. budy-
nek SP 4 przy ul. Sobie-
skiego 59, gdzie wcze-
śniej uczyły  się dzieci 
z zerówek i oddziałów 
specjalnych, przeszedł 
w  ręce miasta, które 
przebudowało go na 
mieszkania komunalne.   
(„WL” 09-2004, s. 14)

[źródła: 1 – „Archi-
tektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. 
Poznania” Grażyna Ba-
lińska, Wrocław 2000; 
3 – „Luboń i  okoli-
ce. Dzieje osadnictwa 
i  dziewięciu parafii” 
Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 
– „Wykopaliska arche-
ologiczne w Luboniu”, 
Stanisław Malepszak, 
Błażej Stanisławski, 
Luboń 1998; 5 – „50 
lat Lubońskiego Klu-
bu Sportowego 1943 
– 1993”, Stanisław Ma-
lepszak, Luboń 1993; 6 
– „Zakłady Chemiczne 
Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i  współcze-
sność”, Andrzej Za-
rzycki, Luboń 1999; 
8 – Biblioteka Miejska 
– „Kalendarium Lu-
bonia” (www.biblub.
com); 10 – uchwały 
Rady Miasta Luboń; 
11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i  fundacji Augu-
sta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, 
Luboń 1999; 13 –„200 
lat oświaty w Luboniu” 
Stanisław Malepszak 
i Piotr P. Ruszkowski, 
Luboń 2008; 15 – Kro-
nika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 
16 – „Lubonianie w Po-
wstaniu Wielkopol-
skim”, Luboń 2009; 17 
– „Rocznik Historyczny 
Lubonia” – tom 1, Luboń 
2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” 
– tom 2, Luboń 2012; 
25 – „Bambrzy”, Maria 
Paradowska, Poznań 
1998]; 30 – BZCz (Bi-
blioteka Zawartości 
Czasopism)

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

oprac. HS

Ostatnio wiele miejsca poświęca  się obchodom 60. 
rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. W  pobliskiej 
„Galerii Dębiec”, gdzie sprawunki robi wielu lubonian, 
już kiedyś z niemałym zdziwieniem zatrzymałem się 
przy ogłoszeniu cukierni „Rem Marco”. Dowiedziałem 
się, że zaprasza m.in. do punktu przy ul. 28 Czerw-
ca  1896 pod numerem 384, czyli „Galerii Dębiec” 
w której się właśnie znajdowałem. Oczywiście popraw-
na nazwa ulicy to: 28 Czerwca 1956. Zareagowałem 
wówczas śmiechem i zwróciłem uwagę ekspedientce, 
że coś nie gra w  adresie. Zastanawiałem  się też, jak 
można było  się tak pomylić – to nie literówka czy 
czeski błąd przestawionych cyfr, lecz bezmyślnie wpi-
sana data, która nic nie mówi. Sprawdzałem w Inter-
necie okoliczność, która pod koniec XIX wieku mogła 
wydarzyć się w tym dniu gdziekolwiek na świecie – nie 
znalazłem usprawiedliwienia. Dziś z okazji rocznicy 
tych ważnych nie tylko dla Poznania wydarzeń, wracam 
do tej „ciekawostki” i kolejnego, tym razem publicz-
nego, zwrócenia uwagi i może wywołania re�eksji? Ilu 
codziennie przechodzi obok tej informacji, zmieniano 
pisakiem godziny otwarcia placówek, ale tej historycz-
nie ważnej pomyłki nie zrewidowano.

PPR

Ale data!

n
Ogłoszenie cukierni „Rem Marco” z którego dowiadu-
jemy się, że jesteśmy w „Galerii Dębiec” przy ul. 
28 Czerwca 1896 roku!   fot. Piotr P. Ruszkowski

Protest robotników 28 czerwca 1956 r. przyćmił inne 
ważne wydarzenie w stolicy Wielkopolski, jakim bez 
wątpienia było tego dnia otwarcie i poświęcenie od-
budowanej po latach ze zniszczeń wojennych Archi-
katedry Poznańskiej na Ostrowiu Tumskim, a więc 
na prawym brzegu Warty, dokąd nie sięgnął bunt 
tłumów rozgrywający się po lewej stronie rzeki. Świą-
tynię odbudowano w stylu gotyckim, odmiennym od 
przedwojennego, barokowego.

(RS)

Czy wiesz, że...

n
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Spartakiada Seniorów
1 lipca na boisku 
sportowym Gmin-
nego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
przy ul. Jeziornej 
odbyła się VI Spar-
takiada Seniorów 
Komorniki 2016, 
zorganizowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Klub Seniora, w której uczest-
niczyli również lubonianie. Przyjechało 
ponad 200 seniorów z gminy Komorni-
ki, Krzykosy, Dopiewo, Kamieniec, Po-
znania, Sierakowa i tylko kilku uczest-
ników z  Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku z Lubonia (z niektórych miej-
scowości przyjechały autobusami liczne 
grupy zawodników). Zorganizowano 10 
konkurencji: nordic walking, piramida 
caro, rzut do kosza, rzut ringiem, ukła-
danie sportowca, rzut do tarczy, rzut 
kaloszem, rzut podkową, trzymanie cię-
żarków na czas, bieg w goglach – niektó-
re w  kategoriach mężczyźni i  kobiety 
oraz wiekowo – od 50-65 lat i powyżej. 
Uczestnik mógł startować tylko w  3 
wybranych konkurencjach. Odbyło się 
uroczyste otwarcie, wciągnięto na masz-
ty �agi: państwową, olimpijską i Gminy 
Komorniki. W tym roku wszyscy uczest-
nicy olimpiady wzięli udział w marszu 
nordic walking, dwukrotnie pokonując 

trasę wokół stadionu, po czym zaczęła się 
ostra walka i rywalizacja sportowa w po-
zostałych konkurencjach. Dokonano 
podsumowań i wręczono zwycięzcom 
medale oraz dyplomy i drobne upomin-
ki. Przy kawie i herbacie oraz pysznym 
placku i grzanych kiełbaskach mile spę-
dzono czas, po czym odbyła się zabawa 
taneczna. Nieliczna grupa osób z  Lu-

bonia zdobyła 7 
medali: 3 złote, 2 
srebrne i 1 brązo-
wy. W  rzucie do 
tarczy I  miejsce 
wśród kobiet po-
wyżej 65 lat zdo-
była Irena Podże-
rek, a wśród męż-
czyzn do 65 lat – 
Seweryn Palusz-
kiewicz; rzut kalo-
szem (mężczyźni 
do 65 lat) – Jan 
Błaszczak (II m.), 

Z Uniwersytetu III Wieku układanie sportowca (mężczyźni do 65 
lat) – Jan Błaszczak (I m.), rzut do kosza 
(kobiety powyżej 65 lat) – Teresa Za-
remba (I m.), rzut ringiem (mężczyźni 
do 65 lat) – Jan Błaszczak (III m); rzut 
do podkową (kobiety powyżej 65 lat) 
– Teresa Zaremba (II  m.). Jak zwykle 
spartakiada była przygotowana wzoro-
wo. Uświetnili ją swoją obecnością olim-
pijczycy z  gminy Komorniki: Jolanta 
Jezierska, Rafał Wieruszewski i  Jerzy 
Maluśki.

Jan Błaszczak

Wzdłuż Wirynki
12 czerwca odbył  się rajd pieszy 
„Wzdłuż Strugi – Wirynki” zorgani-
zowany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury i Klub Seniora w Komornikach. 
Wzięło w nim udział około 35 osób, 
w tym kilkanaście z Lubonia. Wyru-
szyliśmy spod Wiejskiego Domu Kul-
tury „Remiza” w Plewiskach na trasę 
wiodącą częściowo polnymi drogami 
pośród pól, na których ścieliły  się 
łany zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia 
i  pszenżyta. Na polach był też doj-
rzewający już rzepak, łany zielonej 
kukurydzy i nieliczne zagony ziem-

niaków. Przy drodze kwitły maki, 
modraki, koniczyna i rozmaite zioła. 
W czasie wędrówki kilka razy prze-
kraczaliśmy Wirynkę – rzeczkę dłu-
gości ok. 19 km, płynącą w polodow-
cowej rynnie, bardzo meandrującą 
o krętym przebiegu. Przepływa przez 
gminę Dopiewo i Komorniki i wpada 
do Warty. Autostrada A-2 i droga S11 
w  znaczący sposób zmieniły krajo-
braz terenów, po których spacerowa-
liśmy. Po przejściu prawie 12  km 
dotarliśmy z  powrotem do punktu 

wyjścia. Czekały tutaj już na nas 
zastawione stoły z pyszną kawą i her-
batą oraz smaczne ciasto i ciepły po-
częstunek. Nad całością czuwała 
szefowa Klubu Seniora z  Plewisk – 
Grażyna Kurasz – wraz z  paniami 
Elżbietą Rojewską, Elżbietą Roszyk 
i Marią Stangierską. Przy nastrojowej 
muzyce, o którą zadbali Elżbieta i Ze-
non Guzkowie, miło spędziliśmy czas. 
Kolejny rajd – „Zalewy Nadwarciań-
skie” – odbędzie się w niedzielę, 24 
lipca. Spotkanie o  godz.  10 przed 
Domem Kultury w Łęczycy.

Maria i Jan Błaszczakowien
Uczestnicy VI Spartakiady Seniorów w Komornikach z Lubonia   
fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy rajdu wzdłuż Wirynki na placu przed Domem Kultury w Plewiskach   fot. Jan Błaszczak

Firma „Amazon” zorganizowała 4 
czerwca nad Jeziorem Maltańskim w Po-
znaniu integracyjny piknik rodzinny, 
w  którym wzięli udział pracownicy 
z najbliższymi i przyjaciółmi. Przybyli 

korzystali z wielu atrakcji. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła  się scenogra�a 
odzwierciedlająca Kowbojskie Miastecz-
ko w  Luboniu. Drewniane składane 
budynki przenosiły przechodniów do 

Kowboje nad Maltą

Grupa Taneczno-We-
sternowa „Dallas 
Country” z Lubonia 
na poznańskiej Mal-
cie  fot. Zbigniew 
Henciel

Tańce na medal
11 czerwca w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
odbył się drugi Ogólnopolski Turniej Tańca Nowocze-
snego Dance Challenge, podczas którego wyłaniano 
najlepszych tancerzy oraz wyróżniano choreografów, 
trenerów i instruktorów. Na turniej zaproszono solistów, 
duety, amatorskie zespoły taneczne i inne formacje ze 
szkół tańca, domów kultury i klubów tanecznych z ca-
łego kraju, w tym dwie szkoły tańca z Lubonia: Aka-
demię Tańca Bezuma i Dance COOL. W 7 kategoriach 
(disco dance, disco show, performing art, hip hop, for-
my uliczne, showcase, dzieci) zaprezentowało się blisko 
1800 zawodników.
Niestety, pomimo prośby, nie otrzymaliśmy od organi-
zatora – Dance Challenge – szerszej informacji na temat 
imprezy oraz o tancerzach z Lubonia.
Po turnieju odebraliśmy sygnały od rodzin przyjezdnych 
uczestników o nieplanowej organizacji występów. Skar-
żyli się, że niektóre popisy odbyły się z kilkugodzinnym 
poślizgiem, dopiero w późnych godzinach wieczornych, 
co było szczególnie uciążliwe dla małych tancerzy. Po 
występach wielu uczestników czekała jeszcze droga po-
wrotna do oddalonych od Lubonia domów. Niektórzy 
zajechali do nich dopiero nocą.  (Z)

czasów i  historii Dzi-
kiego Zachodu. Prze-
chadzający  się w  peł-
nym rynsztunku kow-
boje budzili zaintere-
sowanie i  zachwyt 
swoim specyficznym 
ubiorem i  posługiwa-
niem  się lassem. Na 
estradzie zobaczyliśmy 
połączony z nauką tań-
ca dla widzów pokaz 
artystyczny lubońskiej 
Grupy Taneczno-We-
sternowej „Dallas Co-
untry”.

Zbigniew Henciel

n
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chwianą duszę. Niniejszy zbiór wierszy 
ma zwrócić uwagę, jak piękne może być 
życie, pomimo wielu przeciwności losu 
i jak można kochać bez granic. Spojrze-
nie przez soczewkę miłości, skupiającą 
wszystkie odcienie fantazji, pozwala do-
strzec w kolejnych utworach coraz to inne 
rejestry marzeń.
Ciekawy i ciepły w nastroju wieczór po-
etycki, któremu towarzyszyły wyekspo-
nowane na ścianach galerii fotogra�e 
autorstwa żony Jerzego Dąbkowskiego 
– „Ogrodowej Pani” – będące częścią 
wernisażu, który odbył się w tym samym 
miejscu w ubiegłym roku (czytaj: „WL” 
03-2015, str. 36). Po uroczystym powita-
niu uczestników wieczoru 
przez dyrektor Biblioteki 
Miejskiej – Agnieszkę Begier 
– głos zabrał burmistrz Mate-
usz Mikołajczak, po czym 
autor przedstawił genezę po-

KULTURA

W oknie wystawowym Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Forum Lu-
bońskie” – siedzibie redakcji „Wieści 
Lubońskich” – niezależnie od pory dnia 
można oglądać powiększenia pocztówek 
z początku XX wieku, ukazujących Ża-
bikowo i Luboń. Niestety, nie ma wśród 
nich widoków z Lasku – trzeciej spośród 
wsi, z  których to w  1954  r. powstało 
dzisiejsze miasto Luboń. Zdecydowaną 
przewagę stanowią obrazki obiektów 
budowanych przez zaborcę pruskiego, 
który swą aktywność gospodarczą, a za 
tym także osadnictwo niemieckie, orga-
nizował w tych podpoznańskich wsiach 
na przełomie XIX i  XX wieku. Mamy 
więc widoki m.in. fabryk: Sinnera – 
Drożdżowni, czy Fabryki Przetworów 
Ziemniaczanych – Koehlmanna. Jest też 
seria kilkunastu pocztówek przedstawia-
jących Kolonię Żabikowo wybudowaną 
dla robotników – osadników z Niemiec. 
Przypomnijmy, że dawna pruska kolonia 
Żabikowo to obszar pomiędzy dzisiej-
szymi ulicami: Kościuszki, Wojska Pol-
skiego, Traugutta, i północno-zachodnią 
granicą Lubonia. W tym obszarze mie-
ściła  się też infrastruktura publiczna 
znajdująca się do dziś głównie przy dzi-

siejszym placu E. Bojanowskiego i ul. Po-
niatowskiego (szkoła – SP  1, kościół 
ewangelicki – dziś katolicki pw. św. Bar-
bary, apteka czy sklepy). Z  rodzimych 
– polskich – obiektów na pocztówkach 
można znaleźć: szkołę katolicką we wsi 
Żabikowo (dzisiejszą SP 2) oraz karczmy, 
oberże: Andrzeja Cegiołki, Leokadii 
Mendelak czy Ignacego Drzewieckiego.
Organizatorem wystawy w  ramach tzw. 
małego grantu jest Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Oświatowe „Forum Lubońskie” 
i  Niezależny Miesięcznik Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie”. Wystawa została zor-
ganizowana w związku z nabyciem przez 
Stowarzyszenie serii 11 pocztówek udo-
stępnionych ostatnio na aukcji interneto-
wej, dzięki wsparciu �nansowemu Miasta 
Luboń. Oprócz tych nowych obrazów, na 
wystawie są egzemplarze ze zbiorów: Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Ro-
berta Kromy z  publikacji: „Poznański 
węzeł kolejowy na starej pocztówce”, Ro-
mualda Komischke, Przemysława Maćko-
wiaka i Piotra P. Ruszkowskiego. 
Pocztówki zostaną opracowane naukowo 
i  tra�ą do publikacji w „Roczniku Hi-
storycznym Lubonia”.

PPR

Luboń na starych pocztówkach

n
 Na wystawie przy ul. Wschodniej 23A/62 (podcienie bloku od ul. A. 
Mizerki) wystawiono 20 dwustronnych kopii, powiększonych do 
formatu A5, pocztówek z widokami obiektów Żabikowa i Lubonia 
z początku XX wieku   fot. Piotr P. Ruszkowski

Uwaga!
Wszystkich, którzy posiadają w swoich zbiorach stare pocztówki związane z tere-
nami dzisiejszego Lubonia lub najbliższej okolicy i chcieliby podzielić się z inny-
mi, prosimy o kontakt z redakcją „Wieści Lubońskich” w celu zreprodukowania 
i opracowania materiału. Ci, którzy udostępnią swoje okazy, w rewanżu mogą 
otrzymać dobrej jakości odbitki lub skany obrazów Stowarzyszenia.

15 czerwca w „Galerii na Regale” Biblio-
teki Miejskiej odbył się wieczór autorsko 
lubonianina Jerzego Dąbkowskiego, 
któremu towarzyszyła żona – Marianna. 
Galeria wypełniła się zaproszonymi go-
śćmi. Byli wśród nich: najbliższa rodzi-
na, przyjaciele, przedstawiciele władz 
miasta oraz jego mieszkańcy.
Jerzy Dąbkowski urodził  się w  Górce 
Kościejowskiej pod Racławicami Ko-
ściuszkowskimi (ojciec Edward, matka 
Mieczysława z  d. Kostecka). Od naj-
młodszych lat pomagał rodzicom w pro-
wadzeniu dużego gospodarstwa rolnego. 
Zawsze miłował zwierzęta, naturę i przy-
rodę, która uczy pokory, a jednocześnie 
zachwyca i imponuje. Ukończył Wyższą 

Szkołę Rolniczą we 
Wrocławiu. Lubonia-
nin od 1978  r. Jego 
pasją życiową i zawo-
dową od wielu lat jest 
rolnictwo. Pracując 
zawodowo Jerzy Dąb-
kowski nie miał czasu 
na zrealizowanie dru-
giej pasji, jaką stano-
wi dla niego poezja. 
Od 2007 r. przebywa 
n a  e m e r y t u r z e 
i  wreszcie może dać 
upust swojemu zami-
łowaniu do pisania 
wierszy. Pisząc je ma 

Utkane z marzeń
Wieczór poetycki Jerzego Dąbkowskiego

nadzieję, że ich odbiorcy w dzisiej-
szym zabieganym życiu i świecie, 
na moment zatrzymają się i pod-
dadzą chwili re�eksji. Inspiracją 
do pisania jest dla niego żona – 
Marianna, którą poślubił przed 
50.  laty, którą kocha i  dla której 
postanowił otworzyć swoje wnę-
trze, dedykując jej swój pierwszy 
tomik wierszy pt. „Utkane z ma-
rzeń” wydany przez Stowarzyszenie 
Forum Obywatelskie Luboń – 
SFOL (ugrupowanie polityczne, 
nie mylić ze Stowarzyszeniem 
Kulturalno-Oświatowym „Forum 
Lubońskie” – od red.). Tomik za-
wiera 50 wierszy napisanych przez 
pana Jerzego w  ciągu minionych 
3  lat, w  różnych porach roku, 
w  różnym, jemu tylko znanym 
nastroju oraz przekonaniu o tym, 
że choć na chwilę uspokoją roz-

cd.  
na str. 
46

n
Galeria wypełniła się zaproszonymi gośćmi   fot. Paweł Wolniewicz

n
Jerzy Dąbkowski chętnie podpisywał swoje tomiki z dedy-
kacją. Towarzyszyły mu stojąca obok żona Marianna i sie-
dząca przy nich Teresa Podgórska, która przed laty była 
wychowawczynią państwa Dąbkowskich w Technikum 
Rolniczym w Szamotułach. Nie kryła satysfakcji, że może 
uczestniczyć w wieczorze poetyckim byłego ucznia   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Strona tytułowa tomiku (122x195 mm, 
laminowana okładka, 90 stron) przed-
stawia ogrodowy chodnik z ukwieco-
nym szpalerem zieleni, prowadzący 
z ogrodu państwa Dąbkowskich do ich 
domu   fot. Marianna Dąbkowska
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Prowadząca uroczystość Jolanta Hajdasz 
przypomniała, że Figura Chrystusa była 
centralnym elementem Pomnika 
Wdzięczności, a obecna jest wierną ko-
pią rzeźby autorstwa Marcina Rożka ze 
zburzonego w  1939  r. przez Niemców 
monumentu, który był największym 
pomnikiem przedwojennego Poznania. 
Zbudowano go ze składek mieszkańców 
miasta jako wotum wdzięczności Wiel-
kopolan za zwycięskie Powstanie Wiel-
kopolskie i  odzyskanie niepodległości 
przez Polskę w 1918 r.
W 2012 r. Rada Miasta Poznania pod-
jęła uchwałę wyrażającą wolę odbudowy 
pomnika, a komitet, który zawiązał się 
wcześniej, zebrał ponad 25 tysięcy pod-
pisów mieszkańców Poznania popiera-
jących tę inicjatywę.
Przybyli przedstawiciele władz państwo-
wych, wojewódzkich i samorządowych 
Poznania i Wielkopolski, reprezentanci 
i  poczty sztandarowe wielkopolskich 
związków, organizacji i  stowarzyszeń, 
w tym Wojewódzkiej Rady Kombatan-
tów i  Osób Represjonowanych oraz 
Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 
Obecni byli również: Andrzej Gabler 

i  jego rodzina z Poznania, która ufun-
dowała kopię �gury z Pomnika Wdzięcz-
ności, Michał Batkiewicz z miejscowości 
Szczyglice pod Krakowem – jej autor, 
proboszcz para�i jeżyckiej – ks. Rafał 
Czerniejewski oraz członkowie i  sym-
patycy Społecznego Komitetu Odbudo-
wy Pomnika Wdzięczności z prezesem, 
prof. dr. hab. Stanisławem Mikołajcza-
kiem na czele. Uroczystość uświetniła 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Po-
wietrznych, której dowódcą jest mjr 
Paweł Joks, z solistami: Michałem Mar-
cem, Rafałem Korpikiem, i  Markiem 
Szymańskim. Obecny był też Pododdział 
Honorowy 31. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego, którym dowodził kpt. Rafał Do-
rota.
Ksiądz abp Stanisław Gądecki, metro-
polita poznański, przypomniał, że po-
mysł budowy Pomnika Wdzięczności 
narodził  się już w  1920  r. Miał stanąć 
przy Zamku, gdzie znajdował się pomnik 
Bismarcka. Wybrano jeden spośród 44 
projektów – Lucjana Michałowskiego. 
Płaskorzeźby na pomniku były autorstwa 
Kazimiery Bajlerskiej. 30 października 
1932  r. ks. kardynał Hlond poświecił 
pomnik w obecności biskupów, ducho-

wieństwa, gen. 
Hallera, władz 
wojskowych, 
kompanii ho-
norowej 58. 
Pułku Piecho-
ty, orkiestry 
i   de legac j i 
przybyłych 
z całego kraju. 
Była to wielka 
manifestacja 
wiary. Odsło-
nięcie odno-
wionego po-
mnika zapla-
nowano na 
setną rocznicę 
odzyskania 
niepodległości.
Minister obro-
ny narodowej, 
Antoni Macie-
rewicz, pod-
kreślił, że Po-
mnik Wdzięcz-
ności stanowi 

Poświęcenie figury z Pomnika Wdzięczności
W podniosłej, patriotycznej atmosferze odbyło się 3 czerwca przy kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach w Poznaniu uroczyste 
poświęcenie repliki �gury Chrystusa z Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwanego Pomnikiem Wdzięczności

wotum za zwycięstwo i odzyskanie nie-
podległości, symbolizuje związek wiary, 
patriotyzmu i narodu, choć jest uznawa-
ny za nielegalny.
Ks. abp Stanisław Gądecki odmówił 
modlitwę i uroczyście poświęcił �gurę 
Chrystusa z  Pomnika Wdzięczności. 
Antoni Macierewicz złożył przed nią 
wiązankę kwiatów.

Robert Wrzesiński

n
5-metrowa replika �gury Chrystusa z przedwojennego Pomnika Wdzięczności. 
Przemawia ks. abp Stanisław Gądecki   fot. Robert Wrzesiński

n
Wśród o�cjeli, z ministrem Antonim Macierewiczem – ks. Tadeusz Magas, kapelan 
Solidarności Regionu Wielkopolska, posłowie: Bartłomiej Wróblewski i Tadeusz 
Dziuba. Na 1. planie prof. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący Akademickiego 
Klubu Obywatelskiego (AKO), jeden z inicjatorów i prezes Komitetu Odbudowy 
Pomnika Wdzięczności   fot. Robert Wrzesiński

n
Historyczną chwilę uwieczniono aparatami fotogra�cznymi – mi-
nister Antoni Macierewicz, ks. abp Stanisław Gądecki i prof. Stani-
sław Mikołajczak przy �gurze Chrystusa z Pomnika Wdzięczności   
fot. Robert Wrzesiński

Grupa projektowa pod opieką Agaty 
i  Łukasza Budzyńskich zakończyła 
pracę nad projektem edukacyjnym 
„Grammar Friends”. Pomysł polegał na 
stworzeniu poradnika gramatyki języ-
ka angielskiego w nowatorskiej i atrak-
cyjnej formie. Efektem pracy jest film 
przedstawiający przykłady zastosowa-
nia czasów teraźniejszych. Uczniowie 
klas drugich stworzyli zgrany zespół 

z podziałem na aktorów i ekipę tech-
niczną. Podczas zdjęć na planie filmo-
wym panowała wesoła atmosfera pra-
cy. W  rolę głównej bohaterki wcieli-
ła się Zuzanna Sobótek. Mamy nadzie-
ję, że film stanie się powszechnie sto-
sowaną pomocą dydaktyczną. W przy-
szłości planujemy nakręcić kolejne 
odcinki wyjaśniające inne zagadnienia 
g ramat yczne .  Z apraszamy do 

Z pasji do filmu oglądania: https://www.youtube.com/
watch?v=hN24YVEuS74

Grammar friends part  1 (Expressing 
Present) – „My little �sh”; scenariusz 
i  reżyseria: Łukasz Budzyński, dialogi: 
Agata Budzyńska; dźwięk: Natalia Koł-
tun, charakteryzacja, rekwizyty: Alicja 
Malujda, scenogra�a: Julia Jędrzejewska, 
Arkadiusz Sznura, klaps: Zuzanna Kmie-
cik, asystentka: Weronika Szajbe, obsłu-
ga techniczna: Mateusz Frąckowiak, 
Mateusz Urbanowicz, Krystian Hancyk, 

wystąpili: Alice: Zuzanna Sobótek, Na-
uczycielka: Weronika Karwatka, Opera-
tor: Dawid Berlik, Neo: Hugo Sówka, 
Osiłek: Błażej Lechna, Haker: Julia Ka-
mińska, Mechanik: Zuzanna Borowiak, 
Naukowiec: Paulina Bielawska, statyści: 
Maria Cerkaska, Kuba Dehmel, Alan 
Drożdż, Mateusz Gawrysiak, Krystian 
Hancyk, Jadwiga Hawrysiuk, Magda 
Jakubowska, Marika Kopaszwska, Jan 
Kuźniarek, Zuzanna Majchrzycka, Zu-
zanna Przepióra, Daniel Zimowski.

Łukasz i Agata Budzyńscy

Proboszczem para�i Najświętszego 
Serca Jezusa i św. Floriana w Pozna-
niu, przy którym stanęła replika �gury 
Chrystusa z Pomnika Wdzięczności, 
był do niedawna obecny gospodarz 
lubońskiej para�i pw. św. Jana Bosko 
– ks. prałat Roman Kubicki.
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Śladami Lidii Nowikowej
Prawie każdy widział głośny i wielokrot-
nie nagradzany �lm „Mała Moskwa” 
z 2008 r. wyreżyserowany przez pocho-
dzącego z Legnicy Waldemara Krzystka, 
również autora scenariusza. Będąc więc 
w tym szczególnym mieście 22 czerwca 
br. członkowie Towarzystwa Miłośników 
Miasta Lubonia zapalili znicz na grobie 
Lidii Nowikowej, będącej pierwowzorem 
głównej bohaterki �lmu i  symbolem 
skomplikowanych relacji polsko-rosyj-
skich. „Mała Moskwa” opowiada o jed-
nocześnie pięknej i  tragicznej miłości 
polskiego podo�cera Michała i  Wiery 
– żony radzieckiego o�cera. Akcja roz-
grywa się na początku lat sześćdziesią-
tych XX wieku w podzielonej pomiędzy 
obie nacje Legnicy. Taka miłość od po-
czątku nie miała najmniejszych szans na 
powodzenie. Zwykle po ujawnieniu ro-
mansu obywatela Związku Radzieckiego 
w trybie natychmiastowym odsyłano do 
ojczyzny. Tak też się stało z młodą Ro-
sjanką, która jednak wolała popełnić 
samobójstwo, niż rozstać się z ukocha-
nym. W  2008  r. na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych poetycki obraz 
zdobył główną nagrodę Grand Prix – 
„Złote Lwy”.

Pierwowzorem głównej bohaterki była 
postać autentyczna. Lidia Siergiejewna 
Nowikowa pochodząca z białoruskich 
Kustowicz (60 kilometrów od granicy 
z Polską) zakochała się z wzajemnością 
w  sierżancie Wojskowych Służb We-
wnętrznych. Po odkryciu romansu i nie 
mogąc pogodzić  się z  decyzją władz 
o  przymusowym powrocie do kraju, 
powiesiła  się 8 października 1965  r. 
w Lasku Złotoryjskim, a jej ciało zna-
leziono po kilku dniach oszpecone 
przez ptaki. Sprawę wyciszono, a Lidia 
została pochowana na legnickim cmen-
tarzu komunalnym w  kwaterze rosyj-
skiej z pochówkami zmarłych po wojnie 
żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Armii 
Radzieckiej oraz ich rodzin. W 1978 r. 
nagrobek z białego marmuru z żeliw-
nym ogrodzeniem postawił brat Lidii. 
Stiepan Siergiejewicz mieszkający 
w Brześciu Litewskim służył wówczas 
w  Legnicy. W  2010  r. mogiłę matki 
odwiedził syn Siergiej Zinowiewicz 
Nowikow. W  2011  r. nagrobek odno-
wiono, a obecnie opiekuje się nim Sto-
warzyszenie Tarninów. Po premierze 
„Małej Moskwy” stał się on miejscem 
kultowym, symbolem niełatwych rela-
cji polsko-rosyjskich. Choć o  wiele 

Z TMML
Kronika Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia

wcześniej, nie tylko mieszkańcy miasta, 
stawiali na nim znicze oraz przynosili 
kwiaty. Co prawda, rodzina zastanawia-
ła się nad ekshumacją i przeniesieniem 
mogiły Lidii na Białoruś, obok grobu 
rodziców, jednak ze względu na to, że 
stała się ona częścią historii i tożsamo-
ści miasta, pozostała w Legnicy. Ważne 
też było szczególne jej traktowanie przez 
mieszkańców miasta. Po zakończeniu 
II  wojny światowej w  południowo-
-wschodniej części cmentarza komu-
nalnego otwartego w 1822 r. utworzono 
kwaterę przeznaczoną dla żołnierzy 
Północnej Grupy Wojsk Armii Radziec-
kiej stacjonujących w Legnicy. Zginęli 
oni w  wypadkach, na skutek chorób, 
byli to też rekonwalescenci, ranni 
w kon�iktach zbrojnych, a leczeni w lo-
kalnych szpitalach. Chowano tam rów-
nież członków ich rodzin, w tym dzieci 
urodzone i zmarłe w Legnicy, oraz pra-
cowników cywilnych. Po ostatecznym 
wycofaniu wojsk z miasta 16 września 
1993 r. i kilkuletnich uzgodnieniach ze 
stroną rosyjską, w  2010  r. utworzono 
zbiorową kwaterę dla żołnierzy z wszyst-
kich dolnośląskich garnizonów: Legni-
cy, Brzegu, Szprotawy, Świdnicy, Wro-
cławia oraz Żagania. W sumie pocho-
wano w niej około 500 obywateli Związ-
ku Radzieckiego i późniejszej Federacji 
Rosyjskiej zmarłych w latach 1945-1993. 
Jednym z  nielicznych grobów, które 
pozostały niezmienione, jest właśnie 
nagrobek Lidii Nowikowej...

