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Integrujemy  się dzisiaj wszędzie – 
w  Europie, w  firmie, w  szkole, na 
wakacjach, w  sanatorium, na stu-
diach… Spotkania integracyjne sta-
ły się dziś modną i niemal obowiąz-
kową formą życia różnych środowisk. 
Czasami można mieć wrażenie, że 
wiele w  tych działaniach przesady 
i  deklaracji bez pokrycia, żeby nie 
powiedzieć, lekceważenia podstawo-
wych wartości i pojęć, które w ostat-
nich latach odarto z  właściwego im 
znaczenia.
Integracja pochodzi od pojęcia: „sca-
lić” (łac. Integrare). Tylko i  aż tyle. 
Czy można scalać, nie mając pomysłu 
na to, jak to robić? Czyż to nie proces, 
zmiany zaplanowane i przeprowadza-
ne w czasie, a nie sporadyczne, nie-
spójne działania, które młodzież okre-
śla mianem „od czapy”?
Przechodząc na lubońskie podwórko 
i do tematu, który jest w tym wydaniu 
wiodącym, spójrzmy, może niektórzy 
po raz pierwszy, na nasze miasto 
z perspektywy Lasku. Od utworzenia 
miasta Luboń minie w październiku 
62 lata. Czy w przypadku tej odległej 
od centrum „dzielnicy” respektowane 
były przez ten długi okres takie same 
prawa, liczyły  się te same wartości, 
stwarzano identyczne warunki do 
maksymalnego, wszechstronnego roz-
woju?

Wielu lubonian 
i  przedstawi-
c i e l i  w ł a d z 
w  ogóle tam 
nie  zag ląda. 
O  braku nale-
żytej uwagi dla 
t e go  re j onu 
miasta świad-
c z ą  f a k t y , 
o których prze-
czytacie Pań-
stwo na kolejnych stronach aktualnych 
„Wieści”. Lasek żyje innym, odstają-
cym od reszty miasta tempem. Zna-
mienne są wyniki sondażu, który tym 
razem przeprowadziliśmy. Pytaliśmy 
o  to, czy Lasek jest zintegrowany 
z  resztą miasta? Wśród 8 z  21 rad-
nych, którzy zaprzeczyli, byli wszyscy 
(piątka) reprezentujący Lasek. W tym 
wydaniu znajdziecie Państwo również 
fragmenty debaty, do której ich za-
prosiliśmy. Takie samo zdanie ma 
trójka radnych z  „dzielnicy” Stary 
Luboń. Scalenia z resztą Lubonia nie 
odczuwają też ankietowani przez nas 
mieszkańcy południowej części Lu-
bonia. Braku integracji z miastem nie 
zauważa natomiast żaden z  rajców 
z Żabikowa ani mieszkająca w Lasku 
Przewodnicząca Rady Miasta.

Hanna Siatka
zastępca redaktora naczelnego
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Siła korzeni
Lasek ma swój urok, choć pewnie nie 
wszyscy zgodzą się z tym punktem wi-
dzenia. Tylko tu słychać jeszcze gdzie-
niegdzie pianie kogutów, można zoba-

czyć obsiane pola, poczuć zapach natu-
ralnego nawozu, kupić jajka i ziemniaki 
u gospodarza. Najmłodsza, pochodząca 
z  XVIII wieku wieś, spośród trzech, 
z  których w  1954  r. powstało miasto 
Luboń, do dziś posiada cechy rolniczego 
charakteru, który wniosła we wspólną 
strukturę administracyjną. Gmina Luboń 
(XIV wiek) też wcześniej była rolnicza, 

choć, co ciekawe, w XVII w. wytwarzano 
tu również piwo. Z powodu słabych ziem 
i za sprawą budowy wielkich zakładów 
(ziemniaczanych i chemicznych) od po-
czątku XX  w. stawała  się jednak prze-

mysłowa, zamieszkiwana przez coraz to 
większą liczbę robotników. W najstarszej 
wsi – Żabikowie (XIII w.), także rolniczej 
– z powodu złóż dobrego gatunku gliny, 
w XIX w. zaczęły powstawać cegielnie. 
Dziś Żabikowo utożsamia  się głównie 
z  wybudowaną w  pierwszej dekadzie 
XX w. Kolonią Żabikowo (rejon pomię-
dzy ulicami: Poniatowskiego, Kościusz-

ki i Wojska Polskie-
go) jako zaplecze 
robotnicze dla osad-
ników niemieckich 
pracujących w  lu-
bońskich fabrykach. 
Rolniczego charak-
teru Lasku Prusacy 
nie zdążyli zmienić. 
Silny gospodarzami 
i  religią, najdłużej 
zespolony z para�ą 
wirowską, do której 
należeli wcześniej 
mieszkańcy z całego 
terenu dzisiejszego 
Lubonia, dziś chyba 
najbardziej spośród 
pozostałych sku-
pia  się wokół wła-
snej para�i i wybu-
dowanego wspól-