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML, prowadzi Sekcję Historyczną

Rodzinne muzykowanie
W środowe popołudnie, 22  czerwca 
w „Galerii na Regale” Biblioteki Miej-
skiej odbył się koncert „Muzyka łączy 
pokolenia” – rodzinne muzykowanie. 
Poprowadził  je  współpracujący 
z Ośrodkiem Kultury nauczyciel mu-
zyki – Wojciech Wicenciak, który 
odkrywa w naszym mieście utalento-
wane dzieci i  młodzież, a  następnie 
wprowadza je w arkana muzyki. Obec-
nie pan Wojciech opiekuje się również 
śpiewaczym zespołem „Lubonianie” 
z  Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia. Koncert zaistniał z inicjaty-
wy rodziców dzieci będących pod-
opiecznymi nauczyciela, natomiast 
ideą było łączenie i integrowanie po-
koleń. Na scenie kolejno występowa-
li, reprezentując różne style muzyczne: 
uczniowie pana Wojciecha, zespół 
rockowy „No Name”, którego opieku-
nem jest Karolina Wilczyńska, oraz 
zespół wokalny „Lubonianie”. Dla 
przybyłych była to wspaniała uczta 
muzyczna i dobra zabawa – rzeczywi-
ście łączące pokolenia. Wojciech Win-
cenciak nie ukrywał, że koncert speł-
nił jego oczekiwania i  cieszył się, że 
dzięki takim przedsięwzięciom uda-
je się chociaż na chwilę uwolnić dzie-
ci i młodzież od komputerów. Podzię-
kował również Ośrodkowi Kultury, 
Bibliotece Miejskiej, a przede wszyst-
kim rodzicom swoich podopiecznych 
za pomoc w zorganizowaniu koncertu, 
który stał się imprezą cykliczną.

PAW

n
W trakcie wizyty w Legnicy członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
zapalili znicz na grobie Lidii Nowikowej będącej pierwowzorem głównej i tragicz-
nej bohaterki �lmu. Była ładną blondynką, żoną radzieckiego o�cera służącego 
w tutejszym garnizonie, zakochaną w polskim podo�cerze   fot. Waldemar Waliczak

n
 Występ zespołu gitarzystów – podopiecznych Wojciecha Wincenciaka   fot. Paweł 
Wolniewicz

Tematem cyklicznego spotkania klubu 
historycznego Lubońskie Konwersato-
rium Historyczne 27 czerwca w Biblio-
tece Miejskiej był Poznański Czer-
wiec 1956 z perspektywy 60-lecia. Nie-
zwykle ciekawą prelekcję o  genezie 
i  przebiegu Powstania Poznańskiego 
w różnych jego aspektach wygłosił prof. 
Janusz Karwat. Wśród uczestników spo-
tkania wywiązała się dyskusja podkre-
ślająca znaczenie tych historycznych 
wydarzeń nie tylko dla naszego regionu, 
które odbiły się echem na całym świecie. 
Następne spotkanie klubu, na które ser-

decznie zapraszamy, odbędzie  się po 
wakacyjnej przerwie, tradycyjnie w Bi-
bliotece Miejskiej w środę, 19 paździer-
nika o godz. 17. Jego temat brzmi: „Jak 
budowano autostradę?”.

PAW

Czerwcowy temat

Podczas spotkania w temat wprowadził 
uczestników prof. Janusz Karwat 
(pierwszy z prawej)   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n
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Nie wiem, czy to obraz z bardzo wcze-
snego dzieciństwa, wówczas nieuświa-
domiony, zapamiętany z  codziennej 
wyprawy z babcią na Rynek Wilecki, 
czy raczej skutek opowiadań o tamtym 
dniu, zapamiętanych jako własne? 
Stukot drewnianych butów o bruk, ten 
z ul Poznańskiego Czerwca 1956, wte-
dy Dzierżyńskiego. Taki był też na 
Młyńskiej. Mgliste wspomnienie wra-
ca, ze zdwojoną siłą, w czasie spektaklu 
według scenariusza Adama Suwarta, 
w reżyserii Janusza Stolarskiego, z mu-
zyką Krzysztofa Wiki Nowikowa. Ten 
symboliczny stukot niezgody, protestu, 
beznadziei i jednocześnie wiary w lep-

szy czas. Widowisko mające przypo-
mnieć spontaniczny, lub sprowokowa-
ny, akt zdobywania aresztu śledczego 
„na Młynie”. Jak zdobywanie Bastylii. 
Jest w tym spektaklu moc, wzruszenie, 
potęgowane przez obrazy na murach 
domów, dźwięk, muzykę, tekst, idące 
postacie, ich wyrazistość i dotykalność. 
Można poczuć się jednym z nich, tu 
i teraz i wtedy, w tym dniu buntu prze-
ciw pogardzie. A  jeszcze na koniec 
ona, legenda i bohaterka, pielęgniarka 
Aleksandra Banasiak. Piękne widowi-
sko zatrzymane w  „WL” na fotogra-
fiach…

JN

Stukot – Czerwiec ‘56

n
Na murach kamienicy przy ul. Młyńskiej, jako element happeningu – fotogra�e 
z kartotek UB   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Uczestnicy spektaklu ulicznego na Młyńskiej, zgromadzeni na ustawionej na po-
trzeby wydarzenia metalowej konstrukcji. U dołu schodów – biorąca udział w Po-
znańskim Czerwcu pielęgniarka, Aleksandra Banasiak i reżyser Janusz Stolarski   fot. 
Mariusz Marszałkiewicz

n
Widzowie nocnego, okolicznościowego przedstawienia ulicznego, a wśród nich 
lubonianie   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Parowozownia PKP w Poznaniu dzięki trzystu 
tancerzom z różnych zakątków świata pokaże 
swoje inne oblicze. Właśnie tam będzie miał 
miejsce �nał 16. edycji Światowego Przeglądu 
Folkloru „Integracje”. Festiwal odbędzie się 
w  terminie 14 – 21 sierpnia w  Poznaniu 
oraz kilku innych wielkopolskich miastach. 
„Kontrasty” – takie hasło będzie przyświecać 
tegorocznej edycji festiwalu. Organizatorzy 
i tym razem chcą pokazać Wielkopolanom, 
że folklor można konsumować na różne nie-
konwencjonalne sposoby. Podczas festiwalu 
zaprezentują się grupy z Czech, Irlandii, Ru-
munii, Serbii, Tajwanu, Turcji i Polski. Prze-
gląd rozpocznie się w niedzielę, 14 sierpnia 
występami w Kostrzynie i Swarzędzu. Kon-
cert inauguracyjny w  Parku Wilsona oraz 
kolorowe korowody ulicą Półwiejską oraz 
dookoła Starego Rynku w  Poznaniu odbę-
dą się w poniedziałek, 15 sierpnia. Przez cały 
festiwalowy tydzień artyści odwiedzą jeszcze 
Leszno, Luboń, Wronki, Wągrowiec i Gro-
dzisk Wielkopolski. Całość uwieńczy plene-
rowy koncert �nałowy, który odbędzie  się 
w niedzielę, 21 sierpnia na terenie Parowo-
zowni przy ul. Kolejowej w Poznaniu. Poza 

tym, czekają nas wieczory narodowe, warsz-
taty dla dzieci, turniej sportów tradycyjnych 
na poznańskiej Malcie oraz wystawy zdjęć. 
Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach 
jest bezpłatne. Szczegóły na stronie www.
festiwal.awf.poznan.pl

Martyna Poprawska
rzecznik prasowy festiwalu

Folklor w Luboniu
W piątek, 19 sierpnia XVI Światowy Prze-
gląd Folkloru zawita do Lubonia. O godz. 
16.30 w różnych punktach miasta (Outlet 
Factory, Intermarché i Pajo Centrum) od-
będą  się prezentacje zespołów folklory-
stycznych z Czech, Turcji, Irlandii i Polski. 
O 17.40 w Parku Papieskim rozpoczną się 
warsztaty ludowe dla dzieci, a  o  godz.  18 
koncert. Organizatorami imprez są Miasto 
Luboń, Ośrodek Kultury, Światowy Przegląd 
Folkloru „Integracje” oraz C.I.O.F.F (Interna-
tional Council of Organizations of Folklore 
Festivals and Folk Arts) – Międzynarodowa 
Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Fe-
stiwali i Sztuki Ludowej.

(Z)

Folklor na scenie, ulicy  
i… torach kolejowych
XVI Światowy Przegląd Folkloru „Integracje” zawita do Lubonia

Nieformalna grupa „Szy-
dełkowe Fanaberie”: Mał-
gorzata Błaszkiewicz, Jo-
lanta Hołowiecka, Joanna 
Łuczak, Iwona Miedzińska, 
Ewa Pioterek, Agnieszka 
Plewa i Monika Sobkowiak, 
zbombardowała włóczką 
starą morelę w Wiśniowym 
Sadzie przy ul. Konarzew-
skiego. Wyróżniając  się 
wśród innych drzew teraz 
niewątpliwie przyciąga 
uwagę spacerujących tu 
mieszkańców. Panie z „Szy-
dełkowych Fanaberii” spo-
tykają  się cyklicznie – 
w poniedziałki o godz. 18 
w Bibliotece Miejskiej przy 
ul. Żabikowskiej. Zachęca-
ją lubonianki do przyłącze-
nia się do nich oraz apelu-
ją o przekazywanie zbędnej 
włóczki grupie. Na o�aro-
dawców czekają oryginalne 
upominki.

PAW

Kolejny kolorowy pomysł

n
 W cieniu przyozdobionej kolorową włóczką, 
starej moreli w „Wiśniowym Sadzie”, od lewej: 
Jolanta Hołowiecka, Monika Sobkowiak, Małgo-
rzata Błaszkiewicz, Agnieszka Plewa z córką i Ewa 
Pioterek   fot. Paweł Wolniewicz
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Cztery koncerty festiwalowe odbywa-
ły  się w  kościołach: w  Komornikach, 
w Plewiskach i w Wirach. Impreza trwa 

nieprzerwanie od roku 2006 i organizo-
wana jest w czerwcu i lipcu. Melomani 
delektują się wspaniałą muzyką wielkich 

n
Wykonawcy koncertu w kościele w Wirach z organizatorami   fot. Jan Błaszczak

mistrzów z wykorzystaniem brzmienia 
organów i innych instrumentów muzycz-
nych w  interpretacji światowej sławy 
artystów. Organizatorami festiwalu są: 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Komornikach oraz para�e Gminy 
Komorniki i Poznania. Dyrektorem ar-
tystycznym festiwalu jest Krzysztof Czer-
wiński, a organizacyjnym Antoni Pawlik. 
Wszystkie koncerty prowadzi od same-
go początku Alina Kurczewska. Program 
jest bardzo ciekawy i spotyka się z dużym 
zainteresowaniem. Wszystkie koncerty 
są nagrywane i każdego roku wydawana 
jest płyta festiwalowa. Organizatorzy 
wykorzystują telebim, który stwarza 
słuchaczowi możliwość lepszego odbio-
ru.
Koncert inaugurujący tegoroczny festi-
wal odbył się 3 czerwca w kościele pw. 
św. Andrzeja w  Komornikach, gdzie 
wystąpili: Christopher Allsop – organy 
(Anglia, Wielka Brytania), zespół po-
przecznych �etów renesansowych „Epi-
thalamion” (Polska) i Radosław Pachołek 
– śpiew (Wrocław). Drugi koncert odbył 

się19 czerwca w kościele pw. św. Fausty-
ny w Plewiskach. Tutaj wystąpili: Marcin 
Ciszewski – kontratenor z  Gdańska 
(śpiew) i  Ewa Bąk – organy (Bielsko-
-Biała). Trzecie wydarzenie miało miej-
sce 26 czerwca w kościele pw. św. Jadwi-
gi Śląskiej w  Poznaniu-Plewiskach na 
Osiedlu Kwiatowym. W programie była 
muzyka celtycka i  klasyka organowa 
w wykonaniu: Diarmuid Johnson – �e-
ty irlandzkie (Walia, Wielka Brytania), 
Przemka Wawrzyniaka – dudy szkockie, 
�ety irlandzkie, inst. perkusyjne (Po-
znań) oraz Krzysztofa Czerwińskiego 
– organy (Australia). Koncert kończący 
festiwal odbył się 3 lipca w kościele pw. 
św. Floriana w Wirach. Wystąpili: Ewa 
Sawoszczuk – organy (Bydgoszcz), Beata 
Bobińska – sopran (Bydgoszcz), Janusz 
Bobiński – trąbka (Bydgoszcz) oraz ze-
spół instrumentów dętych blaszanych 
„Triumphal Brass Quintet” z Bydgoszczy. 
Podczas koncertów zaprezentowano mu-
zykę organową od baroku po czasy 
współczesne, od Johanna Sebastiana 
Bacha, Giulio Caccini, Wacława z Sza-
motuł, Georga Fridricha Händla do 
Michała Lorenca, Mariana Sawy czy 
Eugeniusza Brańki. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Uczestniczyło w nich wie-
lu mieszkańców Lubonia.

Maria i Jan Błaszczakowie

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
W niedziele, 3,19 i 26 czerwca oraz 3 lipca w 3 kościołach Gminy Komorniki oraz w Poznaniu odbywał się XI 
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Skorzystali również lubonianie

Z okazji 25. rocznicy powstania grupy 
Anonimowych Alkoholików (AA) 
„Awanti”, w maju, na str. 44 opubliko-
waliśmy artykuł pt. „Ćwierć wieku trwa-
nia i  szans”. Uzupełniamy jego treść 
i uszczegóławiamy niektóre fakty.
Pierwsza lubońska grupa AA została 
zarejestrowana w Biurze Służby Kra-
jowej (BSK) w  1991  r. jako „Avanti”, 
jak podano w  artykule na podstawie 
informacji uzyskanej od jednego z za-
łożycieli. Jednak w  późniejszych do-
kumentach BSK (lata 2002-2003) na-
zwa ma już inny zapis. Tzw. Sumienie 
Grupy, czyli ogół uczestników mityn-
gu AA, nie chcąc, aby miano wspól-
noty kojarzyło się barami alkoholowy-
mi o  nazwie „Avanti”, które powsta-
wały w  latach 80., zmieniło je na 

„Awanti”, co nastąpiło w  1995 lub 
1996 roku.
Wśród założycieli grupy, prócz poda-
nych: Jasia „Cebulki”, Krzysztofa i Ma-
riusza, był jeszcze Józef (zgodnie z regu-
łą anonimowości, podajemy jedynie 
imiona członków wspólnoty). Warto też 
odnotować inne osoby, które przez 25 
lat działalności szczególnie zasłużyły się 
dla grupy – kronikarzy: Stasia Rowero-
maniaka, Magdę i  Marię; rzeczników: 
Jasia „Cebulkę”, Marka, Włodka, Mirka; 
skarbników: Mariusza, Leszka, „Dużego” 
Czesia, Józka; mandatariuszy: Staszka, 
Basię, Krzysztofa; tych, którzy od lat 
angażują  się w  organizowane przez 
„Awanti” Dni Skupienia w Zakroczymiu: 
Józka (animator), „Dużego” Czesia, Ma-
cieja, Włodka, Leszka, „Małego” Czesia, 

Marka, Grażynę i Basię; organizatorów 
wyjazdów turystyczno-wypoczynkowych 
– Leszka i Danusię (w latach 1992-2016 
Leszek przygotował 42 wyjazdy, zabawy 
i ogniska, przy pomocy Magdy, Małgo-
si, Grażyny, Darka, Wieśka i  innych 
organizuje także coroczne spotkania 
wielkanocne i wigilijne). Jasiu, Włodek, 
Mirek, Wanda, dwóch Staszków i Maria 
pełnią służbę przy Telefonie Zaufania 
PIK (Punkt Informacyjno-Kontaktowy 
AA w  Poznaniu przy u. Dąbrowskie-
go 28) – 61 853 16 16 – oraz dają świa-
dectwa w  szkołach, Domach Dziecka, 
kościołach itp. Przy okazji srebrnego 
jubileuszu trzeba wymienić również tych 
członków grupy, którzy odeszli na 
Wieczny Mityng. Są to: Mały Jacek, 
Piotr, Janek z Puszczykowa, Krysia, Bab-

cia Zosia, Włodek Brodziarz, Rychu 
Murarz, Grzegorz, Darek, Ludwik 
z Dębca, Janek Nysik, Maciej, Zbychu 
„Klinowy”, Józek „Małpa”, Mały Czesiu, 
Stasiu, Janusz i Janusz z Puszczykowa.
Przy okazji wypada również sprostować 
nazwisko lubonianina, który od lat dla 
wspólnoty „Awanti” graweruje obrącz-
ki na pierwsze rocznice trzeźwości jej 
członków. Za materiałami źródłowymi, 
zamiast Miedziński (Stanisław) w  ar-
tykule również błędnie podano Nie-
dziński.

HS

Od 25 lat grupa „Awanti” niezmiennie 
spotyka się w każdą środę o godz. 18, 
rozmawiając o swoich problemach, da-
jąc sobie nawzajem siłę do trwania 
w  trzeźwości. Obecnie siedzibą grupy 
jest Miejski Ośrodek Kultury przy ul. 
Sobieskiego.

Ćwierć wieku trwania i szans cd.

30 czerwca rozpoczęto prace remon-
towo-budowlane w dawnym koście-
le pw. św. Maksymiliana Marii Kol-
bego przy ul. Sobieskiego. Po prze-

budowie, zostanie zaadaptowany na 
dom parafialny z zapleczem gospo-
darczo-technicznym.

PAW

Z parafii św. Maksymiliana

Po zdjęciu su�-
tu ukazała się 
stalowa kon-
strukcja dachu. 
W oknach pozo-
stały witraże, 
a w dawnym 
prezbiterium 
– wota. Widać 
miejsce po 
wymurowanym 
tabernakulum   
fot. Paweł Wol-
niewicz

n

n
Ekipa remontowo-budowlana zaczęła przebudowę starego kościoła od roz-
biórki części ściany zachodniej   fot. Paweł Wolniewicz
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Rocznice

27 czerwca wspólnota w Żabikowie 
przeżywała 53. rocznicę konsekracji 
kościoła parafialnego. Dokonał jej 
w  1963  r. ks. Arcybiskup Antoni 
Baraniak. Proboszczem był wtedy 
ks. prałat Roman Mieliński. 1 lipca 
przypadła 88. rocznica erygowania 
parafii św. Barbary. Wyodrębniono 
ją w  1928  r. z  parafii wirowskiej. 
Początkowo jako kościół parafialny 
służyła wybudowana w latach 1921-
26 kaplica Sióstr Służebniczek Ma-
ryi, dziś Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Po wojnie, siedzibą 
wspólnoty stała się obecna świąty-
nia, zbudowana w  latach 1908-12 

jako zbór  ewangel icko-unijny. 
W niedzielę, 3 lipca, podczas mszy 
świętych, z okazji rocznic paliły się 
„Zacheuszki” – 12 świec na ścianach 
kościoła zawieszone przed 53.  laty 
na znak konsekracji kościoła.

Remonty
Planowane są dalsze prace remon-
towe w parafii: tynkowanie probo-
stwa (rozłożone na kolejne lata) 
i  remont placu przed kościołem, 
przewidziany na przyszły rok (m.in. 
położenie dużych,  granitowych 
płyt). Powstaje projekt, który musi 
zatwierdzić konserwator zabytków.

HS

Z parafii św. Barbary

W niepublicznym przedszkolu przy 
ul. Kopernika czerwcowe dni sprzy-
jały spacerom i  zabawom. Z  okazji 
Dnia Dziecka dzieci odwiedziły Stu-
dio Metamorfoz, w którym pozamie-
niały się w ulubione postacie z bajek. 
Lody oraz plac zabaw na Wzgórzu 
Papieskim urozmaiciły ten niewąt-
pliwie radosny dzień.
4 czerwca odbył  się festyn rodzinny 
pod hasłem „Wróżki, elfy, krasnale 
i  skrzaty”. Program artystyczny opie-
rał się na występach muzycznych i ta-
necznych przedszkolaków. Wystąpił 
Teatr „Art-Re” z  Krakowa, który za-
prezentował małym widzom i ich ro-
dzicom spektakl pt. „Złota Rybka”. 
W  komnacie wróżki Befany można 
było poznać swoją przyszłość. Były 
loterie fantowe, koło fortuny, kierma-
sze prac wykonanych własnoręcznie, 
warsztaty florystyczne, pokaz jogi oraz 
Akademia Reksia. Zawitali do nas pań-
stwo Aleksandra i  Przemysław Sieja-
kowie, którzy są pracownikami Uni-
wersytetu Przyrodniczego na Wydzia-

le Fizyki. Przynieśli wiele przedmiotów, 
aby zaciekawić dzieci „magicznymi” 
właściwościami wody. Również iluzjo-
nista, finalista programu „Mam Talent”, 
oczarował wszystkich swoimi sztucz-
kami. Poszukiwanie kwiatu paproci 
sprawiło dzieciom ogromną frajdę 
i skrzynia rzeczy dziwnych.
Najstarsza grupa „Stokrotek” wraz 
z wychowawcą udała się na wyciecz-
kę do Teatru Muzycznego na spektakl 
pt. „Naturalion”, w którym występo-
wała nasza absolwentka Nina Mać-
kowiak.
„Stokrotki” zaprezentowały swoje zdol-
ności wokalne i taneczne na Przeglądzie 
Piosenki Przedszkolnej, który odbył się 
9 czerwca w Ośrodku Kultury.
Z cyklu tematycznego „Jedzie pociąg 
z daleka” najmłodsze grupy udały się na 
dworzec kolejowy w celu poznania pra-
cy konduktora oraz dowiedzieć się, jak 
bezpiecznie podróżować.
24 czerwca odbyła  się uroczystość za-
kończenia roku.

M. Perlińska- Baraniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Rodzinnie podczas festynu w przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Festyn parafialny
W piękne, niedzielne popołudnie, 
19  czerwca, po wielu latach przerwy 
zorganizowano festyn rodzinny, w któ-
rym wzięło udział wielu para�an. Ini-

cjatorami imprezy byli duszpasterze – 
proboszcz, ks. prał. Roman Kubicki 
i wikariusz, ks. Jarosław Żurawski, ro-
dzice, młodzież oraz wolontariusze 
z  parafialnego „Caritasu”. Ideą było 

pogłębienie inte-
gracji para�an po-
przez  wspólne 
uczestniczenie 
w  licznych grach 
i konkursach, także 
sprawnościowych, 
które najwięcej ra-
dości sprawiły naj-
młodszym uczest-
nikom imprezy 
(uczestnicy otrzy-
mali upominki). 
Nad przebiegiem 
festynu czuwał ks. 
Jarek. Przybyli mo-
gli skosztować gro-
chówki z  kotła 
i kiełbasek z kuch-

ni polowej oraz uraczyć się – przy do-
brej kawie i  herbacie – domowymi 
wypiekami przygotowanymi przez go-
spodynie z  para�i. Warto podkreślić 
wspaniałą atmosferę oraz dopisujące 
humory. Festyn będzie organizowany 
cyklicznie.    PAW

Remont
Okres wakacyjny jest wykorzystywany 
na przeprowadzenie gruntownego re-
montu kościoła. Obecnie ociepla  się 
posadzkę, w której zostanie zainstalowa-
ne ogrzewanie. Przy okazji modernizo-
wana jest instalacja kablowa prowadzo-
na w posadzce. W związku z docieple-
niem, poziom posadzki podwyższy się 
ok. 20 cm, co wymaga także podniesie-
nia futryn i  drzwi. Ostatnie przed re-
montem nabożeństwa odprawiono 
w  niedzielę, 10  lipca. Przez najbliższe 
tygodnie Msze św. będą się odbywały na 
przykościelnym zieleńcu.

(I)

Z parafii św. Jana Bosko

n
Pierwszy po wieloletniej przerwie festyn zgromadził rzesze para�an    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Ksiądz Jarek był wszechobecny, również przy polowej kuchni, 
gdzie serwowano smaczną grochówkę i kiełbaski   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Nazajutrz po niedzieli, 11 lipca, układa-
no folię izolacji wilgotnościowej, insta-
lację kablową oraz 10-centymetrową 
warstwę ocieplającą styropianu 
(2x5 cm)   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W czerwcu, w  Ośrodku Kultury 
w Luboniu, odbył się przegląd piosenki 
przedszkolnej. Dzieci z niepublicznego 
przedszkola przy ul. Szkolnej już po raz 
kolejny zaprezentowały swoje umiejęt-
ności wokalne i taneczne, które nagro-
dzono wielkimi brawami i dyplomem.
Przedszkolaki wystąpiły na dużej scenie 
podczas Dni Lubonia. Przedstawiły dwie 
piosenki ilustrowane ruchem: jedną po 
polsku i  drugą w  j. angielskim. Swoją 
energią, uśmiechem i swobodą scenicz-
ną podbiły serca widowni.
Po raz ostatni w  tym roku szkolnym 
zawitała Filharmonia Pomysłów z przed-
stawieniem „Dylu Dylotek”, które sławi-
ło piękno Mazowsza. Łowiczanka i aktor-
-lalkarz opowiedzieli dzieciom legendy 
i  zaśpiewali piosenki warszawskie. 
Wszystko odbywało się w towarzystwie 
Pana Kota, który trochę wystraszył  się 
Bazyliszka.
Dzień Ojca świętowaliśmy całymi rodzi-
nami na przedszkolnym festynie. Po 

odśpiewaniu gromkiego 100-lat i złoże-
niu życzeń wszystkim tatusiom, rozpo-
częła  się piracka przygoda pod przy-
wództwem dwóch srogich korsarzy. 
Maluchy ochoczo brały udział w zada-
niach i konkursach z pirackimi akcen-
tami. Zabawę zakończył nieoczekiwany 
wystrzał z  armaty. Podczas gdy piraci 
zwijali swoją �agę i pakowali akcesoria, 
dzieci wciąż miały ochotę na zabawę. 
Pomimo, że dzieci chodzą do przed-
szkola do końca sierpnia, to w czerw-
cu uroczyście, w obecności rodziców, 
pożegnaliśmy starszaków. Mali absol-
wenci otrzymali od swoich młodszych 
kolegów drobne upominki i życzenia. 
Następnie zaprezentowali swoją wiedzę 
z  j. francuskiego i  angielskiego oraz 
pokazali pożegnalne przedstawienie. 
Były podziękowania, prezenty, dyplomy, 
uściski i łzy. Naszym absolwentom ży-
czymy wielu sukcesów na drodze dalszej 
edukacji.

N. Kaczmarek

Z Chatki Skrzatka

n
Festyn rodzinny w Chatce Skrzatka   fot. M. Śron

3 czerwca najstarsze dzieci z Publicz-
nego Przedszkola nr 5 z ul. Osiedlowej 
podziękowały własnoręcznie wykona-
nymi upominkami za organizację ak-
cji „Cały Luboń czyta Dzieciom” w Bi-
bliotece Miejskiej. Nasze przedszkola-
ki otrzymały dyplom i ciekawą książ-
kę do przedszkolnego księgozbioru. 
9 czerwca dzieci z  grupy 4 wzięły 
udział w 13. Lubońskim Przeglądzie 
Piosenki Przedszkolnej, zorganizo-
wanym przez Ośrodek Kultury. Jolan-
ta Łączkowska i  Irena Konieczna 
nauczyły wychowanków piosenki „W 
kasztanowym mieście”. Występ wzbo-
gacony został o grę na instrumentach 
perkusyjnych. Artyści reprezentowa-
li nas także 12 czerwca podczas Dni 
Lubonia. Dzieci zatańczyły korowód 
marszowy oraz inne regionalne tańce 
ludowe. 
Pożegnaliśmy się z przyjacielem na-
szego przedszkola, prezesem Klubu 
Honorowych Dawców Krwi, Jerzym 
Zielińskim. Dzieci wystąpiły z  pro-
gramem artystycznym, podarowały 
dyplom. Pan Jerzy przygotował kon-
kurs wiedzy o zdrowiu i upominki dla 
każdego przedszkolaka.

Mariola Sroczyńska razem z najstar-
szymi dziećmi zrealizowała zadania 
ogólnopolskiego programu „Kubu-
siowi Przyjaciele Natury”, a  także 
w  ramach akcji „Dawcy Szpiku – 
Poznań” wysłała życzenia dla Rok-
sanki w formie nagrań audio, wspie-
rając w ten sposób chorą dziewczyn-
kę.
Czerwcowe popołudnia zarezerwo-
wane zostały na spotkania w gronie 
rodzinnym w przedszkolu. Niektóre 
przedszkolaki wystąpiły z  tradycyj-
nym programem słowno-muzycznym 
przed swoimi rodzicami. Inne razem 
z  rodzicami odnajdywały radość 
i beztroskę w ramach wspólnych za-
baw ze sportem. 
16 czerwca wszystkie dzieci wybra-
ły się na wycieczkę do ogrodu eko-
logicznego Gładysiaków w Wirach. 
Przedszkolaki zrywały truskawki, 
a  po ich opłukaniu częstowały  się 
smacznymi owocami. Poznały także 
owady pożyteczne i   szkodniki 
w  ogrodzie. Pokonały trudny tor 
przeszkód. Znalazł się także czas na 
radosną zabawę.

E. Kałuska

U Wesołych Sportowców

W ramach programu „Zdrowa draka 
o talerz dzieciaka” prowadzonym przez 
Urząd Miasta założyliśmy w publicznym 
przedszkolu przy ul. Okrzei kolorowe 
ogródki: „Zdrowy zakątek Smoków”, 
„Tajemniczy ogród Skrzata”, „Słoneczne 
grządki”, „Motylkowy przysmak”. Przed-
szkolaki sadzą, pielęgnują i  podlewają 
swoje ogródki każdego dnia.
Dzieci z  najstarszej grupy „Zielonych 
Smoków” wystąpiły na Dniach Lubonia 
z układem tanecznym.
17 czerwca odbył się festyn ekologiczny, 
podsumowujący cały rok pracy. Była to 
również okazja do obchodów 5-lecia 

naszej placówki. Odwiedziła nas wtedy 
Emilia Bryś z Urzędu Miasta. W prezen-
cie przedszkole otrzymało drzewko ja-
błoni, które posadziliśmy w  „Motylko-
wym przysmaku”. Z  niecierpliwością 
czekamy na pierwsze owoce.
23 czerwca wszystkie dzieci wybrały się 
na wycieczkę do Nenufar Club Kościan. 
Młodsze dzieci ubrane w kamizelki po-
płynęły do „Świata Bajek”, gdzie zwie-
działy miniatury wielkich budowli świa-
ta. Starsze przedszkolaki płynęły tratwą 
w poszukiwaniu zaginionego skarbu. Po 
tak wielu atrakcjach rozpoczęliśmy upra-
gnione wakacje.  D. Borysiak

W Tęczowej Krainie

n
Dzieci z Tęczowej Krainy podczas Dni Lubonia

W związku z Dniem Dziecka dzieciaki 
z  niepublicznego przedszkola przy ul. 
Wschodniej odwiedziły pobliską cukier-
nię. Każdy zjadł swoje ulubione lody.
3 czerwca wszystkie Domisiaki udały się 
do LOSiR-u na wystawę ptaków egzo-
tycznych. Podziwialiśmy tam wiele od-
mian papug oraz kanarki.
7 czerwca byliśmy na wycieczce w Sta-
rym Zoo w Poznaniu. Największe wra-
żenie zrobiły tu na dzieciach egzotyczne 
gatunki płazów, barwne ryby, kajmany, 
kilkumetrowe pytony oraz jadowite jasz-
czurki. Dzieciaki bawiły się w parku li-
nowym i  na placu zabaw. Ogromną 
atrakcją była również przejażdżka mini-
quadem.

10 czerwca obchodziliśmy w przedszko-
lu Dzień Rodziny oraz żegnaliśmy naj-
starsze przedszkolaki. Dzieci zaprezen-
towały najbliższym swoje zdolności ta-
neczne, śpiewały piosenki i recytowały 
wiersze.
22 czerwca gościliśmy w przedszkolu 
Teatr „Duet” z ostatnim już w tym roku 
szkolnym przedstawieniem pt. „Reg-
sio”. Dzieci udowodniły, że potrafią 
rozróżnić dobro od zła, rozumieją 
potrzebę niesienia pomocy słabszym 
i potrzebującym oraz zdają sobie spra-
wę, jak ważna jest przyjaźń i wspiera-
nie się nawzajem.

B. Stegenda

U Domisiów

n
Domisie w Starym Zoo
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„Przyjaciel koń”
Gdy byłeś mały, koń Ci się przyśnił,
pozostał w głowie i w Twojej myśli
i odtąd zawsze na Ciebie czeka,
z czekaniem swoim nigdy nie zwleka.

Na grzbiet Cię weźmie mój przyjacielu,
aby Cię zawsze dowieźć do celu.
Uchwyć się grzywy białej, rozwianej,
przeżywaj chwile niezapomniane.

Bo koń jest wolny, wolnością swoją,
więź do człowieka jego ostoją
i koniczynkę w zębach przyniesie,
która da szczęście, gdy ją podniesiesz.

Jest przyjacielem na całe życie,
bo Ty go kochasz radośnie, skrycie.
Gdy na grzbiet jego rozkosznie siądziesz,
cel przeznaczenia szybko osiągniesz.

I Ty dla niego bądź przyjacielem,
by tak się stał, nie trzeba wiele.
On zapamięta Twe dobre serce
i nie da zginąć Ci w poniewierce.

On jest nadzieją Twoją za życia,
więc daj mu wierność, która zachwyca
i z błyskiem w oku, grzywą rozwianą,
niech Cię prowadzi w przyszłość nieznaną.

Twój srebrny rumak pędzi wraz z Tobą
pozostawiając tętent za sobą.
Jak srebrne gwiazdy na nieboskłonie,
Gdzie tylko spojrzysz, zobaczysz konie.

Jerzy Dąbkowski

OŚWIATA

Wakacje! Wyczekiwane prawdopodob-
nie przez wszystkich uczniów. Długo 
wypatrywany i  najdłuższy w  roku 
okres wolny od obowiązku chodzenia 
do szkoły. Jest to czas na odpoczynek 
po pracowitym dla większości okresie 
nauki. Jest to też moment na podsu-
mowanie osiągnięć uczniów naszych 
publicznych szkół. Wyjątkowo zdolni, 
ciężko i sumiennie pracujący na swo-
je wyniki, zostali nagrodzeni jedno-
razowo przez szkolne komisje stypen-
dialne specjalnymi, przyznawanymi 
raz na semestr, wypłacanymi z budże-
tu gminy, nagrodami pieniężnymi. 
Tradycyjnie poprosiliśmy szkoły o po-
danie nazwisk nagrodzonych oraz 
wysokości stypendiów. Nie wszystkie 
placówki udostępniły nam pełne in-
formacje.

SP 1
Stypendia za wyniki w  nauce: Woj-
ciech Dudziński (klasa 5  b, średnia 
ocen: 5,92) – 125 zł, Bernadeta Dobosz 
(kl. 5 b, śr. 5,92) – 125 zł, Zofia Kacz-
marek (kl. 6 d, śr. 5,92) – 100 zł, Oli-
wier Stróżyński (kl. 6  d, śr. 5,92) – 
100 zł. Za dwukrotne zajęcie 1. miej-
sca w  Wielkopolsce w  deblu tenisa 
stołowego dziewcząt oraz 5.  miejsce 
w  Polsce w  deblu tenisa stołowego 
dziewcząt stypendia za osiągnięcia 
sportowe otrzymały: Zuzanna Sułek 
(kl. 6 c) – 125 zł i Natalia Piechota (kl. 
6 c) – 125 zł.

SP 2

Stypendia za wyniki w nauce: Kornelia 
Grzesiak (kl. 4 b, śr. 6) – 120 zł, Alek-
sandra Urbaniak (kl. 4 b, śr. 6) – 120 zł, 
Zofia Ciesielczak (kl. 5  a, śr. 5,9) – 
110 zł, Olaf Hofman (kl. 6 d, śr. 5,9) – 
110 zł, Paulina Waliszewska (kl. 4 b, śr. 
5,8) – 80 zł, Maria Leciej (kl. 5 a, śr. 5,8) 
– 80 zł), Agnieszka Borowska (kl. 4 c, 
śr. 5,8) – 80 zł, Martyna Kajca (kl. 5 b, 
śr. 5,8) – 80 zł, Martyna Malinowska (kl. 
6 f, śr. 5,8) – 80 zł, Dobrochna Stachec-
ka (kl. 6 a, śr. 5,8) – 80 zł, Julia Ziem-
kowska (kl. 5 b, śr. 5,8) – 80 zł, Anna 
Jagłowska (kl. 4 a, śr. 5,7) – 60 zł, Wik-
tor Kocur (kl. 4 e, śr. 5,7) – 60 zł, Grze-
gorz Myssak (kl. 4  e, śr. 5,7) – 60  zł, 
Kacper Piechowicz (kl. 4  c, śr. 5,7) – 
60 zł, Zuzanna Płazińska (kl. 6 a, śr. 5,7) 
– 60 zł, Kamil Przybylski (kl. 4 b, śr. 5,7) 
– 60 zł, Zuzanna Sajnaj (kl. 5 c, śr. 5,7) 
– 60 zł. Stypendia sportowe: Jakub Pi-
larski (kl. 6 d) – 57 zł, Wiktor Idziak (kl. 
6  e) – 55 zł, Gabriela Matuszczak (kl. 
6 e) – 55 zł, Zuzanna Rzepecka (kl. 6 d) 
– 55 zł.

SP 3
Stypendia za wyniki w  nauce: Jakub 
Jaśkowiak (kl. 4 a, śr. 5,42, zachowanie 
wzorowe), Tomasz Brauza (kl. 5  a, śr. 
6,00, wz.), Kinga Tonder (kl. 5 b, śr. 6,00, 
wz.), Mikołaj Narożny (kl. 6 b, śr. 5,67, 
wz.). Stypendium sportowe: Jakub 
Kleczka (kl. 6 a, wz.). Uczniowie otrzy-
mali jednorazowo po 90 zł.

Stypendia semestralne SP 4
Stypendia za wyniki w  nauce: Amelia 
Charkiewicz (kl. 4 c, wz.) – 70 zł, Zuzan-
na Ciemny (kl. 4 c, wz.) – 70 zł, Bartosz 
Krzewiński (kl. 4 c, wz.) – 70 zł, Mateusz 
Szortyka (kl. 4 c, wz.) – 70 zł, Norbert 
Matysiak (kl. 5 a, wz.) – 70 zł, Julia Zie-
lińska (kl. 5 b, wz.) – 70 zł, Michalina 
Juraś (kl. 5  c, wz.) – 70  zł, Wiktoria 
Kulpa (kl. 5 c, wz.) – 70 zł, Wiktor Piór-
kowski (kl. 5 c, wz.) – 70 zł, Olga Siwek 
(kl. 6 a, wz.)  – 70 zł. Stypendia sportowe: 
Oliwia Laskowska (kl. 6 a, wz.) – 60 zł, 
Olga Siwek (kl. 6 a, wz.) – 60 zł, Zuzan-
na Mikołajczak (kl. 6  a, wz.) – 60  zł, 
Aleksandra Wegner (kl. 6 a, wz.) – 60 zł, 
Maja Wiórek (kl. 6 a wz.) – 60 zł, Bruno 
Czechowicz (kl. 5 c, bdb) – 60 zł.

G 1
Stypendia za wyniki w nauce: Zuzanna 
Szymkowiak (kl. 1  a, śr. 5,67), Joanna 
Cykowiak (kl. 1 c, śr. 5,93), Emilia Krzy-
żańska (kl. 1 c, śr. 5,67), Gabriela Krzy-
żańska (kl. 1 c, śr. 5,8), Zo�a Sobieraj (kl. 
1  c, śr. 5,73), Nina Zażembłowska (kl. 
1  c, śr. 5,73), Olimpia Wojciechowska 
(kl. 1 d, śr. 5,73), Adrianna Betkowska 
(kl. 2 a, śr. 5,67), Małgorzata Nowak (kl. 
2 c, śr. 5,73), Roksana Pawlicka (kl. 2 c, 
śr. 5,67), Kalina Piskorska (kl. 3  c, śr. 
5,93). Dodatkowo następujący uczniowie 
otrzymali stypendia specjalne na zakoń-
czenie roku szkolnego: Aleksander Bąk, 
Tomek Beszterda, Maria Bocian, Maria 
Ciba, Marta Cieślak, Joanna Cykowiak, 
Anna Gawrońska, Andriej Gorozin, 
Aleksandra Graf, Kacper Józe�ak, Michał 
Jurek, Zo�a Kaczmarek, Martyna Ka-
mińska, Paula Kasałka, Michał Kordziń-

ski, Daria Kowalczyk, Mateusz Krasićki, 
Maciej Kulak, Mateusz Nowacki, Mate-
usz Nowacki, Małgorzata Nowak, Mar-
gareta Ohnsorge, Roksana Pawlicka, 
Magdalena Piechocka, Kalina Piskorska, 
Barłomiej Plewa, Jakub Pluciński, Maja 
Smaglewska, Leszek Sobczyk, Julia Sta-
chowska, Martyna Stęplowska, Jakub 
Szaroleta, Jakub Szczepański, Zuzanna 
Szymkowiak, Bartosz Urbaniak, Domi-
nik Walkiewicz, Adrian Werwiński, Filip 
Wesołowski, Wiktoria Witczak, Bartosz 
Zalewski, Maksymilian Zieliński.

G 2
Stypendia za osiągnięcia w nauce: Zo�a 
Maria Wrzaskowska (śr. 5,93), Dominika 
Anna Szymanda (śr. 5,83), Dobrawa Anna 
Walla (śr. 5,83), Justyna Joanna Kledzik 
(śr. 5,78), Anna Klemczak (śr. 5,72), Wi-
told Taisner (śr. 5,72), Weronika Karwat-
ka (śr. 5,71), Julia Pachocka (śr. 5,67), 
Ludwika Paszko (śr. 5,67), Patrycja Ciem-
noczołowska (śr. 5,64), Julia Patrycja 
Lasecka (śr. 5,64), Kinga Ewa Buczkowska 
(śr. 5,62), Mateusz Frąckowiak (śr. 5,61), 
Julia Magdalena Brauza (śr. 5,6). Wszyscy 
uczniowie uzyskali wzorowe zachowanie. 
Na stypendia przeznaczono w sumie kwo-
tę: 1600 zł. Uczniowie otrzymali od 200 zł 
do 100 zł. Stypendia sportowe: Krystian 
Bryński, Anita Chudy, Damian Fabiś, 
Mateusz Frąckowiak, Jan Kuźniarek, Mar-
cin Marciniak, Krzysztof Witkowski, Maja 
Zielińska. Uczniowie uzyskali wzorowe 
i bardzo dobre zachowanie. Na stypendia 
przeznaczono w  sumie kwotę: 800  zł. 
Uczniowie otrzymali stypendia w wyso-
kości 100 zł.

MGR

Informacje prasowe dotyczące jednorazo-
wych stypendiów semestralnych przyzna-
wanych przez szkoły opublikowane w po-
przednich edycjach były niepełne, bo nie-
które placówki nie chciały podawać wszyst-
kich danych do wiadomości publicznej. 
Problem przedstawiliśmy prawnikowi, 
który od ub. miesiąca odpowiada na pyta-
nia w cyklu, który zainaugurowaliśmy. Jeśli 
ten sposób wyjaśniania kwestii publicznych 
spotka  się z  Państwa zainteresowaniem, 
będziemy go kontynuować. Zapraszamy do 
nadsyłania pytań i problemów o charakte-
rze prawnym, które mogłyby zainteresować 
szersze grono odbiorców.

- Czy szkoły mogą zatajać nazwiska 
uczniów otrzymujących stypendia za 
sukcesy w nauce i w sporcie, �nanso-
wane przez te placówki ze środków 
publicznych (miasta)? Czy mogą nie 
informować o wysokości tych nagród?

Odp.: Dyrektor szkoły, jako organ repre-
zentujący jednostkę organizacyjną, która 
wykonuje zadania publiczne, w więc gmi-
nę, jest podmiotem zobowiązanym do 
udostępnienia informacji publicznej. Nie 
ma podstaw prawnych do zatajania danych 
osobowych uczniów otrzymujących sty-
pendia naukowe i sportowe, ze względu 
na prywatność tych osób, czy ochronę 
danych osobowych, gdy stypendia te �-
nansowane są ze środków publicznych. 

Udostępnienie informacji 
w tym zakresie nie wycho-
dzi poza niezbędność okre-
śloną potrzebą transparent-
ności życia publicznego. 
Dyrektor nie naruszy więc ustawy o ochro-
nie danych osobowych, ani prawa do 
prywatności. Spełnione bowiem zostały 
przesłanki przetwarzania danych osobo-
wych określone w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 
ustawy o  ochronie danych osobowych. 
A więc jest to niezbędne dla zrealizowania 
uprawnienia i spełnienia obowiązku wy-
nikającego z przepisu prawa, tj. prawa do 
informacji i  jawności wywodzonego 
z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, a konkre-
tyzowanego w ustawie o dostępie do in-
formacji publicznej, ustawie o samorządzie 
gminnym i ustawie o �nansach publicz-
nych (tak w  wyroku WSA w  Gdańsku 
sygn. akt: II SA/Gd 373/15). Ujawnienie 
danych osobowych ma związek z  infor-
macją o otrzymywaniu świadczenia sty-
pendialnego. Wskazuję jednocześnie, że 
informacje o udzielonych stypendiach za 
osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce oraz 
o osobach je otrzymujących bardzo często 
są publicznie ogłaszane, zarówno w prasie, 
jak i na stronach internetowych gazet czy 
urzędów.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 
KAMILA KOWALEWSKA W LUBONIU

Tel. 660 425 285
radca.kowalewska@gmail.com

Problemy prawne Lubonia
Szkoła zobowiązana udostępnić dane

wstania tomiku, przeplatając 
swoje refleksje recytowa-
niem poszczególnych wier-
szy. Utwory recytowały 
również wnuki autora: Klau-
dia, Jakub i Adrian. Na ko-
niec poeta podpisywał to-
miki uczestnikom spotka-
nia, którzy je zakupili.
Życie jest utkane z marzeń, 
które najpewniej prędzej czy 
później w różnej formie się 
spełniają. Szukając szczęścia, 
znajdujmy je w naszym naj-
bliższym otoczeniu…

PAW

Jerzy Dąbkowski składa ser-
deczne podziękowania dy-
rektor Biblioteki Miejskiej 
– Agnieszce Begier – oraz 
wszystkim, którzy przyczy-
nili  się do zaistnienia wie-
czoru poetyckiego.

Utkane 
z marzeń

cd.  
ze str. 

39

Tomik wierszy Jerzego Dąb-
kowskiego pt. „Utkane z ma-
rzeń” można zakupić w Bi-
bliotece Miejskiej przy ul. 
Żabikowskiej w cenie 15 zł.
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OŚWIATA

Nagrody

W piątek, 17 czerwca wręczono uczniom 
z SP 1 nagrody i pamiątkowe dyplomy 
w Międzynarodowym Konkursie „Kan-
gur Matematyczny”. Szkolni koordyna-
torzy konkursu: Maria Sleboda i Bartosz 
Chyś wspólnie z  kl. 3  c oraz czwórką 
uczniów z kl. 2 c przygotowali insceni-
zację „Jaś i Małgosia w królestwie Kan-
gurolandii”. Na zakończenie przeprowa-
dzono matematyczny wyścig, w którym 
wszyscy byli wygrani.   M. Sleboda, B. Chyś

Szachy
20 czerwca 7 uczestników z naszej szko-
ły wzięło udział w 26. Turnieju Szacho-
wym rozegranym w Bibliotece Miejskiej. 
Aż czwórce z nich udało się uplasować 
w pierwszej dziesiątce. Są to: Eryk Zio-
mek (3 b), Aleksander Simon (3 a), Oli-
wier Konieczny (2 b), Szymon Grześko-
wiak (3 b).    B. Chyś

Olimpiada
21 czerwca odbyła się w naszej szkole 2. 
Szkolna Olimpiada dla klas 0-3. Na 
początku odbył się przemarsz z �agami 
klasowymi, odśpiewanie „Mazurka Dą-
browskiego”, przywitanie przez dyrekto-
ra, Grzegorza Aniołę, uroczyste ślubo-
wanie oraz rozruch przy piosence „Gło-
wa, ramiona, kolana, pięty”. W dalszej 
kolejności klasy 0-2 rywalizowały na 
boisku trawiastym w 9 konkurencjach, 
a klasy 3 rozegrały mecze w dwa ognie. 
Po zakończeniu rywalizacji wręczono 
puchary dla zwycięzców oraz słodkości 
dla wszystkich uczestników. Pierwsze 
miejsce w  kategorii oddziałów przed-
szkolnych wywalczył oddział 0 a, w ka-
tegorii klas 1 – 1 c, wśród klas 2 – 2 e. 
Mistrzem rozgrywek w dwa ognie zo-
stała kl. 3 b.   

I. Wąsiewicz, B. Chyś (organizatorzy)

Oddział przedszkolny 0 b 
Czerwiec rozpoczęliśmy od wesołego, 
piknikowego świętowania Dnia Dziecka 
oraz wyjścia na wystawę ptaków egzo-
tycznych do LOSiR. Ponadto, udali-
śmy się na wycieczkę do Muzeum Ar-
cheologicznego w  Poznaniu na lekcję 
poświęconą prehistorii i  dinozaurom. 
Dzięki uprzejmości s. Elżbiety udali-
śmy  się do ogrodu sióstr na pyszne 
truskawki. Pamiętając o niebezpieczeń-
stwach, wybraliśmy  się na pieszą wy-
cieczkę do lubońskiej Straży Pożarnej. 

Poznaliśmy tajniki sztuki aktorskiej oraz 
dowiedzieliśmy się, jakie umiejętności 
musi posiadać każdy przyszły aktor pod-
czas spotkania z aktorką dramatyczną. 
Wzięliśmy udział w Olimpiadzie Spor-
towej dla klas 0-3. Dzieci biorące udział 
w konkursie logopedycznym „Szafa Sa-
binki” otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
24 czerwca uroczyście zakończyliśmy 
rok szkolny.    J. Gazda

Tenis
Zuzanna Sułek i Natalia Piechota repre-
zentowały nas na Mistrzostwach Polski 
SZS Szkół Podstawowych w Tenisie Sto-
łowym Dziewcząt. Turniej odbył  się 
w hali sportowej w Rawie Mazowieckiej. 
W zawodach startowało 14 drużyn z ca-

Z Jedynki

łej Polski. Nasze uczennice zajęły 5. 
miejsce, pieczętując tym samym po-
przedni sukces, jakim było zdobycie po 
raz drugi Mistrzostwa Województwa.   

H. Idzikowska

Półkolonie
27 czerwca-8 lipca uczniowie uczestni-
czyli w zajęciach organizowanych w ra-
mach półkolonii letnich. Odwiedziliśmy 
m.in.: Centrum Bowlingu „NIKU”, gdzie 
uczniowie próbowali swoich sił grając 
w kręgle, byliśmy też w Deli Parku w Ro-
snówku oraz na Malcie, gdzie zjeżdżali-
śmy na pontonach. Nie zabrakło wizyty 
w  Multikine 51. Dzieci obejrzały dwa 
�lmy: „Alicja po drugiej stronie lustra” 
i „Bardzo fajny gigant”. Ważnym punk-
tem była również wizyta w ŠKODA Auto 
Lab – Interaktywnym Centrum Bezpie-
czeństwa. Dzięki nowoczesnym ekspo-
natom odwiedzający poznali zasady 
bezpiecznej i ekologicznej jazdy samo-

chodem, a  także podstawowe zasady 
udzielania pierwszej pomocy.   

H. Idzikowska

Półkolonie dla małych
Dla uczniów klas 0-3 wychowawcy zor-
ganizowali liczne atrakcje. Dzieci uczest-
niczyły w warsztatach artystycznych pt.: 
„Opowieści obrazów” w Muzeum Naro-
dowym w Poznaniu, w zajęciach przy-
rodniczych w  Arboretum w  Kórniku 
oraz w Łysym Młynie w Biedrusku. Do-
skonale bawiły  się w  Parku Rozrywki 
„Rodzinka” w  Skórzewie, na kręgielni 
w Sierakowie oraz w Deli Parku w Ro-
snówku. Podziwiały też piękno parku 
i wnętrza pałacu rogalińskiego. Nieza-
pomniane przeżycia zapewniła też dzie-
ciom wizyta w  Nowym Zoo, a  także 
w  Multikinie na premierach �lmów: 
„Gdzie jest Dory?” oraz „7 krasnoludków 
i Królewna Śnieżka”.   

I. Wąsiewicz, J. Czekała, B. Chyś

n
Zuzanna Sułek (z prawej) i Natalia Pie-
chota – reprezentantki SP 1 w tenisie 
stołowym

n
Uczniowie z SP 1 w Deli Parku

Czerwiec przywitał podopiecznych z publicznego punktu przedszkolnego przy ul. 
Dąbrowskiego Dniem Dziecka. W związku z tym zorganizowaliśmy piknik z lodami. 
Były gry i zabawy oraz drobne upominki. 8 czerwca gościliśmy po raz ostatni w tym 
roku przedszkolnym Teatrzyk „Mozaika”, który przybliżał nam muzykę i  rytmy 
hiszpańskie a w szczególności �amenco.
9 czerwca starszaki z naszego przedszkola wzięły udział w organizowanym przez 
Ośrodek Kultury Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. Wszyscy wspaniale się bawi-
li.
27 czerwca zaprosiliśmy rodziców na krótki występ wakacyjny. Były piosenki i wier-
sze, dyplomy i prezenty. Wszyscy bardzo się cieszyli z rozpoczynających się wakacji.

(PT)

Z Trójeczki

n
Piknik z lodami dla dzieci z Przedszkola „Trójeczka”

n
Grupa półkolonistów z SP 1 w nowym Zoo przy informacji o niedźwiedziach
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Rowerowe zmagania
Czwartoklasiści z  SP  2 przystąpili do 
egzaminu na kartę rowerową. 31 maja 
zdawali część teoretyczną, rozwiązując 
testy na komputerach, a 2 czerwca przy-
stąpili do części praktycznej, która od-
była się w miasteczku ruchu drogowego 
w G 2. W roli egzaminatorów wystąpiły: 
Izabela Cieślak i Bogumiła Kurzawska. 
Nad całością czuwał komendant Straży 
Miejskiej Miasta Luboń Paweł Dybczyń-
ski.

Akcja „Dzieci – Dzieciom”
1 czerwca uczniowie przekazali koleżan-
kom i kolegom pozytywne myśli i ser-
deczne słowa w  zredagowanych przez 
siebie listach i  pocztówkach. Ten gest 
uświadomił i  adresatom, i  nadawcom, 
jak wiele może zdziałać dobre słowo. 
Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, 
którzy aktywnie włączyli  się do akcji 
i sprawili radość innym dzieciom. Dzię-
kuję także uczennicom z kl. 6 a, przed-
stawicielkom Samorządu Uczniowskie-
go: Julii Kalinowskiej, Zuzannie Płaziń-
skiej i Patrycji Karalus.    K. Ratajczak

Biegi
2 czerwca dwaj reprezentanci SP 2 wzię-
li udział w Finale Wojewódzkim w In-
dywidualnych Biegach Przełajowych, 
w  kategorii chłopców, rocznik 2004 
i  2003, które odbyły  się w  Żerkowie. 
W młodszej grupie wiekowej wystarto-
wało 105 zawodników. Rewelacyjnie 
spisał się Kacper Sommerfeld (5 c), zaj-
mując 5. miejsce. W kategorii klas szó-
stych na linii startu zameldowało się 107 
biegaczy. Wiktor Idziak (6  e) zajął 14. 
miejsce.    K. Tomkowiak

Młodzi pływacy
Jakub Bąk, Oliwia Mielcarek, Paulina 
Szymczak (2 i) brali udział w 36. Zawo-
dach Pływackich z okazji Dnia Dziecka 
organizowanych przez „Chwiałkę” w Po-
znaniu. Paulina zajęła 2. miejsce, a Oli-
wia 10. na 25 zawodniczek na dystansie 
25 m stylem grzbietowym. 

Laureaci
W sesji wiosennej Ogólnopolskiej 
Olimpiady Języka Angielskiego „Olim-
pusek” troje z naszych uczniów zdo-

było tytuł laureata. Są nimi: Franciszek 
Bartochowski (2  a) – 8. miejsce 
w olimpiadzie, a tym samym dwukrot-
ne zdobycie tytułu laureata w  roku 
szkolnym 2015/2016; Oliwia Urbaniak 
(2  g) – 10. miejsce oraz dwukrotne 
zdobycie tytułu laureatki w roku szkol-
nym 2015/2016; Joanna Olsztyńska 
(2 g) – 12. miejsca.   

E. Wallheim

Absolutorium
8 czerwca w auli Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza odbyło  się absoluto-
rium Kolorowego Uniwersytetu. Uczest-
niczyli w nim uczniowie klasy 2 h wraz 
z wychowawczynią, Sylwią Wojtkowiak, 
którzy brali udział w  comiesięcznych 
wykładach prowadzonych na wszystkich 
wydziałach. Mali studenci otrzymali 
z rąk prorektora ds. studenckich UAM 
prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka 
dyplomy oraz pamiątki z logo Uniwer-
sytetu.    S. Bielawska

Występ
Uczestnicy Koła Animacji Kulturowej, 
chętni uczniowie z  klas 3  d, 3  c i  4  b, 
a  przede wszystkim Tamara Kovacic 
wystąpili 15 czerwca dla Uniwersytetu 
III Wieku w  Bibliotece Miejskiej. Pre-
zentacja nosiła tytuł „Podróż do Słowe-
nii”. Dziękuję Sylwii Marciniak za zor-
ganizowanie tego spotkania.   

M. Lewandowska

Usportowiona szkoła
17 czerwca delegacja szkolna uczest-
niczyła w  podsumowaniu współza-
wodnictwa sportowego w  powiecie 
poznańskim, na które zostaliśmy za-
proszeni do Puszczykowa. W 17. Po-
wiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej znaleźliśmy się na 4. miejscu 
wśród szkół z powiatu poznańskiego. 
Uzyskaliśmy tym samym tytuł „Naj-
bardziej usportowiona szkoła w  po-
wiecie poznańskim w roku szkolnym 
2015/2016”. Gratulujemy młodym 
sportowcom i dziękujemy nauczycie-
lom, którzy potrafili przygotować 
naszych uczniów do występów spor-
towych: Marioli Budzyńskiej, Kindze 
Jarudze, Karolinie Tomkowiak, An-
drzejowi Chylińskiemu.

Z Cieszkowianki Sukcesy recenzenckie
W ogólnopolskim programie Junior Kry-
tyk na stronie Junior Media bardzo do-
brze zaprezentowały się młode adeptki 
trudnej sztuki recenzenckiej. Akcja roz-
poczęła  się na początku 2. semestru, 
a zakończyła w połowie czerwca. Czas 
podsumować nasze osiągnięcia. Agniesz-
ka Borowska i Dominika Galińska (4 c), 
Kornelia Grzesiak (4  b) oraz Joanna 
Przybysz (1  b) i  Marta Przybysz (5  b) 
napisały recenzje książek. Później trzy 
z nich: Agnieszka, Dominika i Kornelia 
oraz Alicja Neumann (4 c) zrecenzowa-
ły gry planszowe. Najbardziej wytrwałe 
okazały  się Agnieszka i  Dominika. 
Pierwsza z nich może się pochwalić re-
cenzją wystawy malarstwa, a druga re-
cenzją �lmu. Wszystkie prace są opubli-
kowane na stronie Junior Media w za-
kładce Junior Krytyk oraz w gazetkach 
szkolnych Inter – odgłosy z Cieszkowian-
ki na stronie SP 2.   

A. Walenciak-Galińska

Szczęśliwej drogi już czas...
22 czerwca społeczność szkolna po-
żegnała kolejnych absolwentów. Po 

sześciu latach nasze mury opuściło aż 
sześć klas szóstych. Na uroczystości 
ich pożegnania nie zabrakło znako-
mitych gości. Oprócz dyrektor, Lidii 
Kałwińskiej, do zgromadzonych prze-
mówiły burmistrz, Małgorzata Ma-
chalska, oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców, Bogna Szałamacha. Podczas 
wyczytywania laureatów konkursów, 
uczniów kończących szkołę z wyróż-
nieniem czy też wzorowych absolwen-
tów niemal brakowało miejsca na sali 
gimnastycznej. Do stałych punktów 
tej uroczystości należą: przejęcie 
sztandaru przez nowy poczet, czy 
podziękowania rodzicom. Klasy 4 a 
i  4  b wywołały uśmiech na naszych 
twarzach programem artystycznym 
na temat książek.   

V. Langner

Pożegnaliśmy rok szkolny
24 czerwca uroczyście zakończyliśmy 
zajęcia dydaktyczne i  rozpoczęliśmy 
wakacje. Najpierw przemówiła pani 
dyrektor, Lidia Kałwińska, po niej głos 
zabrali zaproszeni goście. Klasy 4 a 
i 4 b zaprezentowały krótki program 
artystyczny. Potem wyczytano nazwi-

ska tych wszystkich, dla których mi-
jający rok szkolny był szczególnie 
obfity w sukcesy. Po części oficjalnej 
klasy udały  się z  wychowawcami do 
swoich sal, aby tam odebrać świadec-
twa, potwierdzające ich umiejętności 
i wiedzę.

Na Dzikim Zachodzie
Na zakończenie roku szkolnego ucznio-
wie kl. 1 c wraz z rodzicami i wycho-
wawczynią, Małgorzatą Olejniczak, 
wybrali się na festyn rodzinny do mia-
steczka kowbojskiego w  Luboniu. 
Wszyscy przenieśli się w świat Dzikie-
go Zachodu. Na wejściu zostali powi-
tani przez szeryfa i  kowboja, którzy 
nauczyli wszystkich okrzyków kowboj-
skich oraz wyjaśnili, jakimi prawami 
rządzi się miasteczko country. Następ-
nie klasa została podzielona na dwie 
bandy, które pod opieką szeryfa i kow-
boja przeżywały niezapomniane przy-
gody. Uczniowie zostali zamknięci 
w  areszcie, mimo że byli grzeczni, 
następnie uciekali przed chwytającym 
ich lassem. Największą frajdą dla dzie-
ci okazała się jazda na koniach mecha-

nicznych, zwiedzanie biura szeryfa, 
kościoła oraz zmierzenie  się z  próbą 
wydojenia krowy. Zaskoczeniem dla 
dzieci było schwytanie jednego z gości 
i obcięcie mu przez szeryfa krawata – 
radości było co nie miara. Na koniec 
uczniowie w podziękowaniu dla rodzi-
ców wystąpili w przedstawieniu: „Moja 
mama i tata”. Po wspólnych zabawach, 
wszyscy usiedli przy ognisku i uczto-
wali.    

W. Szczepaniak

Pierwszy tydzień półkolonii
Pięć dni zabaw za nami. Dzieci z Ciesz-
kowianki podczas tegorocznych półko-
lonii letnich uczestniczyły w  różnych 
atrakcjach i  formach rekreacji. Obej-
rzały �lm pt. „Bella i Sebastian 2”, zwie-
dziły z przewodnikiem poznańską Pal-
miarnię, były na basenie, kręgielni oraz 
w parku rozrywki „Frajda Park”. Nieza-
pomnianym przeżyciem dla wielu 
uczniów okazały  się przejazdy komu-
nikacją miejską. Każda grupa nadała 
sobie nazwę: „Cytrynki”, „Pomarańczka”, 
„Fioletowe słonie”.    Opiekunowie 

n
Zakończenie roku szkolnego w SP 2   fot. Władysław Szczepaniak

n
Pożegnanie absolwentów Dwójki   fot. Władysław Szczepaniak
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Czytaliśmy

„Jak nie czytam, jak czytam” – pod takim 
hasłem SP 3 zorganizowała ogólnopolską 
akcję czytelniczą – bicie rekordu w jed-
noczesnym czytaniu. 10 czerwca, wszy-
scy uczniowie przybyli do szkoły ze 
swoimi ulubionymi książkami. Wielu 
było przebranych za bohaterów z  tych 
książek. Rozpoczęliśmy od łańcucha rąk 
i książek, który oplótł całą szkołę. Punk-
tualnie o  godz.  10 zasiedliśmy w  sali 
gimnastycznej i  zaczęło  się czytanie. 
Później uczniowie rozwiązywali łami-
główki, kalambury literackie, brali udział 
w zabawach inspirowanych literaturą dla 
dzieci. Zaprezentowane zostały również 
scenki teatralne, pokazujące znane bajki 
w kabaretowej formie, jak również w j. 
angielskim.    E. Iglewska-Nowik

Mistrz
Od kilku lat w  naszej szkole wszyscy 
uczniowie klas czwartych biorą udział 
w szkolnym konkursie „Mistrz tabliczki 
mnożenia”. Uczestnicy piszą działania 
z  tabliczki mnożenia na czas. Poprzez 
eliminacje odpadają kolejne osoby, a do 
dalszego etapu przechodzą najlepsi. 
W tym roku na wyróżnienie zasłużyli: 
Jakub Jaśkowiak, Jan Tomaszyk, Joanna 
Wiśniewska, Oskar Dziuba, Zuzanna 
Koprowska oraz Agata Karasiewicz. Naj-
lepszą znajomością tabliczki mnożenia 
wykazali  się chłopcy: 1. miejsce – 
Krzysztof Świtała, 2. – Szymon Rembal-
ski, 3. – Patryk Kiersztan.    H.K.

„1 z 11”
W czerwcu po raz pierwszy w  naszej 
szkole odbył się szkolny konkurs mate-
matyczny „1 z 11”. Spośród wszystkich 
uczniów klas 5 i 6 poprzez klasowe eli-
minacje zostało wybranych 11 najlep-
szych. Zasady były bardzo podobne do 
zasad konkursu „1 z 10”. Jedyna różnica 
dotyczyła tematyki pytań. Na konkursie 
była tylko jedna kategoria – matematyka. 
Po zaciętej rywalizacji między zawodni-
kami, zostali wyłonieni zwycięzcy. Kla-
sy piąte: 1. miejsce – Tomasz Brauza, 2. 
– Barbara Grec, 3. – Kinga Tonder; 
wyróżnienia otrzymały: Hanna Bednar-
ska i Alicja Filip. Klasy szóste: 1. miejsce 
– Oskar Kóska, 2. – Aleksander Koprow-
ski, 3. – Joanna Duszyńska. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy oraz nagrody.    H.K.

Pożegnanie
20 czerwca spotkali się pracownicy szko-
ły, żeby podziękować za 35 lat pracy 
w Trójce Renacie Sołtysiak, która prze-
szła na emeryturę. 24 czerwca podczas 

zakończenia roku o�cjalnie i  ze wzru-
szeniem żegnała dyrektor G. Leciej, na-
uczyciele, Rada Rodziców i dzieci. Dzię-
kowano jej za wytrwałość, pracowitość, 
poświęcenie, oddanie, uśmiech, olbrzy-
mie serce i troskę o sprawy Trójki. Ży-
czono, by teraz nastał czas spokoju, ra-
dości, spełnienia marzeń, aby dalsze lata 
upływały w  zdrowiu, spokoju, a  zegar 
odmierzał chwile szczęścia. Następnie 
głos zabrała pani Renata, która z rozczu-
leniem podziękowała zgromadzonym 
osobom za miłe słowa skierowane pod 
jej adresem. Jeszcze raz dziękujemy, Pani 
Renatko.    M.G.

Bezpieczne wakacje
21 czerwca Piotr Zagajew-
ski, instruktor ratownictwa 
WOPR, przeprowadził 
z uczniami pouczającą po-
gadankę wraz z  pokazem 
sprzętu do ratowania. Ce-
lem spotkania była popu-
laryzacja zasad bezpiecz-
nego zachowania w  wo-
dzie, nad wodą oraz na 
wodzie podczas letniego 
wypoczynku.    
M. G.

Projekt
Uczniowie klas 1-3 pod 
opieką wychowawców re-
alizowali całoroczny pro-
jekt „Polska jakiej nie 
znacie”. Projekt umożliwił 
rozwój intelektualny oraz 
wychowawczy uczniów. Nadrzędnym 
celem było zapoznanie dzieci z kulturą 

Nowinki z Trójki

i sztuką Polski. Zo-
stała stworzona 
księga pięknych 
i ciekawych miejsc 
w  Polsce, które 
warto odwiedzić. 
Każda klasa prze-
prowadziła warsz-
taty kulinarne pod 
hasłem „ Dobre, bo 
polskie”, przygoto-
wując potrawy 
charakteryzujące 
wybrany region 
Polski. Wychowaw-
cy przeprowadzili 
zajęcia edukacyj-

no-dydaktyczne, zawierające najważ-
niejsze informacje na temat Polski i po-
szczególnych województw. 22 czerwca 
odbyło  się podsumowanie projektu. 
Każda klasa dokonała krótkiej charak-
terystyki wybranego województwa po-
przez występ artystyczny. Koordynato-
rami projektu była K. Królikiewicz i M. 
Olejniczak.    M.G.

Zakończenie roku
24 czerwca odbyła  się uroczystość za-
kończenia roku szkolnego. Wzięli w niej 
udział uczniowie, rodzice, zaproszeni 
goście, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
G. Leciej podziękowała wszystkim 
uczniom za naukę, a  tym najlepszym 

wręczyła listy gratulacyjne i  nagrody 
książkowe. Tradycyjnie dzieci wraz 
z dumnymi rodzicami odbierali wyróż-
nienia. Najwyższą średnią 6,0 w  tym 
roku zdobyli: T. Brauza i  K. Tonder, 
najlepszym absolwentem okazał sie M. 
Narożny, a sportowcem K. Kleczka. Jak 
co roku uhonorowano statuetką „Przy-
jaciel Trójki” osoby, które pomagają 
rozwijać się naszej placówce. W tym roku 
ten zaszczytny tytuł otrzymali: burmistrz 
M. Machalska, wiceburmistrz M. Miko-
łajczak, P. Rejs polski piłkarz, K. i  M. 
Misan właściciel Intermarché w Luboniu, 
M. Bosacka i A. Gierach z Rady Rodzi-
ców (RR), I. Gierach sponsor, A. Urban 
zaangażowany rodzic. Część artystyczna 

rozpoczęła się od wspólnego tańca szó-
stoklasistów ubranych w gustowne ko-
szulki z własnym imieniem, którzy pod 
opieką wychowawców: M. Hinz i  K. 
Glazy przygotowali program. W pierw-
szej jego części dzieci dziękowały ro-
dzicom za trud wychowania, następnie 
wspominały lata spędzone w  Trójce, 
a na koniec skierowały słowa wdzięcz-
ności do nauczycieli. Na zakończeniu 
klas 1-3 nagrody książkowe ufundowa-
ne przez RR otrzymali uczniowie klas 
trzecich, którzy kończą pierwszy etap 
swojej edukacji. Dyrekcja pożegnała 
wszystkich zebranych, życząc przede 
wszystkim odpoczynku i  wspaniałych 
wakacyjnych przygód.    M.G.

n
Konkurs matematyczny „1 z 11”

n
 Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Renaty Sołtysiak – 
nauczycielki nauczania początkowego

n
Klasa 1 c przedstawia swój projekt „Polska jakiej nie znacie”

n
Wspólny taniec szóstoklasistów w koszulkach z imionami   fot. Paweł Wolniewicz
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Eko

Program „EkoPaka” to ogólnopolski 
projekt edukacji ekologicznej, w którym 
wzięła udział kl. 2 a z SP 4 dzięki stara-
niom i uprzejmości Karoliny Koniecznej, 
mamie Wiktorii. Zgłębialiśmy wiedzę 
o tym, że to, co zostaje z produktów – 
opakowanie, zużyte elementy – to nie 
śmieci, ale materiał, z  którego można 
stworzyć coś nowego. Dowodem na to 
była zawartość EkoPaki, dzięki której 
mamy nowe zabawki i pomoce dydak-
tyczne. Dziękujemy �rmie Eurocash SA 
i pani Karolinie.    G. Kulińska

Piłka nożna
Chłopcy z klas czwartych wzięli udział 
w Międzygminnym Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Wirach. Ostatecznie zajęliśmy 
5. miejsce.    Z. Piotrowska

Wycieczka
8-9 czerwca kl. 5 a, 5 b i 5 c spędziły dwa 
dni na szkolnej wycieczce na trasie Pel-
plin-Gniew-Malbork. Pierwszym punk-
tem programu była katedra w Pelplinie. 
Po godzinnym zwiedzaniu jej murów, 
udaliśmy  się do miejsca noclegowego 
– zamku krzyżackiego w Gniewie. Nie-
którzy z nas po raz pierwszy nocowali 
w  zamkowych komnatach, na piętro-
wych łóżkach w otoczeniu przedmiotów 
w iście średniowiecznej surowej styliza-
cji – drewnianych ław czy okutych 
skrzyń. Zobaczyliśmy broń białą i po-
znaliśmy rycerskie obyczaje na przestrze-
ni wieków. Następnego dnia wyruszyli-
śmy zdobywać Malbork.    B. Zboralska

Biegi
Wraz z klasą Magdy Sosnowskiej uda-
łam się na Wzgórze Papieskie. Uczniowie 
biegali tam 600 m, a trasa wcale nie była 
łatwa z powodu przewyższeń. Przeszli-
śmy odcinek ponad 6 km.   

Z. Piotrowska

Dinozaury
Dzieci z oddziału 0 b wraz z rodzicami 
i wychowawcą, Kingą Studzińską, zoba-
czyły olbrzymie stwory, które wyginęły. 
Wycieczkę zamykaliśmy stworzeniem 
mapy parku z dinozaurami.   

K. Studzińska

Dzień Mamy
10 czerwca uczniowie z kl. 1 e zaprosili 
swoje mamy na przedstawienie z okazji 
ich święta. Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności artystyczne, teatralne i ta-
neczne. Następnie zaprosiły rodziców 
na własnoręcznie wykonany poczęstu-
nek. Na zakończenie dzieci wręczyły 
swoim mamom prezenty.   

P. Maciejewska

Rodzicom
Majowa Mama, czerwcowy Tata, dwie 
odległe daty, więc postanowiliśmy uczcić 
wyjątkową uroczystością naszych rodzi-
ców, zapraszając ich do szkoły. Dzieci 
zaprezentowały występ artystyczny. Ro-
dzice po zdrowym poczęstunku wraz 
z dziećmi bawili się i kręcili chustą, kon-
kurowali w zabawie rycerz i smok oraz 
król i królowa.    K. Studzińska

Występy
11-12 czerwca odbyły się Dni Lubonia. 
Nasza szkoła była reprezentowana przez 
grupę taneczną „Banarańcza”, solistkę 
i grupę �ażoletową. „Banarańcza” wy-
konała taniec nowoczesny pod kierun-
kiem Ewy Darul. Anastazja Cieszyńska 
(2 c) zaśpiewała piosenkę pt. „Za twój 
uśmiech”. Grupa �ażoletowa pod kie-
runkiem Heleny Piątek wykonała utwo-
ry: „Eliza Jane”, „Dansede l`Ours”. Na 
koniec występów szkół, wszyscy grający 
na �ażoletach, a w tym pani burmistrz 
i zastępca burmistrza, zagrali kilka utwo-
rów ze Swarzędzką Orkiestrą Flażoleto-
wą. Uwieńczeniem był utwór „Amazing 
Grace”.    H. Piatek

Poezja zaklęta w taniec
14 czerwca Agatka Podbylska już po raz 
drugi wzięła udział w Gali Utalentowa-
nych Młodych Wielkopolan zorganizo-
wanej przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. Agatka może  się poszczycić 
wieloma sukcesami artystycznymi, m. 

in.: wyróżnieniem za 
indywidualność ta-
neczną Grand Prix 
Polski Dance Wrze-
śnia, 3. miejscem solo 
w  kategorii hip-hop 
9-12 lat, 1. miejscem 
solo Jazz Pure Dance 
Komorniki, a  także 
zwycięstwem podczas 
turnieju Święto Tańca 
w kategorii Disco, 1. 
miejscem w kategorii 
hip-hop solo na tur-
nieju Zachodnie Zde-
rzenie. Przeszła rów-
nież 1. etap selekcji 
programu „You Can 
Dance 2015” w  Po-
znaniu. Tegoroczna 
gala upamiętniała 
1050. rocznicę Chrztu 
Polski. Agatka zaprezentowała podczas 
niej jazzową impresję z  elementami 
akrobatyki pod tytułem „U źródła – ale-
goria narodzin państwa polskiego”. Po-
nieważ interesuje ją choreogra�a, trzy-
nastolatka sama przygotowała układ do 
swojego tańca i  dobrała muzykę. Do 
utworów „Wiosenny walc” Fryderyka 
Chopina oraz „Walc kwiatów” Piotra 
Czajkowskiego dziewczynka w niezwy-
kle ekspresyjny sposób wytańczyła opo-
wieść o wydarzeniach sprzed milenium. 
Młoda artystka otrzymała gromkie bra-

Ploteczki z Czwóreczki wa od publiczności zachwyconej orygi-
nalnością ujęcia tematu. Na ręce dziew-
czynki pisemne podziękowania za występ 
i  gratulacje złożyła również Andżelika 
Możdżanowska – posłanka na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej.    B. Wawrzyniak

Spotkanie z rodzicami
16 czerwca uczniowie klas trzecich wraz 
z wychowawcami zaprosili rodziców na 
uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty 
oraz zakończenia pierwszego etapu edu-
kacyjnego. Uczniowie przygotowali 
przedstawienie, a  po nim zaprosili na 
słodki poczęstunek. Po spotkaniu rodzi-
ce wzięli udział w spotkaniu z A. Kurel-
ską, pedagogiem Poradni Psychologicz-
no- Pedagogicznej, na temat: Trudny 
próg do pokonania, czyli jak pomóc 
czwartoklasiście?    A. Garstka

Podsumowanie
17 czerwca był apel podsumowujący 
pracę samorządu uczniowskiego. Doko-
naliśmy bilansu wielu konkursów, które 
zorganizowaliśmy w tym roku szkolnym. 
Gratulacje, dyplomy, nagrody zostały 
rozdane. Część artystyczna ob�towała 
w  wokalne i  taneczne pokazy naszych 
uczniów.    M. Piechocka

Kangur
17 marca odbył  się Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny „Kangur”. Udział 
w nim wzięło 49 naszych uczniów. Filip 
Dondajewski (4 a) uzyskał bardzo dobry 
wynik i tylko 1,25 punktu dzieliło go od 
tytułu laureata. Ponadto 8 uczniów uzy-
skało wyróżnienia, dyplomy i nagrody 
książkowe. Są to: Maciej Graś (2  b), 
Karolina Pawlicka (2 e), Adam Drejczak 
(3 b), Bartosz Krzewiński (4 c), Wiktoria 
Kulpa (5  c), Wiktor Piórkowski (5  c), 
Olga Siewek (6  a), Tobiasz Podżerek 
(6 b).    G. Stojecka

Pożegnania
23 czerwca ostatni rocznik szóstoklasi-
stów pożegnał się ze swoją podstawów-
ką. Przedstawienie przygotowały kl. 6 a 
i  6  b pod kierunkiem wychowawczyń. 
Później były podziękowania i  życzenia 
wypowiadane przez wzruszonych 
uczniów, adresowane do jeszcze bardziej 
wzruszonych pedagogów, dyrekcji i pra-
cowników szkoły. Na zakończenie 
uczniowie wręczyli dyrektor Agnieszce 
Antczak pamiątkowy album ze zdjęciami 
z pikniku klas szóstych. Oklaski, mokre 

oczy i cieple słowa Joanny Wysoty-Gry-
cuk, która w  imieniu rodziców absol-
wentów naszej szkoły zaprosiła gości na 
kawę, zakończyły uroczystość.   

G. Stojecka

Powitanie wakacji
Zakończenie roku szkolnego to dla spo-
łeczności szkolnej okres wyczekiwany 
i wypełniony radością. W tym roku za-
szczyciły nas swoją wizytą burmistrz, 
Małgorzata Machalska, oraz przyjaciół-
ka naszej szkoły, Irena Skrzypczak. Spo-
tkaliśmy  się także z  Przewodniczącą 
Rady Miasta Luboń, Teresą Zygmanow-
ską. Podczas apelu wyraziliśmy wdzięcz-
ność dla członkiń Rady Rodziców – 
Agnieszki Wójcik i Danuty Kity za sze-
ścioletnie wsparcie w działaniu na rzecz 
uczniów. Społeczność szkolna pożegna-
ła też z nieukrywanym żalem odchodzą-
cą na zasłużoną emeryturę Grażynę 
Stojecką. Zgodnie z tradycją A. Antczak 
uhonorowała tytułem Prymusa Szkoły 
wybitnego ucznia. W tym roku wyjątko-
wo tytuł ten otrzymały dwie uczennice 
– Weronika Lazarek i Olga Siwek (6 a). 
Podczas uroczystości wręczono Amelii 
Przybysz i Piotrowi Papisowi (6 b) tytu-
ły Sportowca Szkoły, a także tytuł Spor-
towca Szkoły Fair Play Oliwii Laskow-
skiej (6  a). Nagrody otrzymała także 
spora grupa uczniów wyróżnionych 
w Międzynarodowym Konkursie „Ma-
tematyczny Kangur”. Wyjątkowym wy-
darzeniem było uhonorowanie szkolne-
go Omnibusa. Została nim Weronika 
Lazarek, która wygrała także �nał miej-
ski. Uroczystości dopełniło wręczenie 
świadectw z  wyróżnieniem, nagród 
książkowych ufundowanych przez Radę 
Rodziców, pożegnanie klas szóstych 
przez młodszych kolegów i  spotkania 
z wychowawcami w klasach. 24 czerwca 
rok szkolny zakończyły też klasy 0-3. 
Podczas uroczystości pani dyrektor wraz 

z przedstawicielami Rady Rodziców wrę-
czała wyróżnionym uczniom dyplomy 
oraz nagrody za osiągnięte wyniki w na-
uce, zaangażowanie w życie szkoły oraz 
udział w konkursach i zawodach spor-
towych.    B. Wawrzyniak, A. Garstka

Świetlik Roku
Podczas uroczystego apelu dla klas 0-3 
dyplom oraz tytuł Świetlika Roku Szkol-
nego 2015/2016 z  rąk pani dyrektor 
otrzymała Weronika Tomczak (1 c).   

A. Pawlak

n
Wyróżnieni uczniowie prezentują świadectwa z czerwonym paskiem   fot. R. Łukaszewska

n
Agata Podbylska   fot. B. Zboralska
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Nasze sukcesy
11 czerwca wygraliśmy Puchar Prezy-
denta Miasta Poznania. Była to nagroda 
za zajęcie 1. miejsca w  2. Otwartych 
Mistrzostwach Poznania Debat Oks-
fordzkich Gimnazjów. Naszą szkołę re-
prezentowali: Martyna Kamińska, Wik-
toria Włodarska, Jakub Pluciński i Bar-
tosz Urbaniak. Tego samego dnia Wik-
toria Witczak zachwyciła jury Wielko-
polskiego Konkursu Poezji Patriotycznej 
swoją interpretacją tekstu „Jedna chwi-
la” i  zdobyła 1. miejsce. Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
zorganizowało konkurs na scenariusz, 
dotyczący rocznicy obchodów jego wy-
buchu. Uczennice: Julia Madajczak, Maja 
Smaglewska, Wiktoria Kocięda i  Ola 
Opalińska otrzymały wyróżnienia za 
swoje wizje kolejnych obchodów tego 
ważnego dnia. Opiekunem dziewcząt 
była Anita Plumińska-Mieloch. W kon-
kursie Aquanetu wygraliśmy zdrój wod-
ny. Posłużyliśmy się argumentem neu-
rodydaktyki, że nienawodniony mózg 
słabo pracuje. Nasi gimnazjaliści będą 
mogli pić wodę z dystrybutora od po-
czątku nowego roku szkolnego.

Wymiana z Bambergiem
11 czerwca był pierwszym dniem wizy-
ty niemieckich uczniów z Bambergu. My 
byliśmy tam w marcu. Takie przedsię-
wzięcie to dobra okazja do szlifowania 
swoich umiejętności językowych. Polscy 
opiekunowie przygotowali interesujący 
program tego spotkania. Wymianę 

współfinansowała Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży.

Mały Festiwal Piosenki
14 czerwca odbył się w naszej szkole 8. 
powiatowy konkurs wokalny. Jury 
w składzie: przewodnicząca – Małgorza-
ta Szajek, reprezentująca fundatora na-
gród głównych – Gminną Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Luboniu, Dorota Franek – przewod-
nicząca Komisji Sfery Społecznej, radna 
miasta Luboń, Izabela Chodorowska – 
redaktor naczelna internetowej gazety 
e-luboń, Mateusz Mikołajczak – wice-
burmistrz miasta Luboń, Wojciech Wi-
cenciak – nauczyciel gry na instrumen-
tach muzycznych oraz Rafał Stępniewski 
– nauczyciel muzyki w naszym gimna-
zjum, wyłoniło zwycięzców w  dwóch 
kategoriach: solista i zespół. 1. miejsce 
zdobyła Zuzanna Suliga (Gimnazjum, 
Buk), 2. – Barbara Szymkowiak (Gim-
nazjum, Baranowo), 3. – Daria Czerwiń-
ska (Gimnazjum, Mosina) i Marta Miał-
kas (Gimnazjum, Buk). Wyróżnienia 
otrzymały: Vanessa Kuboń (G  53, Po-
znań), Lidia Wysocka (G  2) i  Joanna 
Cykowiak (G 1). Wśród zespołów trium-
fowała grupa „Kanzona” z Murowanej 
Gośliny, 2. miejsce przyznano zespołowi 
„e Kings of Life” ze Skórzewa, 3. – 
zdobyły śpiewające dziewczęta z Gim-
nazjum w Zalasewie, wyróżnienie nato-
miast otrzymał duet z G 2. Honorowy 
patronat nad festiwalem objęła M. Ma-
chalska – burmistrz miasta Luboń – 
fundator pucharów dla zwycięzców. 

Z Gimnazjum nr 1 Dziękujemy Radzie Rodziców za s�nan-
sowanie zakupu nagród dla wyróżnio-
nych wykonawców.

Sukcesy sportowe
17 czerwca w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Puszczykowie odbyła się uroczy-
stość podsumowania rywalizacji spor-
towej szkół powiatu. Przez cały rok 
szkolny uczniowie reprezentują szkołę 
w  różnych dyscyplinach sportowych, 
m.in.: sztafetowych oraz indywidualnych 
biegach przełajowych, piłce nożnej, ręcz-
nej, siatkówce, koszykówce, pływaniu, 
aerobiku, tenisie stołowym, lekkoatle-
tyce, unihokeju. Warto przypomnieć, że 
uczniowie naszej szkoły dotarli do mi-
strzostw województwa w  streetballu, 
indywidualnych biegach przełajowych 
i lekkiej atletyce oraz mistrzostw rejonu 
w halowej piłce nożnej. W roku szkol-
nym 2015/2016 do współzawodnictwa 
17. Powiatowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej przystąpiło 44 szkół gimnazjal-
nych. Podsumowując, wszystkie osią-
gnięte wyniki sportowe sprawiły, że 
nasza szkoła zajęła 4. miejsce (w roku 
ubiegłym – 19.), zaliczając się do grona 
Najbardziej Usportowionych Szkół w Po-
wiecie Poznańskim.

Bal i zakończenie
21 czerwca nasi uczniowie i nauczycie-
le świętowali ukończenie gimnazjum 
przez klasy 3. Bal gimnazjalny tradycyj-
nie rozpoczął się polonezem i podzię-
kowaniami dla wychowawców. 23 czerw-
ca klasy 3 pożegnały się ze szkołą. Ab-
solwenci odbierali dyplomy za świadec-
twa

z wyróżnieniem, stypendia specjalne 
i stypendia za najwyższą średnią. Poże-
gnaliśmy tego dnia naszą przewodni-
czącą Rady Rodziców – Annę Zarembę. 
Gimnazjalistą Roku została Margareta 
Ohnsorge – laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Geogra�cznego, Sportowiec 
Roku, zaangażowana w wiele szkolnych 
działań. Na zakończenie uroczystości 
tradycyjnie trzecioklasiści wyrzucili bi-
rety w  górę. W  tym ważnym dla nas 
dniu towarzyszyła nam Małgorzata Ma-
chalska. Dzień później klasy 1 i 2 świę-
towały zakończenie roku szkolnego. 
W  tym dniu towarzyszyli nam: poseł 
Tadeusza Dziuba, wiceburmistrz Mate-
usz Mikołajczak i skarbnik Rady Rodzi-
ców, Magdalena Nowakowska, oraz 
licznie zgromadzeni rodzice.

Dzień Adaptacji
22 czerwca nasi przyszli uczniowie 
i część ich rodziców wzięli udział w za-
jęciach adaptacyjnych. Szóstoklasiści 
spotkali  się z  nauczycielami, pedago-
giem, psychologiem i uczestniczyli w za-
jęciach integracyjnych ze studentami 
psychologii. Rodzice poznawali zasady 
oceniania kształtującego, neurodydak-
tyki, korzystania z platformy e-learnin-
gowej i uczestniczyli w zebraniu.

Warsztaty filmowe
Początek wakacji rozpoczęliśmy intere-
sująco. Kilkoro uczniów jest na warsz-
tatach �lmowych w Łebie. Integrują się 
tam z innymi pasjonatami i biorą udział 
w  konkursach. Na koniec pobytu po-
wstanie krótki �lm.

Badania na temat czytelnictwa książek 
w Polsce nie są optymistyczne, gdyż 
potwierdzają, że czytamy niewiele, 
a na dodatek tendencja w tej mierze 
jest spadkowa. Innymi słowy, syste-
matycznie maleje liczba książek prze-
czytanych przez statystycznego Pola-
ka w ciągu roku. Najbardziej niepokoi 
wyraźny spadek czytelnictwa wśród 
osób młodych, przygnębiający jest 
także fakt, że 42% Polaków w  ogóle 
nie jest zainteresowanych książką 
(dane: „Raport o stanie czytelnictwa 
z 2015 roku”).
Co więc uczynić, aby poprawić sytu-
ację? Najmłodszych można zachęcić 
do czytania, proponując im atrakcyj-
niejszą i bardziej urozmaiconą ofertę 
książkową. Jeszcze prostszym sposo-
bem przyzwyczajania dzieci do lektury 
jest po prostu częste i regularne czyta-
nie im książek. Ogólnopolska akcja 
„Cała Polska czyta Dzieciom” bez wąt-

pienia wpływa korzystnie na zaintere-
sowania dzieci i  przyczynia  się do 
upowszechniania nawyku czytania. 
Dzisiejsze dzieci znają nie tylko klasy-
kę gatunku, czyli bajkę „Czerwony 
Kapturek” lub „Baśnie” Andersena. Na 
rynku pojawiły się nowe pozycje Lau-
ry Łącz, Grzegorza Kasdepke, Joanny 
Rudniańskiej. Można również poszukać 
zapomnianych autorów, jak Beatrix 
Potter, Lewis Carroll, James Barrie, czy 
Michael Bond.
W Publicznym Przedszkolu nr 1 „Po-
godne Przedszkole” w roku szkolnym 
2015-2016 Marzenna Domańska zor-
ganizowała konkurs pod nazwą „Mo-
liki książkowe”. Dzieci wypożyczały 
bajeczki, rodzice im czytali w  domu, 
a następnie wspólnie przygotowywali 
prace plastyczne na temat treści pozna-
nej pozycji. Trzeba było wciąż wypo-
życzać nowe książeczki, bo ile można 
malować jednego bohatera i omawiać 

Z Pogodnego Przedszkola tę samą historyjkę? Okaza-
ło się, że z biblioteki „Baj-
kowy Kącik” w ciągu roku 
korzysta około 50 dzieci, 
a wśród nich są prawdziwi 
mistrzowie czytelnictwa. 
5-letnia Pola Orzechowska 
oddała 29 prac plastycz-
nych, zaś najmłodszy, Woj-
tek Łobaczewski – 16. Ob-
razowo można przyjąć, iż 
Pola przeczytała książki 
z jednej półki, natomiast jej 
młodszy kolega – z połowy. 
I tak trzeba zaczynać przy-
godę z książką. W życiu nie 
zawsze czyta  się równie 
intensywnie, ale ten, komu 
czytają książki w  dzieciń-
stwie i  ten, kto sam czyta 
w młodości, na pewno po-
siądzie „czarodziejską” 
umiejętność i nieograniczo-
ną moc – zdolność do sa-
modzielnego myślenia.

I. Kmiecik

n
Uczestnicy konkursu „Moliki książkowe” z Marzeną 
Domańską przy naszej bibliotece „Bajkowy Kącik”.

W czerwcu 1949 r. w Szkole nr 2 (ul. Żabikowska) zakończył się proces wyrówny-
wania poziomu wiedzy u uczniów pozbawionych w czasie II wojny dostępu do 
nauki. Nawet starsze dzieci nie umiały się poprawnie podpisać , nie mówiąc o ma-
tematyce, historii czy innych przedmiotach, o których nie miały nawet mglistego 
pojęcia, że taka wiedza istnieje.   (z „Kroniki ważniejszych wydarzeń 1945-2003” 
– „200 lat oświaty w Luboniu”, str. 182)

Czy wiesz, że...
najskuteczniejszą prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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Konkurs

W maju odbyła  się w  naszej szkole 5. 
edycja Konkursu Landeskunde der 
DACH-Länder. Celem było sprawdzenie 
wiedzy gimnazjalistów z zakresu znajo-
mości krajów niemieckojęzycznych. 
Zwyciężyły Justyna Kledzik i  Matylda 
Tomczak (3 h). 2. miejsce zajęli: Paulina 
Stankiewicz, Aleksandra Urbaniak i Ma-
teusz Frąckowiak (3  h); 3. – Rebecca 
Montanaro, Jakub Woźniak i  Wiktor 
Jankowski (3 g).  

 J. Wojciech, J. Szczodrak

Przegląd talentów
Z okazji Dnia Dziecka młodzież przy 
wejściu do szkoły częstowała się cukier-
kami. Przerwy umilała nam tematyczna 
muzyka. Po lekcjach odbył się przegląd 
talentów. 1. miejsce otrzymał Grzesiu 
Smoczyk (breakdance), 2. miejsce – Mi-
chalina Maćkowiak i Łukasz Kalinowski 
(śpiew), 3. miejsce – Eryk Sowacki (ukła-
danie kostki Rubika), wyróżniony został 
Mateusz Boguś.

Festyn
4 czerwca odbył  się festyn z  udziałem 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Każda 
klasa przygotowała stoisko. Nie zabrakło 
słodkości, smacznych potraw, zimnych 
i  ciepłych napojów. Uczestnicy brali 
udział w zajęciach artystycznych, w cha-
rytatywnej licytacji książek dla Patrycji. 
Zobaczyli również występy uczniów 
i nauczycieli.    A. Wodzyńska-Skotarczak

Muzyczne wyróżnienia
14 czerwca wzięliśmy udział w kolejnej 
edycji Powiatowego Konkursu „Mały 
Festiwal Piosenki”. W kategorii „zespół” 
wyróżnienie otrzymał duet: Klaudia 
Ziomek (3 h) i Łukasz Kalinowski (3 c). 
Wykonali oni piosenkę „Photograph”. 
W kategorii „solista” wyróżniona zosta-
ła Lidia Wysocka (1 g) za piosenkę „If 
ain’t got you”.    D. Mucha

Drudzy w powiecie
Zajęliśmy 2. miejsce w powiecie w kla-
sy�kacji Szkolnego Związku Sportowego. 
17 czerwca w Puszczykowie puchar i dy-
plom odebrała reprezentacja sportowców 
(Zuzanna Siejak, Weronika Kantor, Da-
mian Fabiś, Maurycy Kaźmierczak) pod 
opieką Hanny Grus-Krężelewskiej. To 
wyróżnienie jest efektem całorocznej 
pracy i zaangażowania.    G 2

Sukces dziennikarek
Hanna Godera, Natalia Traczyk oraz 
Antonina Dańda (2 h), które biorą udział 
w warsztatach dziennikarskich, przepro-
wadziły wywiad z organizatorami Cha-
r ytatywnego Maratonu Zumby 
w Luboniu. Ich tekst został opublikowa-
ny w  ogólnopolskim czasopiśmie dla 
młodzieży „Victor Gimnazjalista” (nr 
12/2016 ). Koordynator – A. Wodzyńska-
-Skotarczak.

Projekt
Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się 
do obchodów 60. rocznicy Poznańskie-
go Czerwca, biorąc udział w projekcie 
pt. „Poznański Czerwiec w  moich 
oczach”. Odwiedzili miejsca związane 

z antykomunistyczną rewolucją i uwiecz-
nili je na zdjęciach oraz rysunkach, 
które można oglądać na holu naszej 
szkoły.    K. Urbaniak, P. Hącia

Wolontariat
Uczniowie z klasy 1 e zaangażowali się 
w  akcję wykonywania kartek techniką 
scrapbookingu. Jagoda Jarecka, Marika 
Kopaszewska, Marysia Cerkaska, Kacper 
Ciszewski, Wiktoria Czajkowska, Agata 
Jankowiak, Zosia Golczak, Adrian Pem-
pera stworzyli kolorowe prace, które 
cieszyły się popularnością wśród odwie-
dzających na charytatywnym kiermaszu 
książek. Kolejna akcja wyszła z inicjaty-
wy uczniów klas 3. Byli to Klaudia Zio-
mek, Dominika Szymanda, Paulina 
Szaumkessel, Justyna Kledzik, Jakub 
Sikora, Marcin Marciniak i Łukasz Ka-
linowski. Gimnazjaliści postanowili 
z  okazji Dnia Dziecka zrobić niespo-
dziankę małym pacjentom oddziałów 
onkologicznych. Wspólnie przygotowa-
liśmy projekt „Bajkowy Świat”. Ucznio-
wie opracowali w formie słownej i gra-
�cznej znane bajki. Swojej widowni za-
prezentowali je, wykorzystując teatrzyk 
Kamishibai – zwany teatrem ilustracji. 
Na zakończenie swojej wizyty podaro-
wali chorym dzieciom upominki.   

J. Wojciech

Sport
Nasi uczniowie wzięli udział w  Woje-
wódzkich Mistrzostwach w Lekkoatle-
tyce w Pile. Uzyskali bardzo dobre wy-
niki: sztafeta 4x100 m: Krystian Bryński 
(2 a), Dominik Olbrych (2 a), Damian 
Fabiś (3 b), Kuba Fabiś (1 a) – 4. miejsce 
z wynikiem 48,07 s. Patryk Łukaszewski 
(2  a) 2000  m, 7,55,50  s – 33. miejsce. 
Damian Budziszewski (2  d) 2000  m, 
7,17,06  s – 31. miejsce. Damian Fabiś 
(3 b) 100 m, 11,91 s – 10. miejsce. Kuba 
Maćkiewicz (3  c) pchnięcie kulą 5 kg, 
10,54 cm – 18. miejsce. Magda Skorliń-
ska (2 a) 300 m, 48,77 s – 31. miejsce. 
Martyna Koćmierowska (2 a) 1000 m, 
3,25,46 s – 9. miejsce.    M. Zabłocki

Projekt
W drugim semestrze kilkoro naszych 
uczniów wzięło udział w projekcie edu-
kacyjnym „Autoportret czy sel�e?”. Ce-
lem zajęć było przybliżenie młodzieży 
autoportretów i  portretów wybranych 
mistrzów malarstwa i  „skopiowanie” 
wybranych dzieł przy pomocy aparatu. 

Z Gimnazjum nr 2 Uczniowie samodzielnie wykonali foto-
gra�e, prezentujące postaci z obrazów. 
Większość wcieliła się także w rolę bo-
hatera dzieła malarskiego.    K. Kozłowska

Tenis
Reprezentacje tenisa stołowego dziewcząt 
i  chłopców wzięły udział w  Mistrzo-
stwach Polski Szkół Gimnazjalnych. 
Rozegrali 25 kilkusetowych meczów. 
W turnieju indywidualnym Anita Chu-
dy (3 a) zajęła 2. miejsce w kraju. Dru-
żyna w składzie: Anita Chudy (3 a), Maja 
Zielińska (2 g) przywiozła puchar, zaj-
mując 5. miejsce turnieju. Chłopcy 
w składzie: Jan Kuźniarek (2 g) i Krzysz-
tof Witkowski (2 g) zajęli 15. miejsce.   

Ł. Budzyński

Kwesta
18 czerwca Marianna Klecz, Weronika 
Nowak (3 e), Grzegorz Sochański, Szy-
mon Wojciechowski (2 e) oraz Olek Si-
wek (2 h) z opiekunkami Anetą Łukom-
ską i Lidią Potocką-Kaczmarek kwesto-
wali na rzecz Hospicjum Palium w Po-
znaniu. Celem była pomoc w budowie 
kolejnego skrzydła oddziału paliatywne-
go. Specjalne podziękowania z rąk prof. 
Łuczaka odebrała Magdalena Przybylska, 
główna koordynatorka działań w naszej 
szkole.    G 2  

Czas aktywności
W ostatnim tygodniu przed wakacjami 
nauczyciele wychowania �zycznego zor-

ganizowali 
Dzień Spor-
tu. W  hali 
sportowej 
LOSiR-u kla-
sy pierwsze 
rywalizowały 
w piłkę ręcz-
ną, drugie 
w  piłkę ko-
szykową, 
a   t r z e c i e 
w  piłkę siat-
kową. Nato-
miast na zie-
lonym terenie 
przyszkol-
nym odbywa-
ły się zawody 

duathlonowe. 1,5 km jazdy rowerem oraz 
1  km biegu po urozmaiconym terenie 
długo zapadną w pamięci uczestników. 
22 czerwca obchodziliśmy Dzień Wo-
lontariatu. Najpierw uczniowie wykona-
li kartki lub pisali listy dla dzieci, które 
są zgłoszone do akcji „Marzycielska 
Poczta”. Drugim zadaniem było stworze-

nie małych motyli. Na zakończenie każ-
da klasa obejrzała �lm „Chce się żyć”.

Pożegnanie
17 czerwca odbył  się bal trzecioklasi-
stów. Rozpoczął się od poloneza. Później 
miała miejsce „Gala Złote Dęby”. Wrę-
czyliśmy statuetki: Miss – Ania Klem-
czak, Mister – Marcin Marciniak, Cięty 
Język – Michalina Maćkowiak, Super-
kumpel – Patryk Perkowski, Wyjątkowy 
Ktoś – Klaudia Ziomek, Najtęższy Mózg 
– Witek Taisner, Wybitny Mówca – Łu-
kasz Kalinowski, Najlepszy Sportowiec 
– Damian Fabiś. Tytuł Najsympatycz-
niejszej Trzecioklasistki dla klas 2 uzy-
skała Michalina Maćkowiak. Dla zebra-
nych zaśpiewały Lidka Wysocka (1 g) 
i Klaudia Ziomek (3 h), a grupa tanecz-
na klas 3 zatańczyła salsę (z Romaną 
Kłos, Urszulą Dorsz i  Marcinem Za-
błockim). Po części o�cjalnej rodzice 
zaprosili wszystkich na obiad, a później 
rozpoczęły się tańce i zabawa. 23 czerw-
ca odbyła  się uroczystość pożegnania 
klas trzecich. Najpierw nastąpiło prze-
kazanie sztandaru klasie 1 g, następnie 
uczniów pożegnali dyrektor – Jolanta 
Walczak, burmistrz – Mateusz Miko-
łajczak i przewodniczący Rady Rodzi-
ców –  Miron Kozłowski. Później wrę-
czono nagrody uczniom wpisanym do 
„Złotej Księgi”, z najwyższymi wynika-
mi egzaminów zewnętrznych i najwyż-
szymi wynikami w  nauce – w  klasie 
trzeciej i w cyklu trzyletnim. Wszyscy 
uczniowie, którzy zdobyli świadectwa 
z  wyróżnieniem lub uzyskali wysokie 
miejsce w konkursach przedmiotowych, 
otrzymali nagrody książkowe. Podzię-
kowaliśmy rodzicom za pracę na rzecz 
szkoły oraz przekazaliśmy listy gratu-
lacyjne. Klasy drugie wręczyły starszym 
koleżankom i  kolegom pamiątkowe 
długopisy. Klasa 2 f zaprosiła gości na 
przedstawienie o wakacyjnej tematyce. 
Na zakończenie był wspólny występ 
nauczycielek i uczniów – zaśpiewali dla 
tegorocznych absolwentów i gości prze-
boje z repertuaru zespołu ABBA.

Wakacje
24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 
2015/2016. W uroczystości wzięli udział 
burmistrz – Małgorzata Machalska oraz 
przewodniczący Rady Rodziców – Miron 
Kozłowski. Wręczyliśmy nagrody dla 
osób, które osiągnęły najwyższe średnie 
w  szkole oraz świadectwa z  wyróżnie-
niem. Część artystyczną przygotowały 
Paulina Hącia i Magdalena Przybylska 
z kl. 2 f.

G2

n
Sportowa reprezentacja Gimnazjum nr 2

n
Występy uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego klas 3
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Ziemia łódzka i Łódź
Na p o cząt ku 
czerwca Koło 
PTTK nr 14 Lu-
vena zorganizo-
wało 4-dniową 
wycieczkę. Na 
przekór tytułowi 
zaczęliśmy zwie-
dzanie od Żyrardowa (w granicach Ma-
zowsza). Miasto związane z przemysłem 
włókienniczym opartym na lnie, zosta-
ło założone na „surowym korzeniu” 
w połowie XIX w. przez Philipa Girarda, 
stąd jego nazwa. W  końcu ub. wieku 
fabryki zamknięto. Obecnie obiekty są 
rewitalizowane i przeznaczone częścio-
wo na mieszkania (lo�y). Następną miej-
scowością była wieś niedaleko Skiernie-
wic – Lipce Reymontowskie. Tu znajdu-
je  się muzeum poświęcone polskiemu 

laureatowi nagrody Nobla (1924r.). Na 
końcu naszej trasy znalazła się miejsco-
wość Boguszyce z ciekawym kościołem 
drewnianym w stylu mazowieckim z poł. 
XVII w. Naszą bazę stanowił ośrodek 
Ostoja w  śródleśnej miejscowości nad 
Pilicą – Spale. W kolejnym dniu zwie-
dziliśmy z przewodnikiem okolice To-
maszowa Mazowieckiego, miasta z XIX 
w. W  okolicy znajdują  się rezerwaty 
przyrody – Niebieskie Źródła, a  także 
groty Nagórzyckie, stanowiące pozosta-
łość po kopalni piasku. W pobliżu To-
maszowa na Pilicy utworzono Zalew 
Sulejowski. Inowłódz jest wsią nad Pili-
cą z romańskim kościołem z przełomu 
XI i XII w., a także ze zrekonstruowany-
mi fragmentami zamku z  XIV w. Po 
drodze, w pobliżu Anielina, zboczyliśmy 
na leśną polanę, gdzie znajduje się sym-
boliczny grób majora Dobrzańskiego 
pseudonim „Hubal”. We wsi Studzianna 
zwiedziliśmy barokowy kościół �lipinów 
z  XVIII w. Na koniec pozostawiliśmy 
Konewkę. To leśna osada ze schronem 
kolejowym i bunkrami z II wojny. Na-
stępnego dnia pojechaliśmy w kierunku 
Piotrkowa Trybunalskiego. Po drodze 
zwiedziliśmy Wolborz, nieduże miasto 
z pałacem biskupów kujawskich z XVIII 
w. Piotrków – miasto od XII w. – od 
końca XVI w. stanowi siedzibę Trybu-
nału Koronnego. Wiele w nim zabytków, 
szczególnie kościoły (wśród nich wyzło-

cona fara) oraz zamek gotycki, miejsce 
spotkań trybunału. W pobliżu Sulejowa 
(nad Pilicą) leży dawna miejscowość 
Podklastorze z pocysterskim kościołem 
romańskim. Pabianice to kolejna miej-
scowość związana z  przemysłem włó-
kienniczym. Na uwagę zasługuje kościół 
św. Mateusza z renesansowo-barokowym 
wnętrzem, kojarzony ze św. Maksymi-
lianem Kolbe. Kolejny dzień skończyli-
śmy zwiedzaniem kościoła Matki Bożej 
Łaskiej w Łasku. To sanktuarium o cie-
kawej architekturze i wspaniałym wnę-
trzu, fundacji prymasa Jana Łaskiego z /
pocz. XVI w. Ostatni dzień przeznaczy-
liśmy na zwiedzanie Łodzi. Udaliśmy się 
przez Koluszki i Nowosolną, gdzie znaj-
duje się skrzyżowanie 8 ulic wytyczonych 
względem siebie pod kątem 45 stopni. 
W Łodzi z przewodnikiem zwiedziliśmy: 
Cmentarz Żydowski z  mauzoleum fa-

brykanta Izraela Poznańskiego (ok.200 
tys. pochówków), Muzeum Kinemato-
gra�i w pałacu Karola Scheiblera, Księ-
ży Młyn – kompleks budynków w miej-
scu dawnej osady młyńskiej, skansen 
miejskiej architektury drewnianej z XIX 
w., Muzeum Miasta Łodzi w  dawnym 
pałacu Poznańskich, zwanym Luwrem 
Łodzi. Zrobiliśmy też spacer ulicą Piotr-
kowską, która jest coraz piękniejsza. Na 
koniec zatrzymaliśmy  się przy stacji 
Radegast, stanowiącej muzeum ku czci 
ludzi wywiezionych z getta (ok.145 tys. 
osób).    Maria Rogacka

Pagórki Dolskie
10 czerwca członkowie Klubu Górskie-
go „Limba” Oddział PTTK im. C. Rataj-
skiego i  słuchacze z  Sekcji Turystyki 
Pieszej i  Krajoznawczej Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli 
udział w  wycieczce krajoznawczej do 
Dolska w powiecie śremskim, zwanego 
ongiś miastem kóz i róż. Na kulturowym 
dziedzictwie Dolska swoje piętno odci-
snęła działalność biskupów poznańskich, 
którzy tu mieli swoją siedzibę, a w szcze-
gólności biskupa Teodora Kazimierza 
księcia Czartoryskiego. Pałac biskupi 
rozebrano w 1790 r. Zachowała się tylko 
jedna z dwóch barokowych o�cyn daw-
nej rezydencji. W miasteczku przywita-
ła nas sympatyczna koza z różą w pyszcz-
ku. Pomnik tego domowego zwierzęcia 

Z PTTK stoi przed ratuszem wśród różanych 
krzewów zdobiących płytę rynku. 
W Izbie Regionalnej dowiedzieliśmy się, 
że symbolizuje czasy, kiedy w  Dolsku 
odbywały się targi, na których handlo-
wano kozami, kozim mięsem i wyroba-
mi z koziny. Zagadką pozostała róża, ale 
i ona została wkrótce rozwikłana. Nasza 
przewodniczka powiedziała, że Dolsk 
w latach 40. XX w. nosił nazwę Rosen-
stadt. Zarówno w mieście jak i na tere-
nach do niego przylegających ówczesny 
burmistrz Koppe założył tonące w kwia-
tach ogrody różane. Izba Regionalna 
mieści  się w  ratuszu. Zgromadzono 
w niej pamiątki dziedzictwa historyczno-
-lokalnego pochodzące od prywatnych 
darczyńców. Znalazły  się tutaj przed-
mioty codziennego użytku, które ze 
względu na rozwój techniki musiały 
odejść do lamusa. Po zwiedzeniu Izby, 
ulicą Świętego Ducha przeszliśmy do 
drewnianego kościoła Św. Ducha, który 
jest jednym ze starszych w Wielkopolsce. 
Na belce tęczowej z dużym krucy�ksem 
jest wyryta data budowy kościoła, rok 
1618. Kościół ma konstrukcję szachul-
cową i gotyckie otwory okienne. Ostat-
nio został gruntownie odnowiony. Dzię-
ki uprzejmości księdza proboszcza 
zwiedziliśmy też kościół para�alny pw. 
św. Michała Archanioła, wzniesiony 
w  poł. XV  w. w  stylu późnogotyckim. 
Kościół jest otoczony murem z baroko-
wą bramą oraz dzwonnicą z  XVIII w. 
Jest to trójnawowa świątynia ze sklepie-
niem gwiaździstym. W ołtarzu głównym 
znajduje się obraz Koronacja Matki Bo-
żej z początku XVII w., a w zwieńczeniu 
ołtarza obraz patrona kościoła św. Mi-
chała Archanioła. W  sąsiedztwie, po 
drugiej stronie ul. Kościelnej, znajdu-
je się plebania z poł. XVIII w. – najpięk-
niejsza w  Wielkopolsce. Jej wnętrze 
zdobią freski przedstawiające scenki 
rodzajowe. Ich wykonanie zlecił biskup 
Czartoryski. Przez wiele lat polichromia 
była obłożona tynkiem, dopiero od nie-
dawna możemy ją podziwiać.    

M. J. Błaszczakowie

Ogólnopolski Zlot Pieszy
Od 10 do 12 
czerwca 
w  Gnieźnie od-
bywał Ogólno-
polski Zlot Pie-
szy w  1050. 
rocznicę Chrztu 
Polski oraz XV 
Zlot Wielkopolskiego Porozumienia 
Klubów Górskich PTTK, zorganizowa-
ne przez Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej 
PTTK. Wzięli w  nim również udział 
członkowie lubońskiego Oddziału PTTK 
im. C. Ratajskiego. Celem zlotu była 
promocja turystyczno-krajoznawczych 
Ziemi Gnieźnieńskiej i Szlaku Piastow-
skiego, propagowanie turystyki kwali�-
kowanej jako formy czynnego wypo-
czynku, zdobywanie odznak turystycz-
nych i krajoznawczych, w tym odznak 
regionalnych (Jubileuszowa „1050 Rocz-
nica Chrztu Polski”, Krajoznawcza PTTK 
„Poznaj Szlak Piastowski”). Organizato-
rami rajdu byli: Oddział PTTK Ziemi 
Gnieźnieńskiej w  Gnieźnie, Komisja 
Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warsza-
wie, Oddziałowa Komisja Turystyki 
Pieszej PTTK w Gnieźnie i Klub Górski 
PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanel-

ta w Gnieźnie. W Auli UAM w Gnieźnie 
nastąpiło otwarcie zlotu. Prelekcje wy-
głosili: Paweł Anders – „Czasy piastow-
skie okiem krajoznawcy” i Tomasz Janiak 
– „Historia Chrztu Polski na podstawie 
odkryć archeologicznych”. Odbyły  się 
wycieczki krajoznawcze, podczas których 
zwiedzono wyspę Ostrów Lednicki, Mały 
Skansen, Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy, Pola Lednickie (Brama III 
Tysiąclecia), Waliszewo z  kościołem 
drewnianym pw. św. Katarzyny. Zwie-
dzano również Muzeum Początków 
Państwa Polskiego i Katedrę Gnieźnień-
ską, gdzie można było uczestniczyć we 
mszy św. Komandorem zlotu był Kry-
stian Grajczak – prezes Oddziału PTTK 
Ziemi Gnieźnieńskiej. Uczestnicy zdo-
byli Odznakę Jubileuszową „1050. Rocz-
nica Chrztu Polski”.   

M. J. Błaszczakowie

Kalisz – Antonin
26 czerwca grupa członków Koła PTTK 
nr 2 „Lubonianka” udała się na wyciecz-
kę do Kalisza i Antonina zorganizowa-
ną przez Klub Seniora, działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Komor-
nikach, aby poznać najciekawsze zakąt-
ki najstarszego miasta w Polsce i wy-
słuchać koncertu utworów Chopina. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kolegia-
ty Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny powszechnie zwanej kościołem 
św. Józefa. Kolegiata graniczy ze śre-
dniowiecznymi murami miejskimi i je-
dyną zachowaną basztą „Dorotką”. Jest 
to najstarsze na świecie sanktuarium 
poświęcone kultowi świętego Józefa. 
Również obraz św. Józefa należy do 
najstarszych na świecie koronowanych 
obrazów tego świętego. Dzieje kościoła 
sięgają XIII wieku. Odbudowany 
w XVIII w. w stylu barokowym w pra-
wie niezmienionej postaci przetrwał do 
dziś. W  kościele zachowało  się kilka 
zabytków z okresu gotyku, m.in. obraz 
Matki Boskiej Ab Igne (od ognia) oraz 
słynny poliptyk kaliski. Wierni dużym 
kultem otaczają cudowny obraz Świętej 
Rodziny, zwany obrazem św. Józefa. 
W podziemiach sanktuarium znajdu-
je się kaplica Męczeństwa i Wdzięczno-
ści ufundowana po II wojnie światowej 
przez księży – byłych więźniów obozu 
koncentracyjnego w Dachau, jako wo-
tum dziękczynne za uratowanie życia. 
Z  ich przekazów wynika, że życie za-
wdzięczają wstawiennictwu św. Józefa 
z Kalisza. Minęliśmy kilka ulic i weszli-
śmy do katedry św. Mikołaja. To naj-
starszy i  najbardziej rozpoznawalny 
budynek Kalisza, będący przykładem 
średniowiecznej architektury. Wieże 
katedry górują nad dachami miasta. 
Powstała z fundacji Bolesława Poboż-
nego w 2. poł. XIII w. W 1992 r. zosta-
ła podniesiona do godności katedry. Jej 
wnętrze zdobią ołtarze barokowe i ro-
kokowe. Autorem polichromii w kapli-
cy Matki Bożej Pocieszenia, zwanej 
kaplicą polską, jest Włodzimierz Prze-
rwa-Tetmajer. W  katedrze w  1838  r. 
został ochrzczony Adam Asnyk, 
a w 1862 r. zawarła związek małżeński 
z Januszem z Korczowa Ko-
nopnickim autorka Roty – 
Maria Wasiłkowska. Tutaj 
też wziął ślub Ludwik Sol-
ski. Potem udaliśmy się do 
ratusza miejskiego położo-

n
Uczestnicy wycieczki do Dolska   fot. Jan Błaszczak
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W ostatnich rozgrywkach rundy wio-
sennej Pogrom Luboń przegrał 12 czerw-
ca na wyjeździe z Odlewem Poznań 3:1. 
Bramkę dla lubonian zdobył Bartosz 
Lupka. W �nałowym meczu 19 czerwca 
zespół sprawił swoim sympatykom miłą 
niespodziankę. Po czarnej serii porażek, 
pokonał u siebie LKS Lipę 1:0, po rzucie 
karnym, którego wykonawcą był nie 
marnujący takich okazji Jacek Pempera. 
W  sumie w  sezonie 2015-2016 w  20. 
meczach Pogrom wygrał 5 razy, poniósł 
15 porażek i zakończył swoje rozgrywki 
na 8. miejscu z 15 punktami na koncie. 
Zdobył 27 bramek, tracąc 70. Najlepszym 
strzelcem okazał  się Dawid Kubiak (8 
goli), Krystian Zalewski (3), Jacek Pem-
pera (3), Michał Bartoszewski (2), Bar-
tosz Lupka (2), Adam Cmokowski (1), 
Wojciech Urban (1), Sebastian Michalak 
(1), Łukasz Michałek (1), Rafał Śpiewak 
(1), Marcin Malicki (1), Damian Kałuż-
ny (1), Bartosz Szymczak (1) i Mariusz 
Mrozik (1).

Podsumowując można uznać, że sezon 
2015-2016 był dla Pogromu o wiele lep-
szy od ubiegłego. Dało  się zauważyć 
lepszą grę, zwłaszcza w obronie. Lubo-
nianie zdobyli 7 punktów więcej – 15 (w 
ubiegłym roku 8), obecnie stracili 70 
bramek (poprzednio 109).   

Władysław Szczepaniak

Podsumowanie praktyka
Zaczęliśmy bardzo optymistycznie, dru-
żyna w pierwszej rundzie zdobyła więcej 
punktów niż w całym zeszłym sezonie. 
Za sprawą nowego trenera Marka Gołę-
biewskiego poprawiliśmy grę w obronie 
i  zaczęliśmy wyglądać jak prawdziwy 
zespół. Podczas przerwy między runda-
mi niestety nastąpiły wymuszone zmia-
ny. Trener musiał nas opuścić, stery 
przejął Krystian Zalewski. 
Nowy trener już na starcie 
miał utrudnione zadanie, 
ponieważ czterech podsta-
wowych zawodników z na-

Pogrom lepszy

cd.  
obok

nego na rynku. Neoklasy-
cystyczny obiekt odbudo-
wano w  latach 1920-1924 
po spaleniu i zburzeniu go 
przez Niemców w  1914  r. 
Stąd udaliśmy się do gotyc-

kiego kościoła Ojców Franciszkanów 
z  XIII  w. Jest to najstarsza w  Kaliszu 
świątynia zakonna. Ma wysokie deko-
racyjne wnętrze, z chórem muzycznym 
i prospektem organowym oraz amboną 
o  rzadko spotykanym kształcie łodzi. 
Sklepienie nawy głównej jest ozdobio-
ne sztukaterią gipsową, wykonaną 
w stylu kalisko-lubelskim. Dawny Kalisz 
opasany był murami obronnymi, które 
ufundował król Kazimierz Wielki. 
W  XVIII  w. mury obronne i  zamek 
rozebrano. Do dziś zachowała się jedy-
nie Baszta „Dorotka” i  niewielkie ka-
wałki murów. Pojechaliśmy do rezer-
watu archeologicznego na Zawodziu, 
aby poznać Kaliski Gród Piastów – re-
zerwat położony w  najstarszej części 
miasta, na terenie wczesnośrednio-
wiecznego grodu. Gród na Zawodziu 
zbudowano w IX w. na wyspie otoczo-
nej wodami Prosny. Jest związany z po-
czątkami państwa polskiego. Najwięk-
szy rozkwit grodu nastąpił za czasów 
panowania Mieszka III Starego, który 
ufundował kolegiatę pw. św. Pawła Apo-
stoła. Zniszczony, nigdy nie został od-
budowany. W 2008 r. gród zrekonstru-
owano i  otoczono wałem obronnym 
oraz palisadą, wyposażono w  most 
i bramą wjazdową. Przewodnik pokazał 
nam pozostałości palatium i romańskiej 
kolegiaty pw. św. Pawła, a także kamien-
ny kurhan i  dwupoziomową wieżę 
obronną. W siedmiu drewnianych cha-
tach obejrzeliśmy repliki średniowiecz-
nych przedmiotów, ubrań i broni. W są-
siedztwie grodu leży kościół pw. św. 
Wojciecha, prawdopodobnie z  XII  w. 
Po obiedzie przewodnik zaprowadził 
nas do kościoła garnizonowego na pla-
cu św. Józefa. Tutaj zakończyliśmy zwie-
dzanie najstarszego miasta w  Polsce. 
Czekał na nas Antonin z pałacem my-
śliwskim książąt Radziwiłłów i koncer-

tem fortepianowym. Antoniński pałac, 
zaprojektowany przez Karla Friedricha 
Schinkla, jest położony wśród lasów, 
między Ostrzeszowem a  Ostrowem. 
Wewnątrz wzniesiono potężną kolum-
nę dorycką, będącą zarazem kominkiem 
z dwoma paleniskami. Zdobią ją trofea 
myśliwskie, a  na wysokości pierwszej 
i drugiej kondygnacji znajdują się ga-
lerie z balustradami, które prowadzą do 
pokoi pałacowych. Antonin, to magicz-
ne miejsce, które urzeka i pozostawia 
niezapomniane wspomnienia.    M. J. 
Błaszczakowie

Wycieczka z Łęckim
25 czer wca 
spora grupa 
członków Koła 
„Lubonianka” 
wzięła udział 
w V wycieczce 
z  Włodzimie-
rzem Łęckim 
„Łagów i okolice” zorganizowanej przez 
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-
-Nowe Miasto. Pierwszym zwiedzanym 
obiektem było Opactwo Cysterskie 
w Gościkowie-Paradyżu. Jest to zespół 
klasztorny z kościołem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i św. Marcina, 
którego początki są związane z postacią 
Mikołaja Bronisza herbu Wieniawa, 
wojewody poznańskiego. Pierwsi cy-
stersi przybyli do Gościkowa około 
1236 r. z położonego w Brandenburgii 
Lehnina. Początkowo klasztor był drew-
niany, w 1270-1290 rozpoczęto budowę 
obecnej świątyni, która trwała ponad 
100 lat, w 1397 r. kościół konsekrowa-
no. Klasztor rozwijał  się prężnie do 
rozbiorów, kiedy to władze zaboru pru-
skiego ostatecznie zlikwidowały opac-
two w 1834 r. W 1947 budynki przeję-
li salezjanie, którzy otworzyli w klasz-
torze internat dla chłopców. Funkcjo-
nował on do 1956 r., kiedy to w budyn-
kach klasztoru rozpoczął działalność 
Wydział Filozoficzny Gorzowskiego 
Diecezjalnego Seminarium Duchowego. 
Po pięciu latach paradyski klasztor 
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stał  się siedzibą całości Seminarium. 
Od reorganizacji diecezji w 1992 r. nosi 
ono nazwę Wyższego Seminarium Du-
chownego Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej. Kolejnym etapem wycieczki 
był Zamek w  Międzyrzeczu. Była to 
otoczona fosą średniowieczna twierdza 
obronna wzniesiona ok. 1350 r. przez 
Kazimierza Wielkiego w miejscu grodu 
warownego z  drugiej połowy IX  w., 
zlokalizowana na niewielkim pagórku 
w widłach dwóch rzek – Obry i Paklicy. 
Zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Między-
rzeckiej z  zasługującą na uwagę naj-
większą w  Polsce kolekcją portretów 
trumiennych z XVII i XVIII w. Po dro-
dze obejrzeliśmy teren Kopalni Węgla 
Brunatnego Sieniawa II. Następnie uda-
liśmy się do Łagowa, gdzie znajduje się 
odbudowany Zamek Joannitów, który 
jest bez wątpienia główną atrakcją tu-
rystyczną miasta. Odrestaurowany sta-

nowi obecnie 
zwarty kom-
pleks hotelar-
sko-restaura-
cyjny, o  nie-
zwykle szcze-
gólnym cha-
rakterze. Zaje-
chaliśmy na-
stępnie pod 
Figurę Jezusa 
Chrystusa Kró-
la Wszechświa-
ta w  Świebo-
dzinie. Jest to 
żelbetowa rzeź-
ba, wzniesiona 
w  2010  r. we-
dług projektu 
Mirosława Pa-
teckiego. Cał-
kowita wyso-
kość pomnika 
wynosi 36  m, 
z  czego 33  m 
przypada na 
figurę Jezusa, 

a 3 m na wieńczą-

cą pomnik pozłacaną koronę. Pomnik 
wzniesiono na liczącym 16,5 m wyso-
kości sztucznie usypanym kopcu (łącz-
na wysokość pomnika i kopca wynosi 
52,5 m). Masa konstrukcji szacowana 
jest na ponad 440 ton. Koszt całej bu-
dowy szacuje się na ok. 6 mln zł, które 
zostały pokryte z dobrowolnych datków 
para�an, Polonii amerykańskiej, a tak-
że lokalnych przedsiębiorców. Kierow-
nikiem wycieczki był prezes Oddziału 
Środowiskowego – Eugeniusz Jacek, 
a przewodnikiem – Członek Honorowy 
PTTK, Włodzimierz Łęcki.   

M. J. Błaszczakowie

Publicyści-krajoznawcy
20 czerwca w Domu Polonii przy Starym 
Rynku w  Poznaniu odbyło  się walne 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wiel-
kopolskiego Klubu Publicystów Krajo-
znawczych. WKPK działający przy Wiel-
kopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK 
liczy 16 członków rzeczywistych (jest 
wśród nich lubonianin – Jan Błaszczak) 
i 33 członków korespondentów. Prezes 
Bogdan Kucharski przedstawił sprawoz-
danie zarządu z  działalności klubu 
w okresie od czerwca 2014 do czerwca 
2016 r. Skarbnik Paweł Anders przekazał 
sprawozdanie z opłacania i wykorzysta-
nia składek członkowskich. Po dyskusji 
nad sprawozdaniami udzielono zarzą-
dowi absolutorium za okres sprawoz-
dawczy. Następnie dokonano wyboru 
władz. Prezesem został ponownie Bog-
dan Kucharski, a  członkami zarządu: 
Witold Przewoźny, Witold Gostyński, 
Paweł Anders, Zbigniew Schmidt i Woj-
ciech Owsianowski. Przedstawiono spra-
wy członkowskie i omówiono propozy-
cje działalności klubu w nowej kadencji. 
W grudniu br. przypada 110. rocznica 
wydawania Przeglądu Turystycznego 
„Kraj”, a  w  lutym 2017  r. 25. przegląd 
książki turystycznej i  krajoznawczej 
w Poznaniu podczas targów turystycz-
nych.   

Jan Błaszczak  
(członek rzeczywisty WKPK)

n
Uczestnicy wycieczki przed ratuszem w Kaliszu   fot. Jan Błaszczak
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szego klubu zostało wypoży-
czonych do zespołu Avia 
Kamionki. Mimo wszystko 
drugą rundę spotkań rozpo-
czynaliśmy pełni optymizmu. 

Już pierwszy mecz wyjazdowy do Ple-
wisk przyniósł wysokie zwycięstwo 
nad drużyną Orłów 4:1. Po pomyślnym 
starcie przyszły kolejne, nieco mniej 
udane mecze, które w żadnym wypad-
ku nie były powodem do wstydu. 24 
kwietnia na własnym boisku udało 
nam się dwukrotnie wyjść na prowa-
dzenie z liderującym zespołem Złoci 
Złotkowo, którzy, jak się później oka-
zało, wywalczyli ostatecznie awans do 
A-klasy. Sezon zakończyliśmy zwycię-
stwem z LKS-em Lipa, co ostatecznie 
dało nam upragnione 8. miejsce w ta-
beli. Poprawiliśmy również swój bilans 
bramkowy względem poprzedniego 
sezonu. Pomimo wielu perturbacji 
i przeszkód, które napotkaliśmy, zespól 
osiągnął zaplanowany cel. Życzę dru-
żynie, by wykonała kolejny krok 
w przód również w kolejnym sezonie.   

Szymon Owsianny
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Qn 11 czerwca w ostatnim meczu Stel-
la Luboń pokonała na własnym boisku 
w rundzie wiosennej Pogoń Książ Wlkp. 
3:0. Lubonianie rozegrali bardzo cieka-
we spotkanie. Całkowicie dominowali 
na boisku i gdyby tylko celowniki mieli 
lepsze, zwycięstwo byłoby bardziej okaza-
łe. Bramki zdobyli: Tomasz Mroczyński, 
Jakub Kaźmierczak i Mohamed Amine 
Tayachi.
Qn 19 czerwca w finałowym spotkaniu 

rundy lubonianie z ul. Szkolnej zremi-
sowali na wyjeździe z Phytopharmem 
Klęka 3:3. Nasi zawodnicy prowadzi-
li 3:1, jednak w końcowych minutach 
spotkania gospodarze doprowadzili do 
remisu. Trener Sebastian Kleiber żałował, 
że Stella nie wygrała ostatniego meczu 
– Chłopcy zagrali najlepsze spotkanie. 
Niestety, w 95. minucie, więc w doliczo-
nym czasie, sędzia podyktował przeciwko 
nam rzut karny, którym zdziwił nawet 
gospodarzy. Bramki dla Stelli zdobyli: 
Piotr Michalak (2) i Piotr Szulce (1). 
Ostatecznie zespół z ul. Szkolnej zakończył 
sezon na 9. miejscu, a mógł być w tabeli 
o jedno miejsce wyżej. Stellowcy stra-
cili 3 punkty za walkower w wygranym 
meczu (1:0) z Zawiszą Dolsk u siebie, 
17 maja. Powodem była niezapłaco-
na przez kierownictwo klubu kara za 
zawodnika, który miał przekroczony 
limit żółtych kartek. Jak nam powie-
dział prezes Dawid Paprocki, kartka 
została opłacona w WZPN. Wiemy, że 
takie sprawy muszą być uregulowane 
w  odpowiednim czasie. Czyżby tego 
zabrakło? Tak czy owak, ucierpiała na 
tym cała drużyna, ponieważ odebrano 
jej radość z tego zwycięstwa.
Z rozegranych 26 spotkań Stellowcy 
wygrali 9, uzyskali 8 remisów i dozna-
li 9 porażek. W sumie dało to 35 punk-
tów. Stella zdobyła 43 bramki i straci-
ła 49. W  sezonie 2015-2016 gole dla 
Stelli strzelili: Piotr Michalak – najlep-
szy strzelec (8), Mohamed Amine Tay-
achi (5), Bartosz Stefaniak (4), Arka-
diusz Nowicki (3), Kamil Frankowski 
(3), Tomasz Mroczyński (3), Adam 
Rybak (2), Jakub Kaźmierczak (2), 
Daniel Smułkowski (2), Gracjan Ziół-
kowski (2), Marcin Mroczyński (1), 
Krystian Kofel (1), Arkadiusz Łuko-
wiak (1), Kacper Kowalski (1), Krzysz-
tof Walkowiak (1) i  Piotr Szulce (1). 

Dodatkowo 3 bramki przyznano Stel-
li za walkower w  meczu z  Liderem 
Swarzędz.

Opinia trenera
Sebastian Kleiber uważa początek se-
zonu, po spadku z klasy okręgowej, za 
bardzo trudny. – Po odejściu kilku za-
wodników, drużynę trzeba było uzu-
pełnić. W  większości byli to chłopcy 
bardzo młodzi, którzy albo nie grali 
jeszcze w zespole seniorów, albo wra-
cali po okresie nietrenowania. W jed-
nym z  przedsezonowych sparingów 
doszło do sytuacji, że na 14 zawodni-
ków, aż ośmiu widziałem pierwszy raz 
na boisku. Poza tym liga ruszała 
w  sierpniu, niektórzy byli jeszcze na 
wakacjach. Dopiero w połowie września 
coś drgnęło w  klubie. Większa liczba 
zawodników zaczęła pojawiać  się na 
treningach, a przede wszystkim dołączył 
do nas Mohamed Amine Tayachi. Tu-
nezyjczyk swoimi umiejętnościami 
i szybkością poruszania się wpłynął na 
znaczna poprawę jakości gry. Także 
w tym okresie wrócił na boisko Tomek 
Mroczyński, piłkarz niezwykle ważny 
dla naszego zespołu. Szczególnie było 
to widoczne w rundzie wiosennej. Zimą 
zrzucił kilkanaście kilogramów i z nim 
w składzie Stella prezentowała się zu-
pełnie inaczej. Od połowy rundy jesien-
nej gra zaczęła wyglądać dużo lepiej, 
czego efektem była większa ilość punk-
tów. Na przerwę zimową udawaliśmy się 
w miarę zadowoleni. Rundę wiosenną 
rozpoczęliśmy bardzo dobrze, na po-
czątek zwycięstwo z liderem Orkanem 
Jarosławiec 3:1, drużyną, która wygra-
ła naszą grupę i  awansowała do ligi 
okręgowej. Z  tego miejsca chciałbym 
im serdecznie pogratulować. Później 
był remis z  bardzo solidną Clescevią. 
W 3. kolejce wygraliśmy ważny mecz 
wyjazdowy z  Lotnikiem w  Poznaniu, 
po golu naszego juniora Arka Łukowia-
ka. Od tej pory zawodnicy trenera To-
masza Juszczaka zaczęli pojawiać  się 
w  kadrze meczowej seniorów. Za to 
spotkanie chciałbym szczególnie wy-
różnić i podziękować Danielowi Smuł-
kowskiemu, który po półrocznej prze-
rwie spowodowanej złamaniem nogi 
w meczu z Jurandem, pojechał na jeden 
z  kolejnych meczy jako kibic, a  gdy 

Stella z niedosytem? zobaczył, że jest nas tylko dziesięciu, 
wrócił szybko do domu po buty i zagrał 
bez żadnego treningu pełne 90 minut! 
Do Stelli dołączyli między innymi 
bramkarz Mateusz Zawolski oraz Mi-
kołaj Matyla – chłopak z Lubonia, któ-
ry wrócił na boisko po prawie dwulet-
niej przerwie. Oboje byli bardzo silny-
mi punktami drużyny. Po tak udanym 
starcie grało się nam dużo łatwiej i le-
piej. Efektem tego były tylko trzy wio-
senne porażki w meczach w Czernie-
jewie, Łopuchowie i  Środzie Wlkp. 
Mecze wyjazdowe są problemem i nie 
zawsze mogę skompletować skład taki, 
jaki bym sobie życzył. Jest to jednak 
utrapienie, z  jakim boryka  się wiele 
drużyn na tym poziomie rozgrywek. 
Sezon ogólnie oceniam pozytywnie, 
uważam że mam zespół, który może 
być w  czołówce ligi, warunkiem jest 
obecność wszystkich zawodników na 
każdym meczu, a  nie tylko na tych 
w Luboniu. Podsumowując, chciałbym 
wszystkim zawodnikom podziękować 
za ten sezon, szczególnie kapitanowi 
Piotrkowi Michalakowi i Arkowi No-
wickiemu. Grają dla Stelli na boisku, 
ale także poza nim zajmują się wieloma 
sprawami i wykonują świetną robotę, 
aby atmosfera w szatni była znakomita.

oprac. Władysław Szczepaniak

Podsumowanie prezesa
Po spadku drużyny z klasy okręgowej 
zaczęliśmy przebudowę składu. Wie-
dzieliśmy, że początek może być dla 
nas bardzo trudny. Jeśli popatrzeć na 
początek sezonu i wyniki naszej dru-
żyny w A klasie, nasze przypuszcze-
nia sprawdziły się. Paru zawodników 
odeszło, kilku przybyło, więc potrze-
ba było czasu, by chłopcy się zgrali, 
a  trener mógł stworzyć drużynę. 
Można powiedzieć, że runda jesien-
na w  naszym wykonaniu nie była 
dobra, lecz z optymizmem patrzeli-
śmy w przyszłość ponieważ wiedzie-
liśmy, że powoli do zespołu seniorów 
będą wkraczać wychowankowie 
z  drużyny młodzieżowej. Wiosna 
była skuteczna, jest mały niedosyt, 
ponieważ u  siebie graliśmy bardzo 
dobre mecze, na wyjazdach nato-
miast różnie. Miało na to wpływ 
kilka czynników niezależnych od nas 
i zakończyliśmy sezon na 9. miejscu 
w  A  klasie. Nie jest to dla zarządu 
klubu zadawalająca pozycja, lecz pa-
trzymy przez pryzmat jesieni, kiedy 
nasze wyniki były bardzo słabe i je-
śli wiosna zaczęłaby dla nas  się źle 
(dwa pierwsze mecze z liderem i wi-
celiderem) musielibyśmy w każdym 
meczu o 3 punkty walczyć o utrzy-
manie i mogło by być zdecydowanie 
gorzej. Klub jest bardzo zadowolony 
z pracy trenera Sebastiana Kleiberta, 
który wiosną wprowadził do druży-
ny kilku młodych zawodników.
Zarząd Klubu serdecznie dziękuje za-
wodnikom, zwłaszcza seniorom, którzy 
poświęcają swój wolny czas, prywatne 
życie, aby reprezentować Klub TMS 
Stella Luboń. Dziękujemy również 
naszym sponsorom, kibicom, rodzicom 
drużyn młodzieżowych oraz wszystkim 
tym, którzy pomogli nam w organiza-
cji meczów rozgrywanych w  sezonie 
2015-16.

Dawid Paprocki

Tabela Klasy A Grupa I
sezon 2015-2016

 1.  Orkan Jarosławiec 26 58 93:41
 2.  Czarni Czerniejewo 26 45 64:41
 3.  Zawisza Dolsk 26 44 40:33
 4.  Clescevia Kleszczewo 26 43 60:41
 5.  Jurand Koziegłowy 26 43 40:46
 6.  Lider Swarzędz 26 41 56:53
 7.  Pogoń Książ Wlkp. 26 39 53:61
 8.  Polonia II Środa Wlkp. 26 37 67:51
 9.  Stella Luboń 26 35 43:49
 10.  Phytopharm Klęka 26 35 55:46
 11.  Maratończyk Brzeźno 26 30 54:62
 12.  KS 1999 Łopuchowo 26 26 47:69
 13.  Przemysław Poznań 26 25 46:80
 14.  Lotnik 1997 Poznań 26 19 40:85

WS

 Tabela Klasy B Grupa II
 sezon 2015-2016

 1.  Złoci Złotkowo 20 49 71:26
 2.  Poznańska 13 Poznań 20 48 83:26
 3.  Las Puszczykowo 20 45 59:25
 4.  Rożnovia Rożnowo 20 34 50:52
 5.  NKS Niepruszewo 20 33 54:29
 6.  KS Uchorowo 20 32 43:32
 7.  LKS Lipa 20 28 45:39
 8.  Pogrom Luboń 20 15 27:70
 9.  Orły Plewiska 20 15 26:65
 10.  Odlew Poznań 20 14 33:65
 11.  Okoń Sapowice 20 7 42:104

WS

Tabela klasy Okręgowej-Wschód
sezon 2015-2016 r.

 1.  Luboński Klub Sportowy  26 54 59:29
 2.  Wielkopolska Komorniki  26 50 38:24
 3.  Piast Kobylnica  26 50 57:33
 4.  OTPS Winogrady Poznań  26 45 51:37
 5.  Vitcovia Witkowo  26 43 43:32
 6.  Wiara Lecha Poznań  26 43 54:38
 7.  Warta Śrem  26 42 47:32
 8.  Concordia Murowana Goślina 26 38 36:36
 9.  Kłos Zaniemyśl  26 33 40:42
 10.  Orkan Konarzewo  26 30 31:41
 11.  Spójnia Strykowo  26 24 43:54
 12.  Lipno Stęszew  26 22 25:72
 13.  1920 Mosina  26 18 38:60
 14.  Polonia Poznań  26 15 27:59

WS

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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Qn 11 czerwca w meczu wyjazdowym zespół 
LKS-u rozgromił gospodarzy 1920 Mo-
sinę 0:6. Do przerwy lubonianie pro-
wadzili zaledwie jedną bramką i nic nie 
wskazywało na tak wysokie zwycięstwo. 
W 1. połowie zawodnicy z Mosiny mieli 
przewagę, ale zaprzepaścili kilka szans 
na zdobycie bramek. Nie wiadomo, co 
w przerwie trener Łukasz Kubiak powie-
dział swoim zawodnikom, bo wyglądało, 
jakby na murawę wyszedł zupełnie inny 
zespół LKS-u, który w 2. połowie zdo-
był jeszcze pięć goli. Łupem bramkowym 
podzielili się: Jonasz Jeżewski (2), Filip 
Goeldner (2), Mateusz Pikul (1) i Jakub 
Kowalewski (1).

Qn 18 czerwca od samego rana w mieście 
wyczuwało się napięcie. Kibice zastana-
wiali się, czy luboński zespół pokona są-
siada zza miedzy – wicelidera i rewelację 
tych rozgrywek. Punktualnie o godz. 17 
główny arbiter – Piotr Idzik, sędzia I-li-
gowy – rozpoczął spotkanie o awans do 
IV  ligi! Asystowali mu: Adam Kupsik 
(sędzia asystent Ekstraklasy) i Szymon 
Lizak (sędzia II ligi). Początek meczu był 
bardzo zachowawczą grą obu zespołów, 
jednak z biegiem czasu lubonianie jak-
by śmielej zaczęli przeprowadzać groźne 
ataki i  parokrotnie poważnie zagrozili 
bramkarzowi gości. Znów jednak z ze-
spole LKS-u zawiodła skuteczność. Licz-
nie zebrana w tym dniu publiczność (ok. 
300 osób) musiała dość długo czekać na 
bramkę. Dopiero w 75. minucie Mateusz 
Pikul zdobył złotego (jedynego w tym me-

czu) gola na wagę awansu, który wywołał 
szał radości wśród lubońskich kibiców. 
Spotkanie dostarczyło wielu emocji. Po 
4. latach lubonianie znów powrócili do 
IV ligi. Wszystkim należą się gratulacje, 
a  zespołowi Wielkopolska Komorniki, 
który zaimponował swoją grą i  posta-
wą na boisku, życzymy awansu za rok.
Po meczu trener LKS-u, Łukasz Kubiak, 
powiedział: Jestem dumny z mojego ze-
społu. Od pierwszej do ostatniej minuty 
byliśmy lepszą drużyną i zasłużenie wy-
graliśmy ten mecz. Chłopaki wyszli bar-
dzo skoncentrowani i  przez cały czas 
chcieli zdobyć bramkę. Chciałbym po-
chwalić cały zespół. W tym dniu byliśmy 

monolitem, a nasze indywidualne umie-
jętności dały nam sporą przewagę. Przez 
cały czas graliśmy bardzo dobrze w obro-
nie i nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na 
stworzenie groźnych sytuacji. W pierwszej 
połowie mogliśmy już prowadzić, ale 
brakowało precyzji. W drugiej, z biegiem 
czasu graliśmy coraz lepiej. Gol dał nam 
dużo pewności i do końca kontrolowali-
śmy mecz. Awans zespołu to wymarzony 
dla mnie wynik w pierwszym roku pracy 
w Luboniu, ale chłopaki w pełni zasłuży-
li na ten sukces swoją postawą przez cały 
sezon.

Szampan od przeciwnika
Chciałbym serdecznie podziękować na-
szym rywalom. Pełen szacunek dla nich 
– powiedział prezes LKS-u, Karol Bą-
kowski – za ich walkę do samego końca. 

Luboński w IV lidze!

Chłopacy, to pierwsza wasza porażka, ale 
jak macie charaktery, a wiem, że macie, 
to za rok zagramy razem w tej samej lidze 
i będzie to najkrótszy wyjazd, a zarazem 
derby. Dziękujemy za szampana, a słowa, 
że 6 szampanów dajemy wam, a pozosta-
łe 6 zostawiamy sobie na przyszły rok, 
gdy powalczymy o awans – przyjmujemy 
za obietnicę!

Podziękowania od działaczy
Zarząd Lubońskiego dziękuje piłkarzom 
oraz sztabowi szkoleniowemu za wywal-
czenie miejsca w  IV  lidze. W  1943  r. 
podczas godziny policyjnej założyciele 
Lubońskiego jeździli na mecz do Ostro-
wa Tumskiego – jeden co godzinę, od 
trzeciej w nocy, by rozegrać spotkanie 
w  południe. Może nie w  tak brutalnej 
rzeczywistości rozegraliście swój mecz, 
jednak wasze poświęcenie i  zaangażo-
wanie dało awans, a w tych błękitnych 
koszulkach przekazaliście młodym war-
tości, które zachowają w sercach na za-
wsze. Życzymy wam wszystkiego najlep-
szego – Zarząd: Anna Klonowska, 
Krzysztof Ogrodowczyk, Jan Kaczmarek, 
Stanisław Wojski i Karol Bąkowski.

LKS w podsumowaniach
W sezonie 2015-2016 r. zawodnicy LKS-
-u rozegrali 26 spotkań, odnosząc 17 
zwycięstw, uzyskując 3 remisy i doznając 
6 porażek. Zdobyli w  sumie 54 pkt, 
strzelili 53 bramki (plus 6 bramek za 
walkowery przyznane w meczach z Con-
cordią Murowana Goślina 0:0 oraz Pia-
stem Kobylnica, przegranym 1:0), co daje 
razem 59 bramek. Stracili 29. Najlepszym 
strzelcem okazał  się Jonasz Jeżewski, 
który zdobył ich 11, Piotr Palacz (10), 

Jakub Mikołajczyk (9), Piotr Bartczak 
(5), Filip Goeldner (4), Dawid Leszczyń-
ski (3), Mateusz Pikula (3), Dariusz 
Imbiorowicz (2), Bartłomiej Śron (2), 
Dominik Kollat (1), Rafał Norek (1), 
Jakub Kowalewski (1), Mateusz Koszka 
(1).

Z boku
Lubońska drużyna z ul. Rzecznej stanę-
ła na wysokości zadania, choć swoją grą 
w niektórych meczach nie zachwyciła. 
W  rundzie wiosennej skuteczność ze-
społu była gorsza i nie zawsze przynosi-
ła zwycięstwa, o czym za parę tygodni 
nikt nie będzie pamiętał. Najważniej-
szym celem LKS-u jest awans. Duże 
uznanie należy się trenerowi Łukaszowi 
Kubiakowi. Z różnych powodów skład 
zespołu sypał się (kontuzje, kartki), on 
starał się temu zaradzić. Niektórzy kibi-
ce komentowali, że w  sukurs przyszły 
lubonianom dwa walkowery, przyznane 
w  wyniku pomyłek, więc w  prezencie 
LKS otrzymał 5 punktów z Concordią 
(0:0) i Piastem (1:0). Gdyby ich nie było, 
nie wiadomo, jak by się potoczyły losy 
naszego zespołu. Jak to w życiu i w spo-
rcie bywa, oprócz realnych możliwości 
trzeba mieć jeszcze trochę szczęścia.

Władysław Szczepaniak

n
Zwycięska bramka w meczu decydującym o awansie do IV ligi LKS-u z zespołem Wielkopolska Komorniki   fot. Władysław 
Szczepaniak

n
Mecz z Komornikami sędziowali arbitrzy I-ligowi   fot. Władysław Szczepaniak

n
Ostatni, decydujący mecz obserwowali działacze i zawodnicy konkurencyjnego 
zespołu lubońskiego – Stelli   fot. Władysław Szczepaniak

n
Prezes LKS-u – Karol Bąkowski (z pra-
wej) – w towarzystwie zastępcy burmi-
strza Mateusza Mikołajczaka (z lewej) 
i wiceprezesa Stanisława Wojskiego, 
szybko liczy, ile dotacji będzie potrze-
bował na IV ligę   fot. Władysław Szcze-
paniak
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Firmowa strefa kibica
Pracownicy �rmy „Messe Projekt” z sie-
dzibą przy ul. Chopina w niecodzienny 
sposób kibicowali naszej narodowej dru-
żynie rozgrywającej mecze na Euro 2016 

we Francji. Na dziedzińcu �rmy, udeko-
rowanym w biało-czerwone barwy, za-
siadłszy przy specjalnie przygotowanych 
stołach, wspólnie dopingowali naszą 
reprezentację, śledząc poczynania piłka-

Nasze Euro

n
W czwartkowe popołudnie, 16 czerwca przed dużym ekranem telewizora zasiedli na 
„trybunach” ubrani w barwy narodowe �rmowi kibice i oczekiwali na rozpoczęcie 
transmisji z meczu Polska-Niemcy   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas Euro niemal każdy był kibicem – �agi narodowe i okolicznościowe na 
balkonach osiedla „Lubonianka”   fot. Władysław Szczepaniak

rzy na ekranie zamontowanego na ze-
wnątrz telewizora. Niewątpliwie takie 
działania pogłębiają integrację załogi.    
 PAW

Patriotyzm piłkarski
Nawet po odpadnięciu naszej repre-
zentacji z Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej Euro 2016 na ulicach Lubonia 
eksponowano narodowe flagi. Wiele 
osób robiło to demonstracyjnie na 
znak dumy z  polskiej reprezentacji, 
która doszła w  rozgrywkach do 1/4 
finału i  przegrała z  późniejszym mi-
strzem – Portugalią – w rzutach kar-
nych.    (S)

W sobotę, 11 czerwca przy pięknej 
pogodzie odbył się turniej w bule w ra-
mach Dni Lubonia. Zawody rozegrano 
na bieżni stadionu przy ul. Rzecznej 
systemem szwajcarskim. Udział w tur-
nieju wzięło 12 dwuosobowych drużyn 
z Lubonia, Kościana, Krosinka, Pozna-
nia i  Swarzędza. Startowali doświad-
czeni gracze, ale również, co nas bardzo 
cieszy, osoby początkujące w tej dyscy-
plinie. Każda z  drużyn cieszyła  się 
z przynajmniej jednej wygranej, ale też 
nie było drużyny, która wygrałaby 
wszystkie mecze.
Po 5 rundach na podium stanęły ze-
społy: 1. Marzena i  Marcin Jeziorni 
(4 zwycięstwa), 2. Karolina Fabiś 
i Maria Piotrowska (4 zwycięstwa), 3. 
Danuta i Dariusz Surdykowie (3 zwy-

cięstwa). Najlepszych nagrodzono 
pucharami. Uczestnicy otrzymali upo-
minki z  rąk burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej. Wśród wszystkich za-
wodników rozlosowano nagrody, 
m.in. zestawy kul OBUT, etui na bo-
ules, plecaki i  gadżety Lubońskiej 
Petanki.
Turniej był dofinansowany ze środków 
Urzędu Miasta Luboń. Patronat me-
dialny nad zawodami objęli: e-lubon.
pl oraz „Wieści Lubońskie”.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, grę 
fair play i stworzenie sympatycznej at-
mosfery. Zapraszamy na kolejne turnie-
je organizowane przez Lubońską Petan-
kę: 31 lipca i 21 sierpnia przy ul. Do-
jazdowej.

Lubońska Petanka

Bule na stadionie

Zawody 
w bule na ul. 
Rzecznej 
podczas 
tegorocz-
nych Dni 
Lubonia

n

Sonda
W niedzielę, 10 lipca zakończyły się 
piłkarskie mistrzostwa Euro 2016 we 
Francji, które na długo pozostaną w 
pamięci ze względu na naszą repre-
zentację, która po raz pierwszy w 
historii awansowała do ćwierćfinału. 
Możemy być dumni, że przegrała do-
piero w rzutach karnych z obecnym 
mistrzem Euro, którym została Por-
tugalia! W naszej sondzie: „Kto zo-
stanie mistrzem Europy?”, której wy-
niki opublikowaliśmy w majowych 
„Wieściach Lubońskich”, tylko dwie z 
osób publicznych z 60 postawiły na 
Portugalię. Sportowymi jasnowidzami 
okazali się: radna Magdalena Woź-
niak-Patej i prezes LKS-u – Karol 
Bąkowski. Oboje zostają nagrodzeni 
bonami do zrealizowania u sponsora, 
którym jest firma „Hanna Style” – 
bielizna damska, męska i dziecięca, 
Hanna Nowak Luboń, ul. Puszkina 
38 A.

Kto zostanie mistrzem?
W majowym wydaniu zamieściliśmy 
tez konkurs: „Kto zostanie mistrzem 
Euro 2016?”. Nadesłano wiele kuponów. 
Zdecydowana większość czytelników 
typowała: Niemcy, Hiszpanię, Francję, 
Włochy. Jak się okazało, po laur się-
gnęła Portugalia. Na to państwo gło-
sowała tylko jedna osoba – Natalia 
Franke z ul. Armii Poznań, która 
otrzymuje torbę sportową marki „Adi-
das”. Sponsorem nagrody jest Galan-
teria Papiernicza Andrzej Prałat Luboń, 

ul. Armii Poznań 54 – produkcja opa-
kowań z tektury falistej.

Typerzy
Do samego końca trwała zacięta wal-
ka tych, którzy zgadywali wyniki w 
meczach grupowych Euro 2016. Naj-
więcej poprawnych wyników w 20-tu 
wybranych przez redakcję meczach 
wytypował Wiesław Andrzejewski, 
który zaliczył 11 trafień! Sześć osób 
wytypowało po 10 trafień. Oto lista 
zwycięzców, którzy drogą losowania 
otrzymują nagrody: Wiesław Andrze-
jewski z ul. Armii Poznań – piłka 
nożna „Adidas, Maria Tritt z ul. Ża-
bikowskiej – koszulka Stelli Luboń, 
Kazimierz Krupiecki z ul. Żabikow-
skiej – koszulka Lecha Poznań, Piotr 
Pilarski z os. Oświecenia w Poznaniu 
– piłka nożna „Adidas”, Zenon Bart-
kowiak z ul. Żabikowskiej – koszulka 
Stelli Luboń, Tomasz Pilarski z ul. 
Piaskowej w Koziegłowach – piłka 
nożna „Adidas”, Zbyszko Wojcie-
chowski z ul. 11 Listopada – koszulka 
Stelli Luboń. Sponsorami nagród są: 
firma „Malibu” – Hanna, Sławomir 
Splisgart Luboń, ul. Poniatowskiego 
66 A, Fryzjer damsko-męski oraz So-
larium Luboń, ul. Poniatowskiego 72 
i Pierogarnia „Malibu”; Pracownia 
Krawiecka – konfekcja męska, Zenon 
Roszak Luboń, ul. Kościuszki 55 oraz 
Zarządy LKS-u i Stelli Luboń. Wszyst-
kim sponsorom serdecznie dziękuje-
my.

Władysław Szczepaniak

Mistrzostwa Euro
Rozstrzygnięcia konkursów
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Z publikacją na temat tej dużej poznań-
skiej imprezy biegowej, w której uczest-
niczy co roku wielu lubonian, cze-
kaliśmy aż do tej pory z  uwagi na 
brak oficjalnych wyników. Ponieważ 
u niektórych zawodników stwierdzono 
użycie środków dopingujących i spra-
wa się odwleka, z kronikarskiego obo-
wiązku zdecydowaliśmy się zamieścić 
niepotwierdzone rezultaty.

W niedzielę, 17 kwietnia br. ponad 
13  000 biegaczy z  Polski i  ze świata 
wzięło udział w  dorocznym Poznań 
Półmaratonie, w  tym 158 lubonian. 
W obecnej edycji, w porównaniu do 
zeszłorocznej, wzięło udział o blisko 
5  000 osób więcej. Dystans  się nie 
zmienił – w tym roku także, jak po-
przednio było do pokonania ok. 21 km. 
Trzy pierwsze miejsca zajęli zawod-
nicy z  Kenii. Zwycięzcą okazał się: 
Daniel Muteti, tuż za nim był Cosmas 
Mutuku Kyeva, trzecie miejsce zajął 
David Kiprono Metto. W półmara-
tonie pobiegli także lubonianie: Adam 
Chudzicki, numer startowy: 2909, 
niezrzeszony (nz), rocznik: 1987, czas: 
01:18:11, miejsce: 50., kategoria: M18; 
Bartosz Bieleń, 326, (nz), 1980, 01:20:42, 
84., M30; Daniel Kaczmarek, 9399, 
(nz), 1974, 01:22:06, 117., M40; Łu-
kasz Schmidtke, 1311, (nz), 1990, 
01:22:54, 141., M18; Jakub Tomczak, 
7436, (nz), 1996, 01:26:12, 283., M18; 
Michał Noculak, 10928, angloprojekt.
pl, 1979, 01:27:40, 367., M30; Michał 
Szymaniak, 7308, MilanClubPolonia, 
1978, 01:28:01, 382., M30; Adam Jan-
kowiak, 7139, SPP Team, 1983, 01:28:29, 
415., M30; Piotr Waligóra, 4085, (nz), 
1976, 01:29:14, 473., M40; Tomasz 
Lisiecki, 1506, (nz), 1975, 01:32:06, 
768., M40; Maciej Granops, 7361, 
Luboński Klub Biegacza, 1981, 01:33:18, 
875., M30; Andrzej Bartosiewicz, 
1964, Szakal Jeżyce Taekwondo Olim-
pijskie, 1974, 01:34:35, 930., M40; 
Łukasz Meller, 6444, Dwuosobowy 
Klub Sportowy, 1978, 01:33:47, 945., 
M30; Mateusz Klecz, 2435, (nz), 1991, 
01:35:40, 1085., M18; Jakub Krukow-
ski, 3357, (nz), 1982, 01:36:55, 1086., 
M30; Marek Klecz, 2971, (nz), 1986, 
01:38:40, 1183., M30; Rafał Palusz-
kiewicz, 7135, SPP Team, 1976, 01:36:26, 
1216., M40; Franciszek Sidorski, 6254, 
(nz), 1994, 01:38:36, 1296., M18; Wi-
told Chylak, 927, (nz), 1976, 01:38:51, 
1301., M40; Daniel Skibiński, 80, 
(nz), 1980, 01:41:40, 1433., M30; Ma-
rek Siuda, 6648, Luboński Klub Bie-
gacza, 1968, 01:37:46, 1545., M45; 
Marek Przytocki, 6350, CPR Poznań, 
1976, 01:38:18, 1614., M40; Bartosz 
Kamiński, 1225, Solum Tri Team, 
1980, 01:40:19, 165.3, M30; Przemy-
sław Pochylski, 1384, Zgrupka Luboń, 
1974, 01:42:21, 1730., M40; Krzysztof 
Tomczak, 13029, Lena Luboń, 1987, 
01:39:12, 1750., M18; Jacek Pawelski, 
1307, (nz), 1976, 01:42:22, 1871., M40; 
Łukasz Padła, 7138, SPP Team, 1983, 

01:40:39, 1965., M30; Piotr Woźniak, 
10758, (nz), 1981, 01:42:07, 2027., 
M30; Jarosław Brodowicz, 2222, Al-
liance, 1977, 01:45:23, 2031., M30; 
Leszek Leonarczyk, 5515, Cityzen, 
1986, 01:45:16, 2112., M30; Arkadiusz 
Galasiński, 6827, (nz), 1982, 01:42:20, 
2275., M30; Rafał Frański, 5430, Lu-
boński Klub Biegacza, 1972, 01:47:10, 
2338., M40; Eryk Watros, 12177, (nz), 
1986, 01:47:05, 2373., M30; Mateusz 
Zawodny, 13313, Cybina Team, 1986, 
01:47:39, 2492., M30; Arkadiusz Zaj-
der, 13114, (nz), 1975, 01:44:09, 2641., 
M40; Sławomir Straczek, 5137, (nz), 
1984, 01:46:10, 2668., M30; Jacek Gla-
pa, 7070, (nz), 1976, 01:46:31, 292.7, 
M40; Jarosław Ptak, 2410, (nz), 1973, 
01:50:51, 3069., M40; Damian Plewa, 
12021, (nz), 1978, 01:50:17, 3132, M30; 
Dominika Derpińska, 6017, Zgrupka 
Luboń, 1987, 01:52:16, 3243., K18; 
Aleksander Szymański, 10389, (nz), 
1972, 01:58:34, 3368., M40; Tomasz 
Przybecki, 5934, (nz), 1970, 01:51:27, 
3383., M45; Przemysław Nowaczyk, 
8945, Mosina Biega, 1980, 01:51:25, 
3401., M30; Marcin Pieszak, 5669, 
(nz), 1984, 01:50:06, 3663., M30; Ro-
bert Latasiewicz, 5276, (nz), 1970, 
01:59:47, 3686., M45; Maciej Witko-
wiak, 1559, (nz), 1978, 01:55:36, 3705., 
M30; Bartosz Gensler, 7101, (nz), 
1982, 01:51:12, 3745., M30; Mateusz 
Walkowiak, 9400, Mateo, 1990, 01:53:20, 
3764., M18; Bartosz Jusik, 12718, 0, 
1988, 02:03:21, 3911., M18; Patryk 
Kanarkowski, 7769, (nz), 1986, 01:54:27, 
3946., M30; Marzena Kwaśna, 7134, 
SPP Team, 1971, 01:53:35, 3985., K45; 
Tomasz Walkowiak, 1030, GB Wiel-
kopolscy Biegacze, 1984, 01:54:22, 
4073., M30; Wojciech Jabłoński, 3441, 
Yuppi Squad, 1984, 02:03:20, 4132., 
M30; Krzysztof Górecki, 640, #Se-
lekcja, 1981, 01:58:29, 4137., M30; 
Michał Ptaszkiewicz, 6794, KWP 
Poznań, 1985, 01:57:46, 4181., M30; 
Paweł Zimny, 10212, Drużyna Pier-
ścienia, 1974, 01:57:56, 4265., M40; 
Małgośka Płóciennik, 8152, Libra 
Team, 1975, 01:54:37, 4277., K40; Ro-
bert Machała, 2815, (nz), 1977, 01:54:43, 
4300, M30; Damian Wasiak, 9591, 
(nz), 1988, 01:52:33, 4403., M18; Prze-
mysław Siebert, 13423, KB Maniac 
Poznań, 1981, 02:02:34, 4409., M30; 
Grzegorz Plucinski, 3286, (nz), 1973, 
01:58:08, 4467., M40; Arek Rogowicz, 
11361, (nz), 1996, 01:58:20, 4516., 
M18; Miłosz Miętkiewski, 12633, 
Zgrupka Luboń, 1982, 02:03:56, 4600., 
M30; Inez Gorońska, 2151, (nz), 1996, 
01:51:47, 4666., K18; Rafał Migdał, 
10561, KP Grunwald, 1973, 01:58:42, 
4753., M40; Tomasz Dokurno, 6242, 
BE3 Cityzen Poznań, 1983, 01:52:32, 
4800., M30; Tomek Kaszyński, 3919, 
(nz), 1978, 02:06:38, 5121., M30; Mag-
dalena Demel-Wieczorek, 734, For 
Run Team, 1979, 02:08:00, 5145., K30; 
Marcin Golusik, 5733, (nz), 1979, 
01:55:51, 5237.,  M30; Jarosław 

9. Poznań Półmaraton Kaczmarek, 2425, (nz), 1970, 01:59:17, 
5541., M45; Ewa Galant, 11354, (nz), 
1979, 02:01:52, 5604., K30; Arkadiusz 
Frąckowiak, 1730, (nz), 1966, 02:08:27, 
5705., M50; Jakub Józefiak, 3033, (nz), 
1977, 02:03:39, 5708., M30; Leszek 
Grocholewski, 3753, Motor Luboń 
Team, 1963, 02:08:01, 5751., M50; Pa-
weł Napierała, 5225, (nz), 1984, 02:03:55, 
5752., M30; Katarzyna Lesiuk, 11015, 
(nz), 1983, 01:58:19, 5888., K30; Szy-
mon Jazy, 4523, (nz), 1984, 02:01:30, 
5962., M30; Ernest Fichtner, 6091, 
(nz), 1989, 01:59:39, 5998., M18; Ry-
szard Jarmaczyk, 5227, (nz), 1979, 
01:59:38, 6039., M30; Krzysztof Ste-
faniak, 1454, Zgrupka Team, 1983, 
02:04:02, 6046., M30; Paweł Jastrząb, 
10794, ZTM Poznań, 1979, 02:00:19, 
6096., M30; Magdalena Nater, 9420, 
(nz), 1973, 02:00:28, 6359., K40; Ka-
tarzyna Izydorska, 1300, (nz), 1982, 
02:11:24, 6363., K30; Konrad Domi-
niak, 10791, ZTM Poznań, 1983, 
02:01:29, 6441, M30; Jakub Kowalski, 
1153, Luboń, 1980, 02:11:20, 6476., 
M30; Dominik Pochylski, 4065, (nz), 
1972, 02:00:17, 6572., M40; Dariusz 
Peczyński, 12366, Drużyna Zbója, 
1986, 02:00:45, 6722., M30; Lucjan 
Stodolny, 3428, (nz), 1982, 02:11:51, 
6746., M30; Tomasz Zagozda, 2284, 
Luboń, 1961, 02:13:55, 6852., M55; 
Sławek Budziszewski, 12036, Luboń-
ski Klub Biegacza, 1972, 02:06:17, 
6879., M40; Marek Walkiewicz, 1087, 
IGA Team, 1985, 02:12:57, 7083., 
M30; Inka Krauze, 10915, Night 
Runners, 1978, 02:14:56, 7094., K30; 
Anita Marcinkowska, 1020, Parkrun 
Poznań, 1983, 02:14:04, 7119., K30; 
Marek Żeberski, 8622, (nz), 1965, 
02:02:17, 7194., M50; Bartosz Staro-
sławski, 10967, (nz), 1987, 02:13:21, 
7295., M18; Magdalena Kompf, 6182, 
Fanklub Madzi, 1980, 02:08:14, 7327., 
K30; Andrzej Drgas, 4249, Motor 
Luboń Team, 1955, 02:13:34, 7368., 
M60; Artur Grzybek, 12951, (nz), 
1973, 02:14:05, 7382., M40; Mieszko 
Wawrzyniak, 6085, (nz), 1997, 02:18:44, 
7456., M18; Przemysław Wosik, 2192, 
JKBH, 1976, 02:19:27, 7707., M40; 
Bartosz Grzybek, 13019, (nz), 1978, 
02:16:06, 7834., M30; Tomasz Kosik, 
2924, Colian Logistic, 1979, 02:17:42, 
7920., M30; Marcin Błaszyk, 3052, 
(nz), 1982, 02:16:48, 7998., M30; Kin-
ga Kaczmarek, 3356, 0, 1997, 02:12:31, 
8000., K18; Jakub Żurowski, 5116, 
(nz), 1976, 02:20:03, 8023., M40; Adam 
Styperek, 1611, Dzikie Wieprze, 1988, 
02:05:35, 8248., M18; Anna Kurcius-
-Smoczyk, 4646, (nz), 1976, 02:19:29, 
8270., K40; Monika Grzegorczyk, 
1881, (nz), 1979, 02:13:41, 8276., K30; 
Samanta Chojan, 11938, (nz), 1992, 
02:19:21, 8318., K18; Jakub Anioła, 
11293, (nz), 1977, 02:22:25, 8379., 
M30; Ewelina Wysocka-Babst, 13414, 
Biegajnia Poznań, 1978, 02:22:05, 8418., 
K30; Łukasz Szopka, 12461, (nz), 
1985, 02:09:34, 8447., M30; Aleksan-
dra Kaźmierczak, 8195, Luboński 
Klub Biegacza, 1996, 02:20:24, 8492., 
K18; Waldemar Pawlak, 10969, (nz), 
1978, 02:14:42, 8502., M30; Maciej 
Stolpe, 1019, (nz), 1968, 02:13:27, 

8506., M45; Maria Warchoł, 2783, 
UMP Biega, 1994, 02:22:25, 8508., 
K18; Krzysztof Krystek, 1524, Dzikie 
Wieprze/ Zgrupka Luboń, 1985, 02:22:08, 
8630., M30; Cyprian Bem, 6433, (nz), 
1990, 02:14:11, 8729., M18; Krzysztof 
Machowicz, 4687, (nz), 1977, 02:12:02, 
8835., M30; Marta Kowalska, 1100, 
(nz), 1980, 02:21:56, 8884., K30; Ro-
bert Gliszczyński, 7015, Beiersdorf 
Sport Team, 1974, 02:24:24, 9101., 
M40; Wojciech Klepka, 1398, Grun-
wald Team Poznań, 1987, 02:14:56, 
9116., M18; Sylwia Fechner, 4572, 
Dachser, 1978, 02:25:20, 9181., K30; 
Andrzej Galasiński, 1224, (nz), 1963, 
02:19:14, 9205., M50; Tomasz Bed-
narski, 1936, Masterm, 1990, 02:26:23, 
9317., M18; Jb Libner, 1536, MK Race 
Team, 1994, 02:12:27, 9321., K18; 
Klaudia Kordylas, 8630, (nz), 1990, 
02:25:23, 9359., K18; Monika Woź-
niak, 13445, (nz), 1989, 02:24:45, 9438., 
K18; Ewa Bartkowiak, 7927, (nz), 
1976, 02:12:55, 9545., K40; Piotr Dyk, 
1728, (nz), 1980, 02:31:10, 9667., M30; 
Alina Szafran, 6277, Zakręcone Mat-
ki, 1988, 02:22:33, 9723., K18; Moni-
ka Dominiak, 12283, Zakręcone Mat-
ki, 1988, 02:22:42, 9741., K18; Kami-
la Korczyk, 8671, (nz), 1987, 02:28:16, 
9801., K18; Monika Szprejda, 9503, 
(nz), 1986, 02:28:31, 9859., K30; Pau-
lina Szewczak, 11615, (nz), 1986, 
02:30:55, 9877., K30; Zofia Cybulska, 
6704, Vege Runners, 1994, 02:32:53, 
10026., K18; Marcin Woźniak, 536, 
(nz), 1987, 02:33:27, 10051, M18; Anna 
Klorek, 2461, (nz), 1979, 02:32:17, 
10055., K30; Agnieszka Lucińska, 
3003, (nz), 1990, 02:31:12, 10066., 
K18; Krzysztof Bartoszak, 12811, 
Bartoszaki, 1989, 02:22:06, 10082., 
M18; Wojciech Domaradzki, 4161, 
Zgrupka Luboń, 1983, 02:33:47, 10089., 
M30; Krzysztof Karkut, 2171, (nz), 
1974, 02:31:35, 10112., M40; Urszula 
Okulewicz, 6925, (nz), 1977, 02:33:28, 
10130., K30; Marek Rozum, 8501, 
Świerczewo Team, 1969, 02:25:22, 
10314., M45; Karolina Kurzyk, 743, 
Drużyna Astat, 1979, 02:26:41, 10424., 
K30; Anna Pieczątkiewicz, 4605, (nz), 
1982, 02:37:12, 10475., K30; Urszula 
Nater, 7839, (nz), 1950, 02:23:53, 
10524., K65; Tomasz Pradziuch, 371, 
(nz), 1984, 02:24:38, 10613., M30; 
Mikołaj Okupniak, 11323, (nz), 1996, 
02:33:44, 10793., M18; Aneta Kacz-
marek, 9402, (nz), 1976, 02:42:22, 
10800., K40; Emilia Żeberska, 8623, 
(nz), 1991, 02:28:03, 10839., K18; 
Agnieszka Mączkowiak, 9452, Mara-
go Fit Runners, 1973, 02:42:07, 10875., 
K40; Jakub Mączkowiak, 9450, Ma-
rago Fit Runners, 1972, 02:42:08, 10877., 
M40; Wojciech Białek, 7324, (nz), 
1991, 02:43:13, 10985., M18; Andrzej 
Szatkowski, 2209, ARH Minus, 1961, 
02:44:58, 11061., M55; Michał Miel-
carek, 12676, Luboński Klub Biegacza, 
1989, 02:47:31, 11078., M18; Dorota 
Leszczyńska, 1503, (nz), 1973, 02:54:31, 
11232., K40; Monia Zandecka, 1885, 
Mamy-Biegamy, 1977, 02:58:17, 11313., 
K30.

MGR
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W Pleszewie od 
18 do 19 czerwca 
rozgrywano Mi-
strzostwa Polski 
Krajowego Zrze-
szenia Ludowych 
Zespołów Sporto-
w y c h  ( L Z S ) . 
Dwudniowe za-
wody, w  których 
rywalizowało 166 
zawodników, za-
kończyły sezon 
rozgrywkowy 
2015-2016. Im-
preza zakończy-
ła  się wielkim 
sukcesem naszych 
reprezentantów. 
W   t u r n i e j u 
uczestniczyli Zu-
zanna Sułek, Maja 
Zielińska, Patryk 
Pyśk i  Krzysztof 
Witkowski. 
W  pięknej hali 
widowiskowo-
-sportowej rywa-
lizowali najlepsi 
zawodnicy w Pol-
sce, medaliści Mi-
strzostw Polski, 
zawodów Grand Prix Polski oraz 
reprezentanci kraju na Mistrzo-
stwa Europy Juniorów i Kadetów.
Ubiegłoroczny tytuł Indywidual-
nego Mistrza Polski LZS obronił 
Patryk Pyśk. Pozostali nasi repre-
zentanci zaprezentowali  się do-
brze, przy odrobinie szczęścia 
mogli zająć wyższe pozycje. Zu-
zanna Sułek w kategorii młodzi-
ków została sklasy�kowana na 3-4. 
miejscu, Maja Zielińska wśród 
kadetek była 13-16, Krzysztof Wit-
kowski w kategorii kadetów zajął 
5-6 lokatę. Ważne, że zebraliśmy 
materiał podsumowujący turniej 

i zostaną wyciągnięte wnioski na 
przyszłość, gdyż kluczowe jest 
dalsze doskonalenie umiejętność 
poprzez treningi. Lubonianie po-
konali kilku wyżej notowanych 
zawodników. Zaprezentowali bar-
dzo wysoki poziom sportowy, 
włożyli w grę mnóstwo serca i wy-
siłku.
W klasy�kacji województw wy-
grała Wielkopolska, a 6. miejsce, 
najlepsze w historii w klasy�kacji 
klubowej, zajął LKTS Luvena Lu-
boń (w 2015 r. – 8. lokata). Skla-
sy�kowano 51 klubów.
Wyniki

Piotr Ciszak

Lubonianin najlepszy
Patryk Pyśk – Indywidualnym Mistrzem Polski w tenisie 
stołowym!

n
Patryk Pyśk (w środku), Zuzanna Sułek i Krzysz-
tof Witkowski z trenerem na turnieju Ludowych 
Zespołów Sportowych   fot. Piotr Ciszak

W niedzielę, 5 czerwca, na akwenie starorzecza Warty – Kocie Doły 
– odbyły się spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Miasta Luboń. Rozegrano je w kategoriach senior i junior. Puchary 
oraz dyplomy wręczył prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go „Lubonianka” – Tadeusz Podbylski. W kategorii senior 1. miej-
sce zajął Jakub Bazylak (3495 pkt), 2. był Marek Leńczuk (2540), 3. 
– Jan Kowalczyk (2050), 4. – Łukasz Kaczmarek (1955), 5. – Tade-
usz Podbylski (1670), 6. – Michał Łakomy (1570 pkt). Wśród ju-
niorów najlepsza okazała  się Monika Leńczuk (3900  pkt), 2. był 
Filip Michalak (3705), a 3. – Mateusz Zgrzeba (1860 pkt).
Organizator – Koło PZW „Lubonianka” – dziękuje wszystkim 
uczestnikom za udział w  zawodach sfinansowanych przez Urząd 
Miasta oraz Koło „Lubonianka” w  ramach zadania publicznego: 
„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokal-
nych”.

Roman Śróda

Sezon spławikowy

n
Zwycięzcy wśród seniorów i juniorów w spławikowych zawodach wędkarskich 
o Puchar Burmistrza

5 czerwca br. zapisze się w naszej pamięci 
mocnym akcentem, jakim był jubileuszowy, 
bo już piąty, Maraton Spinningowy organi-
zowany jak zawsze przez Szkolny Związek 
Sportowy Miasta Luboń.
Od godzin południowych trwały przygoto-
wania do imprezy, która miała się rozpocząć 
o godz. 16. Przy ogromnym wkładzie pracy 
uczennic uczestniczących w projekcie edu-
kacyjnym obejmującym organizację tej ma-
sowej imprezy oraz ich rodziców (panów 
Dańdy i Godery) na parkingu LOSiR zaczę-
ło wyrastać „maratonowe miasteczko”. Oko-
ło godz. 15 przybyli instruktorzy Julia Kozal, 
Anna Gabera oraz Marcin Mroskowiak, 
którzy zajęli  się sportową stroną przedsię-
wzięcia. Powoli zaczęli się także gromadzić 
uczestnicy maratonu. O godz. 16, przy dźwię-
kach muzyki na żywo (tym zajął się DJ pan 
Tomasz Rybarczyk) ruszyła integracyjna 
impreza, której uczestnikami byli uczniowie 
i uczennice lubońskich Szkół Podstawowych 
nr 1 i 4 oraz Gimnazjum nr 1 i 2 z Lubonia 
z  opiekunami, uczennice Liceum Ogólno-
kształcącego nr  8 z  Poznania z  opiekunką 
oraz pasjonaci spinningu jako ciekawej formy 
podnoszenia kondycji, ale i niekonwencjo-
nalnego sposobu spędzania wolnego czasu. 
Z  minuty na minutę wszyscy uczestnicy 
mierzyli się z kolejnymi wyzwaniami, bo nie 
było łatwo. Szczególne słowa uznania nale-
żą się najmłodszym uczestnikom maratonu, 
dla których trzygodzinny wysiłek, nie jest 
zwyczajny. Jedynie chwile, kiedy dziewczęta 
chodząc pomiędzy zawodnikami częstowały 
małym „co-nie-co” (truskawki i  banany) 
i roznosiły wodę, były małym wytchnieniem.
Wszyscy uczestnicy dzielnie walczyli ze zmę-
czeniem do samego końca, choć nie zawsze 
kolejne minuty szybko uciekały. Trzeba było 
sobie radzić ze „skokami terenowymi”, „pod-
jazdami i zjazdami”, a i wyczerpującymi „in-
terwałami”. Jednak każde wyzwanie ma swój 
początek i koniec. Po trzech godzinach cięż-
kiego treningu przyszedł czas na ćwiczenia 
rozciągające i relaksujące.
Na zakończenie imprezy wszyscy uczest-
nicy otrzymali kolorowe certyfikaty 

ukończenia maratonu, a młodzież i dzie-
ci – drobne upominki pozyskane dzięki 
sponsorom. W  tym miejscu chcę ser-
decznie podziękować wszystkim osobom, 
dzięki którym impreza się odbyła w ta-
kiej formie. Dziękuję firmie „Hanna 
Style” za nagrody rzeczowe dla młodych 
uczestników imprezy, Rodzicom uczen-
nic za bezinteresowną fizyczną pomoc 
przy organizacji maratonu, Lubońskiemu 
Ośrodkowi Sportu i  Rekreacji za udo-
stępnienie rowerów, Panu A. Michałow-
skiemu za pomoc w  organizacji trans-
portu rowerów oraz wszystkim osobom, 
dzięki którym impreza dofinansowana 
ze środków Urzędu Miasta Luboń, doszła 
do skutku.

Hanna Grus-Krężelewska
prezes SZS Miasta Luboń

Na stacjonarnej trasie
V Integracyjny Maraton Spinningowy

n
Maraton spinningowy przy Gimnazjum nr 2
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Najlepsi w II lidze
W rundzie wiosennej 2016, w rozgryw-
kach WZPN w Poznaniu zespół orlików 
UKS Jedynka Luboń, rocznik 2005-2006 
rozgrywał mecze w II lidze okręgowej, 
w której uczestniczyło 8 zespołów. Za 
przeciwników miał drużyny: WAP 
Nowy Tomyśl, Mieszko Gniezno, KS 
Canarinhos Skórzewo, AS Orlik Kazi-
mierz, UKS Concord Murowana Gośli-
na, Błękitnych Wronki i UKS AP Reiss. 
Jedynka zaczęła rozgrywki od okazałe-
go zwycięstwa 10:0 w Nowym Tomyślu. 
Pozostałe mecze także wygrywała. 
W  pier wszej  rundzie porażką 
w Luboniu zakończył się mecz z Wron-
kami 1:3. Wyniki wszystkich spotkań 
pozwoliły lubońskiemu zespołowi zająć 
1. miejsce w grupie wspólnie z Wron-
kami. W rundzie rewanżowej Jedynka 
wygrała wszystkie mecze. Spotkanie we 
Wronkach nasz zespół wygrał 6:4, re-
wanżując  się za jedyną porażkę 
w pierwszej rundzie. W innych meczach 
z czołowymi zespołami wygraliśmy: 4:2 
z  Concordem, 5:2 z  Mieszkiem 
w Gnieźnie oraz 3:1 w ostatnim meczu 
w rundzie z UKS AP Reiss na boisku 
w Baranowie. Zajęliśmy pierwsze miej-
sce przed Concordem, Błękitnymi, 
Mieszkiem i Reissem. W zespole grali: 
Szymon Deska i  Krystian Przepióra 
jako bramkarze oraz zawodnicy z pola: 
Jeremi Osuch, Olek Zajder, Kamil 
Wroński, Maciej Mazurkiewicz, Tomek 
Jeziorny, Igor Skrobała, Konrad Twar-
dosz, Karol Wieland, Remigiusz Witt, 
Olaf Pechorin, Eryk Sobolewski, Oskar 
Stróżyński, Mateusz Tomaszewski 
i Marcin Targoński. Opiekunowie oraz 
Zarząd UKS „Jedynka” za zwycięstwo 
w lidze orlików ufundował zawodnikom 
imienne, pamiątkowe statuetki, które 
zostały wręczone po zakończeniu tur-
nieju pamięci Ksawerego. Zajęcia tre-
ningowe prowadzili Lech i Karol Bart-
kowiakowie, pomagali kierownicy ze-
społu: Hieronim Twardosz i  Norbert 
Deska. Dokumentację meczów prowa-
dził Jarosław Jeziorny. Pomocą w trans-
porcie na mecze służyli państwo: Twar-
dosz, Osuch, Witt, Mazurkiewicz, Zaj-
der i Skrobała. Rodzice i opiekunowie 
aktywnie i głośno dopingowali chłop-

ców w grze. Reportaże z meczów na-
szych drużyn można śledzić na stronie 
internetowej Jedynki, którą prowadzi 
Jarosław Jeziorny.

Młodsi też dobrzy
19 czerwca 2016 zespół orlików Jedynki 
rocznik 2006-2007 wziął udział w tur-
nieju zorganizowanym przez UKS 
„Dwójka” Luboń z udziałem 4 zespołów. 
Nasz zespół wygrał wszystkie mecze 
i został zwycięzcą turnieju otrzymując 

puchar. Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali medale. Zapraszam na pierw-
sze zajęcia treningowe, które zaplano-
wano na 16 sierpnia br. (wtorek) 
o godz. 17 na boisku przy ul. Szkolnej.

Pożegnanie
Zespół młodzików rocznik 2003-2004 
grał w rundzie rewanżowej z zespołami: 
Luboński KS, Orkan Konarzewo, Dako-
wy i  Gminna SP Sątopy. Przegrał na 
wyjeździe z Lubońskim i Orkanem, po-
konał Dakowy i zremisował z Sątopami. 
W meczach rewanżowych zremisował 
z Lubońskim i Orkanem, przegrał w Są-
topach i pokonał Dakowy. Nasz zespół 
zajął 3. miejsce w  grupie. Trenerem 
zespołu był Dawid Paprocki, a kierow-
nikiem Piotr Wilczyński. Transport na 

mecze zapewnili rodzice chłopców. Ze-
spół ten nie będzie już grał w barwach 
UKS „Jedynka”. Zarząd klubu ufundo-
wał statuetki z podziękowaniem za re-
prezentowanie klubu. Trener i kierownik 
drużyny wyróżnili chłopców upomin-
kami (koszulki). Do rozgrywek w sezo-
nie 2016-2017 Jedynka zgłosiła 2 zespo-
ły: młodzików rocznik 2005-2006 oraz 
orlików rocznik 2006-2007.   

Lech Bartkowiak (opiekun UKS „Jedynka”)

Memoriał Ksawerego
W sobotę, 25 czerwca UKS „Jedynka” 
zorganizował na boisku przy ul. Szkolnej 
Turniej Piłki Nożnej Orlików i Młodzi-
ków 2016 (II Memoriał Pamięci Ksawe-
rego) w dwóch kategoriach wiekowych. 
Zespoły orlików, rocznik 2005-2006, 
grały o puchar prezesa UKS „Jedynka” 
– Zbigniewa Jankowskiego. Zespoły mło-
dzików, rocznik 2003-2004, rywalizowa-
ły o puchar Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 1 – Grzegorza Anioły. W turnie-
ju wzięły udział: Stella Luboń, Szkoła 
Futbolu (SF) Luboń, Szkółka „Kadet”, 
Polonia Środa i dwa zespoły UKS „Je-
dynka” Luboń. W młodzikach uczest-
niczyły drużyny: UKS Dwójka Luboń, 
Stella Luboń, Orkan Jarosławiec, UKS 
„Jedynka” Luboń. Turniej rozgrywano 

systemem każdy z każdym na dwóch 
boiskach. W  zespole występowało 6 
zawodników i bramkarz. W kategorii 
orlik zwyciężył I zespół Jedynki, który 
wygrał wszystkie mecze, nie tracąc 
żadnej bramki. Miejsce drugie zajął 
zespół SF Luboń, trzecie wywalczył 
II  zespół UKS „Jedynka”, a  następne: 
Polonia Środa, Kadet i Stella. W turnie-
ju młodzików zwyciężył zespół Stelli, 
który w  decydującym meczu z  UKS 
„Jedynka” wygrał 3:2. Trzecie miejsce 
zajął zespół z Jarosławca, a czwarte UKS 
„Dwójka” Luboń. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale. Statuet-
kami wyróżniono najlepszych bramka-
rzy, strzelców i zawodników. W orlikach 
najlepszym bramkarzem został Szymon 
Deska, strzelcem Maciej Mazurkiewicz 
(obaj z UKS „Jedynka”), a zawodnikiem 
– Kamil Smoczyk z SF Luboń. W mło-
dzikach najlepszym bramkarzem oka-
zał  się Mateusz Jakubowski ze Stelli, 
strzelcem Kacper Wilczyński (UKS „Je-
dynka”), a zawodnikiem –Kacper Sobie-
ralski (Stella Luboń). Nagrody niespo-
dzianki – gadżety Lecha Poznań – otrzy-
mali najmłodsi uczestnicy turnieju 
rocznik 2007(5 zawodników). Wszyscy 
piłkarze dostali długopisy i opaski, zwy-
cięski zespół orlików – koszulki z logo 
Starostwa Powiatowego w  Poznaniu, 
a  młodziki – czapki z  logo sponsora. 
Najlepszym strzelcom i  zawodnikom 
wręczono piłki. Trenerzy otrzymali dłu-
gopisy oraz książki „Panteon Sportu 
Polskiego” ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w  Poznaniu. Organizator 
zapewnił wszystkim uczestnikom na-
poje oraz kiełbaski z grilla na zakończe-
nie turnieju. Dla rodziców i kibiców UKS 
Jedynka serwowała słodkie wypieki przy 
kawie lub herbacie. Puchary, medale, 
statuetki oraz nagrody niespodzianki 
wręczali prezes UKS „Jedynka”, dyrektor 
SP 1 – Grzegorz Anioła – w towarzystwie 
organizatorów: Piotra Wilczyńskiego 
i Lecha Bartkowiaka. Mecze prowadzi-
li sędziowie kolegium sędziowskiego 
WZPN. Spikerem zawodów był lubo-
nianin Andrzej Sznajder. Przy obsłudze 
turnieju pracowali wolontariusze – ro-
dzice piłkarzy z UKS „Jedynka”. Spon-
sorami turnieju byli: UKS „Jedynka” 
i Rada Rodziców SP 1 (puchary, meda-
le, statuetki, nagrody), Starostwo Powia-
towe w  Poznaniu (nagrody rzeczowe) 
i  rodzice chłopców z  Jedynki (słodkie 
wypieki i obsługa turnieju).   

Lech Bartkowiak

n
Zwycięzcy Memoriału Ksawerego – UKS Jedynka   fot. Jarosław Jeziorny

Sukces orlików Jedynki
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” na rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Qn 01.06 – Nieznany sprawca skradł gotów-
kę z  mieszkania przy ul.  Żabikowskiej 
(straty: 5 710 zł).
Qn 01.06 – z kościoła św. Jana Bosko przy 

ul. ks. Streicha skradziono laptop i mikser 
muzyczny (czytaj na str. 61).
Qn 02.06 – przy ul. Żabikowskiej policjan-

ci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę (0,8 
promila).
Qn 02/03.06 – z zamkniętej posesji przy ul. 

11 Listopada skradziono peugeota (straty: 
45 000 zł).

Qn 05.06 – o godz. 1 w nocy przy ul. Ko-
ściuszki grupa sześciu mężczyzn pobiła 
30-letniego mieszkańca Lubonia. Po-
krzywdzony doznał licznych obrażeń, 
m.in. rozcięcia łuku brwiowego, i trafił 
do szpitala, gdzie go opatrzono i wysta-
wiono skierowanie do Zakładu Medycy-
ny Sądowej w  celu przeprowadzenia 
dalszych oględzin. Lubońscy policjanci 
przeprowadzają czynności zmierzające 
do zatrzymania sprawców.
Qn 05.06 – przy ul. Kołłątaja 14-latek pobił 

o  rok młodszego chłopca, który doznał 

obrażeń, m.in. złamania zęba, i został pod-
dany oględzinom w poznańskim szpitalu 
przy ul Krysiewicza. Sprawca pobicia został 
zatrzymany przez policjantów.
Qn 05/06 – nieznany sprawca uszkodził 

szybę i elewację budynku usługowe-
go przy ul. Żabikowskiej (straty : 
4 000 zł).
Qn 06.06 – mieszkaniec Lubonia skradł 

z posesji przy ul. 11 Listopada 90 m siatki 
ogrodzeniowej (straty 500  zł). Sprawcę 
zatrzymali policjanci.
Qn 08.06 – z terenu �rmy „Steelpress” przy 

ul. Powstańców Wlkp. nieznany sprawca 
skradł 6  miedzianych zawieszek (straty 
5 500 zł).
Qn 08.06 – w  Urzędzie Miasta przy pl. 

Edmunda Bojanowskiego policjant dziel-
nicowy zatrzymał kobietę posługującą się 
fałszywym dowodem osobistym.

Qn 09/10.06 – nieznany sprawca włamał się 
do piwnicy bloku przy ul. Wschodniej 
i skradł rower „Sprick” (straty:1 300 zł).
Qn 10.06 – z  klatki schodowej budynku 

mieszkalnego przy ul. Jachto-
wej skradziono rower górski 
„Scott”. Pojazd nie był objęty 
programem „Poznański rower 
– bezpieczny rower” (straty 
2 400 zł).

cd.  
obok

W czerwcu skradziono 
w Luboniu 3 samochody oraz 

popełniono 5 przestępstw 
internetowych. Ponadto za-
trzymano 5 osób posiadają-
cych narkotyki i 3 nietrzeź-

wych kierowców
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Qn 10.06 – przy ul Sikorskiego 
zatrzymano dwóch mężczyzn, 
jeden z nich prowadził samochód 
pod wpływem narkotyków, 
a  pasażer posiadał przy sobie 
metaamfetaminę.

Qn 11.06 – 19-letniemu mężczyźnie skra-
dziono przy ul. Miodowej telefon komór-
kowy (straty: 1 500 zł).
Qn 11.06 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Dębieckiej skradziono rrenault (straty: 
80 000 zł).
Qn 11.06 – przy ul. Krańcowej zatrzymano 

mieszkańca Poznania prowadzącego samo-
chód pod wpływem środków odurzających.
Qn 12.06 – przy ul. Unijnej policjanci za-

trzymali nietrzeźwego obywatela Ukrainy 
prowadzącego pojazd (1,3 promila).
Qn 12.06 – przy ul. Armii Poznań policjan-

ci zatrzymali na gorącym uczynku męż-

czyznę podejrzanego o kradzież przewodu 
siłowego z rozdzielnicą prądową.
Qn 13.06 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Sikorskiego skradziono renault (straty: 
28 000 zł).
Qn 13.06 – przy ul. Sobieskiego policjanci 

zatrzymali nietrzeźwego kierowcę (0,9 
promila).
Qn 14.06 – nieznany sprawca włamał się 

do piwnicy bloku przy ul. Sikorskiego 
i skradł: dwie lodówki turystyczne, wia-
trak chłodzący oraz szlifierkę kątową 
(straty:1 430 zł).
Qn 15.06 – przy ul. Dębieckiej nieznany 

sprawca skradł mieszkance Międzychodu 
telefon komórkowy (straty: 800 zł).
Qn 16.06 – dwie nieznane kobiety podają-

ce się za pracownice socjalne wtargnęły do 
mieszkania 79-letniej lubonianki zamiesz-
kałej przy ul. Armii Poznań i skradły 5 000 zł.

POLICJA - STRAŻ

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

Bezpłatny, czynny całą dobę „Policyjny 
telefon zaufania i 10 minut”: 800 130 334 
– przyjmowanie spraw dotyczące szcze-
gólnie: braku reakcji lub przewlekłego 
oczekiwania na policję w sprawie zgło-
szenia przestępstwa lub wykroczenia, 
na informacje o  ich sprawcach, gdy 
zgłaszający nie chce osobiście zawiado-
mić o przestępstwie i zachować anoni-
mowość, o ukrywających się osobach 
podejrzanych, a także działaniach lub 
powiązaniach przestępczych policjantów.

Oznacz swój rower
W ramach programu „Poznański rower – bezpieczny rower” Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. zaprasza do znakowania jednośladów: 18 lipca w godz. 10-
13. Rowery powinny być wyposażone w jedno światło pozycyjne białe lub żółte, 
element odblaskowy, co najmniej jeden działający hamulec oraz dzwonek. Po-
trzebny jest dowód osobisty i ewentualnie dowód zakupu roweru, a w przypadku 
znakowania rowerów dzieci – uczestnictwo osoby pełnoletniej.   

PAW

cd.  
ze str. 
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W czwartek, 1 czerwca lubońskim policjantom zgłoszono kradzież laptopa 
i miksera muzycznego znajdujących się w kościele św. Jana Bosko przy ul. 
ks. Streicha. Wartość skradzionych przedmiotów to 2  000  zł. Na miejscu 
zdarzenia zabezpieczono zapis monitoringu, którym jest objęta świątynia, 
co umożliwiło ujęcie sprawcy kradzieży. Poniesie stosowne konsekwencje.

PAW

Kradzież w kościele

Qn 16/17.06 – przy ul. Dworcowej niezna-
ny sprawca, wybijając szybę, uszkodził 
koparkę „Caterpillar” (straty: 2 000 zł).
Qn 18.06 – przy ul. Kościuszki policjanci 

zatrzymali mężczyznę kierującego pojazdem 
pomimo zakazu sądowego.
Qn 19/20.06 – z  posesji przy ul. Nowiny 

skradziono silnik zaburtowy od łodzi (stra-
ty: 3 500 zł).
Qn 21.06 – nieuczciwy lubonianin skradł 

podczas wykonywania prac malarskich 
300 zł i szkatułkę z biżuterią należące do 
starszej kobiety mieszkającej przy ul Jagieł-
ły (straty: 6 510 zł).
Qn 26.06 – przy ul. Romana Maya zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego przy sobie 
marihuanę.
Qn 26/27 – przy ul. Poznańskiej nieznany 

sprawca uszkodził samochód Daewoo Ma-
tiz (straty: 500 zł).
Qn 28.06 – przy ul. Osiedlowej skradziono 

mieszkance Lubonia kartę bankomatową, 
a następnie używając jej, z bankomatu wy-
płacono pieniądze.
Qn 28.06 – przy ul. Armii Poznań zatrzy-

mano dwóch mężczyzn posiadających przy 
sobie narkotyki.

Qn 28.06 – na dworcu PKP przy ul. Dworco-
wej mieszkaniec Pecnej zgłosił, że podczas 
podróży pociągiem nieznany sprawca skradł 
mu kartę bankomatową oraz dowód osobisty.
Qn 29.06 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Krańcowej skradziono lexusa (straty 
100 000 zł).
Qn 29.06 – Kobieta pracująca we Fresh Mar-

kecie przy ul. Sobieskiego przywłaszczyła 
sobie gotówkę w kwocie 1 012 zł.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

2 czerwca w kościele pw. św. Barbary oraz 
na terenie byłego obozu karno-śledcze-
go w Żabikowie odbyły się uroczystości 
związane z rocznicą zamordowania gen. 
AK – Henryka Kowalówki. Strażnicy za-
bezpieczali przebieg tych uroczystości, 
a  także wystawili poczet sztandarowy. 
4 czerwca byliśmy obecni podczas pik-
niku rodzinnego w  Gimnazjum nr  2. 
W  niedzielę, 5 czerwca zabezpieczali-
śmy przemarsz uczestników „Marszu 
dla Życia”, a 11 i 12 czerwca uczestni-
czyliśmy w Dniach Lubonia (w sobotę 
zorganizowaliśmy część pt. „Z nami 
bezpieczniej”, zaś w niedzielę – piknik 
„Twój czworonożny przyjaciel”; dbaliśmy 
również o bezpieczeństwo uczestników 
miejskiej imprezy). 29 czerwca zabezpie-
czaliśmy wieczorny spektakl plenerowy 
„Milenium 50+” na Wzgórzu Papieskim. 
W  czerwcu wykonaliśmy 465 rożnych 
interwencji. 80 z  nich było związanych 
z  naruszeniem zapisów „Ustawy o  wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi”. 22 osoby spożywające 
alkohol w miejscach publicznych zosta-
ły przez strażników ukarane mandatami 
karnymi kredytowanymi. Za niezachowa-
nie nakazanych i zwyczajowych środków 
ostrożności przy trzymaniu psa grzyw-
nami mandatowymi ukaraliśmy 8 osób. 
Do ptasiego azylu przewieźliśmy 2 ranne 

ptaki. Na podstawie „Ustawy o ochronie 
zwierząt”, ze względu na niewłaściwe wa-
runki, w jakich przebywało zwierzę ode-
braliśmy opiekunowi kota. Wszystkich 
interwencji związanych ze zwierzętami 
odnotowaliśmy 56. Dwie osoby zostały 
ukarane za termiczne przetwarzanie nie-
czystości stałych. Interwencji związanych 
z naruszeniem przepisów obowiązujących 
w ruchu drogowym odnotowaliśmy 69. 
Dotyczyły one przede wszystkim nie-
prawidłowego postoju i  zatrzymania. 
Mandatami karnymi ukarano 11 osób. 
W pozostałych przypadkach sprawców 
wykroczeń pouczono. Przeprowadzi-
liśmy też 8 kontroli legalizacji wag na 
stoiskach, na których sprzedawano owo-
ce. W trzech przypadkach okazało się, iż 
waga nie posiada aktualnej legalizacji. 
Na handlujących nałożono grzywny 
mandatowe. Dwukrotnie interweniowa-
liśmy, ponieważ zakłócano ciszę nocną. 
Z  pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej dokonaliśmy 23 
kontroli w miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy tej instytucji. 
Wykonaliśmy także 3 konwoje wartości 
pieniężnych na potrzeby MOPS-u oraz 21 
konwojów dokumentów. Z funkcjonariu-
szami Komisariatu Policji przeprowadzi-
liśmy w czerwcu 12 wspólnych patroli.

SM

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

W maju lubońska Ochotnicza Straż Pożarna odnotowała 25 interwencji – w przy-
padku 6 pożarów i 17 miejscowych zagrożeń. Odebrała też 2 fałszywe wezwania. 
Zdarzenia miały miejsce w Luboniu, Poznaniu oraz na terenie gminy Komorniki. 
W czerwcu było 31 zdarzeń (6 pożarów i 25 miejscowych zagrożeń) – w Luboniu, 
Poznaniu, na terenie gminy Komorniki oraz na autostradzie A2. Podajemy inter-
wencje podjęte w minionym miesiącu.

Qn 01.06 – sorpcja substancji ropopochodnej z jezdni autostrady A2,
Qn 01.06 – wypadek samochodu osobowego i ciężarowego na ul. Opłotki w Poznaniu,
Qn 02.06 – wypadek 3 samochodów osobowych na Drodze Krajowej nr 5 w Rosnówku,
Qn 02.06 – pożar samochodu na ul. Żytniej w Luboniu,
Qn 03.06 – wypadek dwóch samochodów osobowych i dwóch ciężarowych na au-

tostradzie A2,
Qn 04.06 – udrożnienie studzienek na zalanej ul. Dworcowej w Luboniu,
Qn 08.06 – pożar garażu w Walerianowie,
Qn 09.06 – pożar instalacji elektrycznej w samochodzie osobowym na ul. Głogow-

skiej w Poznaniu,
Qn 09.06 – pożar nieużytków na ul. Tynieckiej w Poznaniu,
Qn 11.06 – uwolnienie kota uwięzionego pod paletami z cegłami na ul. Polnej w Luboniu,
Qn 12.06 – pożar śmietnika na ul. Poniatowskiego,
Qn 15.06 – kolizja dwóch pojazdów osobowych na ul. Żabikowskiej,
Qn 17.06 – udrożnienie studzienek na zalanej ul. Dworcowej, pompowanie wody 

z piwnic: na ul. Okrzei, Konopnickiej i Cieszkowskiego w Luboniu oraz na ul. 
Wiązowej w Poznaniu; usuwanie wody z warsztatu na ul. Niezłomnych (Luboń),

Qn 17.06 – wypadek dwóch samochodów osobowych na ul. Leśnej w Łęczycy,
Qn 17.06 – usuwanie zwisającej gałęzi na ul. Wojska Polskiego,
Qn 17.06 – sprawdzenie przyczyny włączenia się systemu przeciwpożarowego w sa-

lonie volkswagena na ul. Kolumba w Komornikach,
Qn 18.06 – usunięcie zwisającej gałęzi znad ul. Puszkina w Luboniu,
Qn 18.06 – ścięcie drzewa pochylonego nad ul. Dworcową,
Qn 20.06 – pożar krzaków w Wirach na ul. Komornickiej,
Qn 23.06 – pomoc zespołowi pogotowia ratunkowego w zniesieniu osoby poszko-

dowanej do kartki na ul. Sikorskiego,
Qn 25.06 – usunięcie zerwanego opierzenia z dachu budynku na ul. Konarzewskiego,
Qn 27.06 – pomoc zespołowi pogotowia ratunkowego w zniesieniu osoby poszko-

dowanej do kartki na ul. Żabikowskiej,
Qn 28.06 – sprawdzenie przyczyny włączenia się systemu przeciwpożarowego na ul. 

Tulipanowej w Komornikach,
Qn 29.06 – wypadek dwóch samochodów ciężarowych i dostawczego na autostra-

dzie A2.
Norbert Kaźmierczak

OSP

Kronika strażacka
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Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i  „Kolacja we dwoje” można kierować 
do redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em 
[pod numer 71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 zna-
ków), koszt usługi – 1 zł netto (1,23 zł z VAT)], na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do 
redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Qn Dziękuję radnym Młodzieżowej 
Rady Miasta za zaangażowanie w Dni 
Lubonia: Adamowi Iwińskiemu, Mi-
kołajowi Marcinkowskiemu, Pau-
linie Wydrzyńskiej, Oliwii Kruger, 
Łukaszowi Kalinowskiemu, Natalii 
Kaźmierczak, Wiktorii Kucharskiej, 
Krystianowi Sobali, Oliwii Miłek, 
Rebecce Montanaro, Michałowi i Ja-
kubowi Jelinskim, Filipowi Wesołow-
skiemu oraz naszej opiekunce Joannie 
Humerczyk za wsparcie – Bartosz Wil-
czek, przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta Luboń
Qn Dla Cioci – Henryki Ratajczak – z oka-

zji imienin, dużo zdrowia, uśmiechu oraz 
pociechy z prawników i doczekania 100 
lat życzy Maria Niećkowiak z rodziną.
Qn Z okazji imienin dla Natalii Piniew-

skiej dużo zdrowia, pomyślności, szczę-
ścia oraz pociechy z wnuków życzy Ma-
ria z rodziną.
Qn Z okazji 80. urodzin – Krystynie 

Zapłacie – wiązankę najpiękniejszych 
życzeń płynących prosto z  serca, dłu-
gich lat życia, szczęścia, uśmiechu, dużo 
zdrowia i sił oraz życzliwych ludzi wokół 
siebie. Aby każdy nadchodzący dzień był 
przepełniony miłością, energią i rado-
ścią. Życzenia składają wdzięczne dzieci: 
Hanna, Elżbieta i Andrzej z rodzinami.
Qn Droga Reniu! Gdy świat głosi Twoje 

urodziny, spójrz wstecz, wspomnij mi-
nione dni i godziny. Pomyśl, czy masz 
to, co chciałaś, czy zdobyłaś tego, któ-
rego kochałaś. A jeśli nie, to niech dni 
wolniej biegną i wszystkie życzenia się 
spełnią. Reginie Małeckiej – najser-
deczniejsze życzenia składa brat Zby-
szek z rodziną.

Qn W dniu pełnym radości życzymy, aby 
uśmiech na Twej twarzy gościł! Niech się 
spełnia zawsze każde marzenie, a smutek 
i cierpienie idą w zapomnienie. W dniu 
70. urodzin – Reginie Małeckiej – z ca-
łego serca życzy brat Jerzy z rodziną.
Qn Dziękuję Radzie Rodziców angażu-

jącym się w życie Trójki, za ogromny 
wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobi-
ste zaangażowanie w funkcjonowanie 
szkoły. Dzięki wspólnej pracy mogliśmy 
zrealizować wiele cennych inicjatyw, 
poprawić oraz wzbogacić wyposaże-
nie sal lekcyjnych. Liczę na Państwa 
pomoc i również owocną współpracę 
w nowym roku szkolnym. Wszystkim 
życzę słonecznych, pełnych radości 
wakacji – dyrektor Grażyna Leciej.
Qn Z dumą przyznaj  się do wieku, bo 

wiek świadczy o człowieku. Twój ogrom 
wiedzy i doświadczenia godny jest pozaz-
droszczenia. Przez życie idź z uśmiechem 
szerokim i stawiaj czoła górom wysokim. 
Najdroższej Teściowej, Babci i Prabab-
ci – Helenie Ławniczak – z okazji 90. 
urodzin, serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności składają 
Zbyszek, Marcin, Justyna i Igor Spychała.
Qn Profesorowi Krzysztofowi Molińskie-

mu z okazji imienin – sukcesów w pracy 
naukowej, satysfakcji z angażowania się 
w życie miasta oraz zdrowia życzy Zarząd 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie”.
Qn Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 

– Lidii Kałwińskiej – z okazji imienin, 
życzymy satysfakcji z pracy z luboński-
mi dziećmi oraz pomyślności w  życiu 
osobistym.

Z serca

Qn Kochanym, drogim naszym ser-
com Rodzicom i Dziadkom – Wandzie 
i  Janowi Kędzia – z  okazji złotych 
godów, miłości i dalszych długich lat 
życia w zdrowiu życzą córki i wnuki.
Qn Z okazji 7. rocznicy ślubu Kingi 

i Bartosza Chermułów – najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, miłości i ra-
dości z córeczki Amelki życzą rodzice: 
Bożena i Wiesław.
Qn Kochanym Jubilatom – Krystynie 

i Jerzemu Pilarczykom – z okazji 54. 

rocznicy ślubu – dużo zdrowia, rado-
ści, pomyślności oraz wielu łask Bo-
żych życzy córka Monika z rodziną.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wybio-
rą się w tym miesiącu państwo Wanda i Jan Kędzia. Życzymy przyjemności. 
Prosimy o kontakt redakcją.

Od września Biblioteka Miejska zaprasza dzieci i rodziców w każdą sobotę o godz. 12 
do wspólnej zabawy: malowanie, teatr, muzyka, czytanie. Wstęp – 5 zł.

BM

Rodzinne soboty w Bibliotece

Sekcja Kultury Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia organizuje od 20 lipca do 
20 sierpnia wycieczki do miejscowości Mrówkoraj lub do Wolsztyna. Informacje 
pod telefonem: 661 865 398.

Jan Kaczmarek
przewodniczący

Wycieczki

30 lipca odbędzie  się 4. 
edycja biegu na 10 km po 
Wielkopolskim Parku Na-
rodowym pod nazwą „Po-
goń za Wilkiem”. Start im-
prezy organizowanej przez 
Luboński Klub Biegacza 
wyznaczono na godz.  10. 
Biegowi głównemu będą 
towarzyszyć: bieg z psem, 
biegi dzieci i  Miasteczko 
Młodego Sportowca.
Dyrektorem biegu jest Łu-
k a s z  Ku b i a k ,  t e l . 
793 299 154, a jego zastęp-
cą i koordynatorem progra-
mu biegów i konkursów dla 
dzieci – Paulina Nowacka, 
tel. 609  312  212; kontakt 
też przez e-mail: pogonza-
wilkiem@gmail.com

(S)

Pogoń za wilkiem

Bardzo ciepło, wakacyjnie witam wszyst-
kich lubiących „łamać głowy”. Najpierw 
rozwiązanie z  poprzedniego numeru, 
oczywiście są to życzenia: SŁONECZ-
NYCH I CIEKAWYCH WAKACJI. Mam 
nadzieję, że Twoje takie są. Poprawne 
hasła nadesłali: Magda Wielgat, Filip 
Tritt, Krzysztof Świtała.
W wolne od szkolnej nauki dni możesz 
zajmować się wszystkim tym, co najbar-
dziej lubisz. Nie zapominaj o logicznym 
myśleniu. Przygotowałam dla Ciebie 
kilka zagadek. Przeczytaj, pomyśl i od-
powiedz.
Pani Eleonora zakupiła w Luboniu dział-

kę w  kształcie kwadratu. Postanowiła 
obejrzeć dokładnie wszystko i  obeszła 
zakupiony plac. Szła w równym tempie, 
które się nie zmieniało, nie była zmęczo-
na. Przejście jednego boku zajęło jej 80 
sekund, drugiego również 80 sekund, 
trzeciego 80 sekund, a przejście czwar-

tego boku zajęło jej aż 1 minutę i  20 
sekund. Dlaczego?
Jeszcze kilka krótkich zagadek. O czym 
myślę, co to jest? 1. Zaczyna się na literę 
„d”, a kończy na literę „a”, zużywa dużo 
papieru i ma trzy sylaby. 2. Można wte-
dy jechać na nim, kiedy kręci się nogami. 
3. Piękne imię ma ta panna, wprost czy 
wspak to zawsze… To lipcowa soleni-
zantka, dołączam więc dla wszystkich 
dziewczyn o tym imieniu najlepsze ży-
czenia.
Sądzę, że nie było to zbyt trudne, możesz 
więc pójść m.in. na ulicę Rzeczną, gdzie 
znajduje się:

i odpocząć. Bo wakacje to przecież relaks 
i  odpoczynek. Tego właśnie Ci życzę 
i czekam na pięć prawidłowych odpo-
wiedzi (cztery słowa – rozwiązania za-
gadek oraz rozwiązanie rebusu).

Pani Literka

Pani literka
ZAGADKI  DLA  DZIECI
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 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 skrzy-
nek „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: 
Koniec roku szkolnego. Nagrodę wylosowała Bożena Chermuła z ul. Wschodniej. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

Poziomo
 4.  kupalnik górski
 7.  przesąd
 8.  koń maści niejednolitej
 9.  sprężyna, �gura akrobatyczna
 10.  żołnierz stanu szlacheckiego
 11.  dawna nazwa Tokio
 13.  położna
 15.  kąt znoszenia statku z kursu
 16.  występ jednego artysty
 17.  med. owrzodzenie ślu-

zówki jamy ustnej
 18.  sztuczne tworzywo imitujące skórę
 20.  szyk, wytworne obejście
 25.  chodnik w kopalni
 27.  Akademia Obrony Narodowej
 28.  zapowiedź popełnie-

nia przestępstwa
 29.  serwowana piłka ociera się o siatkę
 30.  jaźń
 31.  osoba czytająca komuś
 32.  trąba powietrzna

Pionowo
 1.  dawn. opłata za naukę
 2.  poręczenie, zobowiązanie
 3.  kantak, narzędzie drwala
 4.  najjaśniejsza gwiazda w kon-

stelacji Niedźwiadka
 5.  wiązka np. kwiatów
 6.  śpiewający ptak w klatce
 12.  podarunek, wrodzony talent
 13.  w starożytnej Grecji świę-

to na cześć Afrodyty
 14.  hucpa, niegrzeczność, bezczelność
 15.  odległość
 19.  cyrk lodowcowy
 21.  okular, przyrząd optyczny
 22.  fordanser, płatny tan-

cerz na dancingach
 23.  rybki świecące w akwarium
 24. drzewo owocowe
 25.  wierzchnia szata litur-

giczna kapłana
 26.  potrawa z surowego mięsa

oprac. Bernard Stachowiak

Zabawa polega na odgadywaniu cie-
kawych i charakterystycznych miejsc 
w  Luboniu. Prosimy określić, co 
przedstawia opublikowana fotografia 
i gdzie obiekt się znajduje. Odpowie-

dzi można przesyłać (również pocztą 
elektroniczną), dostarczać do redak-
cji (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 nazwi-
skiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, rozlo-
sujemy upominki. Prosimy też 
o nadsyłanie swoich propozy-
cji (fotografii).
Opublikowane w  ubiegłym 
miesiącu zdjęcie przedstawia-
ło fragment bramy byłego, 
niemieckiego obozu karno-
-śledczego w Żabikowie, (dziś 
obiekt muzealny). Spośród 
poprawnych odpowiedzi wy-
losowaliśmy tę, którą nadesła-
ła Ewa Wojciechowska z  ul. 
11 Listopada. Po odbiór nie-
spodzianki zapraszamy do 
redakcji  (ul .  Wschodnia 
23  a/62) w  godzinach dyżu-
rów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Były, niemiecki obóz karno-śledczy w Żabikowie   fot. Hanna Siatka

n
Zgadnij, jakiego domu to architektura ?    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Zgony

Śluby

11.06.2016 r.
Qn Jolanta Antkowiak ur. 1952 r.

13.06.2016 r.
Qn Stefan Ciesielski ur. 1946 r.

23.06.2016 r.
Qn Maria Pracz ur. 1963 r.
Qn Grzegorz Szała ur. 1947 r.

24.06.2016 r.
Qn Iwona Miedzińska ur. 1969 r.

Wanda Bukowska ur. 1949 r.
30.06.2016 r.
Qn Jolanta Jackowiak ur. 1946 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC Luboń

22.05.2016 r.
Qn Renata Charkiewicz ur. 1977 r.

28.05.2016 r.
Qn Robert Trojanowski ur. 1971 r.

04.06.2016 r.
Qn Marek Jakubowicz ur. 1979 r.

08.06.2016 r.
Qn Marianna Pęciak ur. 1931 r.

03.06.2016 r.
Qn Aron Grześkowiak  

 i Karolina Pokrywka
04.06.2016 r.
Qn Wojciech Gołda  

 i Mirosława Mielczarek

10.06.2016 r.
Qn Mateusz Ryszczyński  

i Marika Pawłowska
11.06.2016 r.
Qn Wojciech Bobrowski  

 i Izabela Maciukiewicz
24.06.2016 r.
Qn Janusz Kawula i Monika Dudzińska

W czerwcu zawarto 17 związków mał-
żeńskich, 12 par nie wyraziło zgody na 
publikację danych.

Rodzinie tragicznie zmarłej

mł. asp. Agnieszki Smoczyk

składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie  

Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

Serdeczne wyrazy współczucia
p. Jolancie Jezierskiej

nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2
z powodu śmierci

Mamy
składa

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów itp., 
zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników o prze-
kazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

Qn każda środa do połowy września, 
godz. 17-20 – „Działkowe śpiewanie 
z Marianem Mateckim” dla wszystkich 
– świetlica ROD „Chemik”, ul. Graniczna

Qn drugi poniedziałek miesiąca, godz. 14-
16 (oprócz sierpnia) – dyżury członków 
Lubońskiej Rady Seniorów – „Galeria 
na Regale” Biblioteki Miejskiej, ul. Ża-
bikowska 42

Qn 18 lipca w godz. 10-13 – znakowanie 
rowerów – Komisariat Policji, ul. Po-
wstańców Wlkp. – patrz str. 61

Qn 18 lipca, godz. 15.30 – otwarte po-
siedzenie Komisji Ochrony Środowiska 
– tematy: re�eksje radnych nt. terenów 
zielonych w swoich rejonach, wniosek 
Marka Samulczyka; sprawy bieżące – 
Urząd Miasta Luboń (pok. nr 201), pl. 
E. Bojanowskiego 2

Qn 18 lipca, godz. 16-18 – dyżury rad-
nych dla mieszkańców: Łukasz Budzyński 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska  42; Piotr Kołodziej – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Dorota Franek – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97

Qn 18 lipca, godz. 17 – otwarte posie-
dzenie Komisji Komunalnej – tematy: 
stan realizacji inwestycji miejskich za 
I półrocze 2016; wnioski mieszkańców 
i radnych; rozpatrzenie projektów uchwał 
na sesję – Urząd Miasta Luboń (pok. 
nr 208), pl. E. Bojanowskiego 2

Qn 19 lipca, godz. 17 – otwarte posie-
dzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej 

– tematy: współpraca z organizacjami 
pozarządowymi działającymi w naszym 
mieście, uaktualnienie listy organizacji; 
sprawy bieżące – Urząd Miasta Luboń 
(pok. nr 201), pl. E. Bojanowskiego 2

Qn 20 lipca, godz. 16 – otwarte posie-
dzenie Komisji Sfery Społecznej – Urząd 
Miasta Luboń (pok. nr 201), pl. E. Bo-
janowskiego 2

Qn 20 lipca, godz. 18 – otwarte posie-
dzenie Komisji Budżetu I Finansów – 
Urząd Miasta Luboń (pok. nr 201), pl. 
E. Bojanowskiego 2

Qn 21 lipca, godz. 17 – otwarte obrady 
Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna

Qn 24 lipca, godz.  10 – rajd seniorów 
„Zalewy Nadwarciańskie” – start przed 
Domem Kultury w Łęczycy

Qn 30 lipca, godz. 10 – „Pogoń za wilkiem”, 
bieg na 10 km po WPN – patrz str. 62

Qn 31 lipca, godz. 10 – turniej bule or-
ganizowany przez Lubońską Petankę – 
orlik, ul. Dojazdowa

Qn 13 sierpnia, godz. 20 – nabożeństwo 
fatimskie – kościół pw. św. Jana Bosko – 
ul. ks. Streicha

Qn 19 sierpnia, godz. 16.30 – XVI Świa-
towy Przegląd Folkloru – patrz str. 42

Qn 21 sierpnia, godz. 10 – turniej bule 
organizowany przez Lubońską Petankę 
– orlik, ul. Dojazdowa

oprac. HS
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Panu Łukaszowi Budzyńskiemu i Jego Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
pracownicy Gimnazjum nr 2 w Luboniu

Pani Róży Menka i Jej Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Matki
pracownicy Gimnazjum nr 2 w Luboniu

Ogłoszenia drobne

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które dotyczą 
oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy magazy-
niera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia (np. elek-
tryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).

(red.)

Ogłoszenie o pracę

Korepetycje
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 600 351 347   

(b-097-I-XII)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (m-221 VII-IX)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(m-221 VII-IX)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (m-221 VII-IX)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (m-
221 VII-IX)
Qn Korepetycje z matematyki i chemii, tel. 

509 728 962   (m-220 VII)
Qn Angielski – korepetycje, kursy i nauka od 

podstaw; tel. 668 435 073   (r-123 IV-IX)

Qn Zapraszam na korepetycje z  matema-
tyki, chemii i �zyki, w czasie wakacji; tel. 
605 091 724   (b-315-VII)

Praca
Qn Przyjmę pracowników do wykańczania 

domów i mieszkań; tel. 513 130 522   (m-
-III-VIII)
Qn Zatrudnię stolarza, tel. 501 307 180   (h-

-VI,VII)
Qn Zaopiekuję się osobą starszą – osiedle Lu-

bonianka i okolice, tel. 506 972 639   (h-VII)
Qn Zatrudnię w przedszkolu w Luboniu panią 

do sprzątania i prac porządkowych w ogrodzie 
na umowę zlecenie, na pół etatu. Ponadto 
zatrudnię kucharkę na umowę o pracę, na 
cały etat. CV proszę przesłać na: cecylia53@
o2.pl   (h-VII)

Qn Przyjmę do pracy w kuchni: kucharz, po-
moc kuchenna. Mile widziane prawo jazdy 
kat. „B”. Praca w Wirach; tel. 501 720 846   
(r-VI-VIII)
Qn Zatrudnię pracownika na 1/2 etatu do 

pracy biurowej w Luboniu; tel. 694 561 322   
(h-VII)
Qn Stolarnia Luboń zatrudni rencistę eme-

ryta na ½ etatu, tel. 502 390 846   (h-VII)
Qn Poznańska �rma z  branży targowej za-

trudni: elektryka; stolarza; lakiernika. Osoby 

zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 
tel. 533 567 732 w godz. 7.30-15.30   (r-VII)

Qn Dziennikarz z 40-letnim doświadczeniem 
szuka pracy dodatkowej online (pisanie tek-
stów, adiustacja, aranżacja, korekta, dobór 
źródeł itp.); e-mail: twojsukces@op.pl, tel. 
602 708 840   (h-VII)
Qn Ustawiaczy maszyn, mistrzów 

zmianowych zatrudni Steelpress 

cd.  
na str. 
66
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POLICJA - STRAŻ

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 (informa-
cje 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. 601 986 986
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, 
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 19
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 ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI CZYNNE PO 19

– „Arnika”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 282 17 72, pn.-pt. 7.30-19, sb. 8-13

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 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 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, 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 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- Małpka - ul. ArmiiPoznań (Euronet 24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.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. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, 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 (Przychod-
nia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.00 – 16.30 

 Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek Kul-
tury) 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
 Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri ul. Ar-
mii Poznań 27,  tel. 793 130 703
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 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

Sp. z o.o. w Luboniu; kadry@steelpress.eu, 
tel. 61 899 43 70   (r-VII-IX)
Qn Firma YONG LI Sp. z o.o. Producent Taśm 

Transportujących zatrudni na stanowisko: 
pracownik produkcyjno-serwisowy, Poznań, 
ul. Ustronna 14. Umowa o pracę, stabilne 
warunki zatrudnienia, szkolenie. CV ze zdję-
ciem wysyłać: rekrutacja@yongli.pl z dopi-
skiem: Praca Poznań

Usługi
Qn Cyklinowanie i  lakierowanie parkietów 

(doświadczenie); tel. 61 8133 945   (b-314-VI-
-VIII)
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (h-182 V-XI)

Qn Projektowanie, zakładanie i konserwacja 
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, hydraulicz-
ne – złota rączka – tel. 503 712 456   (m-
212 VII-VIII)
Qn Układanie płytek; tel. 502 297 179   (r-

033 II-VII)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór – auto 
– dom. Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. 
Wystawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   
(h-218 VII)
Qn Płytki, szpachlowanie, malowanie, Nida, 

panele i inne; tel. 696 896 204   (r-200 VI-VIII)
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Ogłoszenia 
drobne

Qn Prawnik (umowy, porady, negocjacje, ko-
mornik, pisma procesowe), e-mail: twojsuk-
ces@op.pl; tel. 602 708 840   (h-VII)

Nieruchomości
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (h-211 VII-IX)

Inne
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (h-213 VII-IX))
Qn Kupię stary motorower, motocykl; tel. 

504 492 114  (h-205 VII)
Qn Oddam roczniki czasopism: „Życie Świata” 

i „Świat Wiedzy”; tel. 61 813 17 87   (r-VII)
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