Lasek i reszta Lubonia
Południowa „dzielnica” powstałego przed 62. laty miasta, niestety, 
odstaje od pozostałych. To wynik braku odpowiedniej polityki władz, 
który przekłada się na zaniedbania inwestycyjne i społeczne

nym wysiłkiem kościoła pw. św. Maksy-
miliana Marii Kolbego. Przejawem tej 
zauważalnej integracji mieszkańców 
Lasku były choćby odbywające  się do 
niedawna duże festyny para�alne, na 
które ściągano z całego miasta i okolic.

Niedoinwestowany i niespójny
Trzy historyczne „dzielnice” Lubonia 
stykają się tam, gdzie dziś znajduje się 
stacja paliw „Orlen” (skrzyżowanie ul. 
Fabrycznej i Sobieskiego). Na południe 
od tego miejsca rozciąga  się Lasek. 

Upraszczając, można powiedzieć, że jego 
terytorium ciągnie się od pól i zabudo-
wań przy ul. Nowiny, a dalej jest ogra-
niczone ulicami: Buczka, Ogrodową, 
Romana Maya, a po przekroczeniu ul. 

Armii Poznań – Magazynową oraz po-
łudniową granicą miasta (patrz mapka). 
Ul. Armii Poznań (droga wojewódzka 
430) dzieli obszar Lasku na Górny 
(wschód) i Dolny (na zachód), w któ-
rym, co trzeba odnotować, żyje się dużo 
gorzej.
Kolejne władze nie rozpieszczały tego 
rejonu. Większość inwestycji do dziś 
powstaje w tzw. Republice Żabikowskiej 
(pojęcie ukute przez pierwszego samo-
rządowego burmistrza, śp. Włodzimie-
rza Kaczmarka). Ostatnio dokończono 

tu utwardzanie ul. Źró-
dlanej. Trwa też realiza-
cja największej miejskiej 
inwestycji – budowa ul. 
Wschodniej (historycz-
nie Nowe Centrum Lu-
bonia było polami na-
leżącymi do Żabikowa, 
np. grunty Mizerków 
i Płotkowiaków – sołty-
sów Żabikowa). Lasek 
był najpóźniej kanalizo-
wanym rejonem Lubo-
nia (2013 – 2015). Po-
siada najwięcej dróg do 
wykupu przez miasto, 
prawie 7  hektarów – 
69 193 m2 (dawny Lu-
boń – 41 776, Żabikowo 
– 30  668  m2) spośród 
wydzielonych już geo-
dezyjnie działek (praw-
dopodobnie drugie tyle 
lub więcej jest do wy-
dzielenia i wykupienia, 
np. druga część ul. Nar-
cyzowej). Tylko 10 na 
ponad 60 ulic w całym 
Lasku jest utwardzo-
nych (bez ulic niezna-
nych, nie naniesionych 
na plan Lubonia, geo-
dezyjnie wyznaczo-
nych). Nie licząc prze-
lotowych Sobieskiego 
i  Armii Poznań są to, 
w  Górnym Lasku: Po-

znańska, Polna, Kręta, Kwia-
towa (nie cała), Podgórna 
(część), Walki Młodych, 
1 Maja, Akacjowa, Ogrodo-
wa, a w Dolnym jedynie ul. 

cd.  
na str. 
4

n
Na pierwszym planie starorzecze Kocie Doły i zabudowa tzw. Lasku Dolnego, dalej ul. Armii Poznań i dzielące Luboń tory kolejowe. Wyżej tzw. 
Lasek Górny      fot. Rafał Wojtyniak

n
Rzadki już dziś widok – gospodarstwo znanej w Lasku rodzi-
ny Osieckich przy ul. Sobieskiego 48. Można tu kupić bezpo-
średnio od producenta jaja, ser, ziemniaki i paszę   fot. Hanna 
Siatka

n
Wybudowany przez para�an stary kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego przera-
biany jest właśnie na dom para�alny. Szkoda, że nie przewidziano w tym miejscu 
przestrzeni sprzyjającej odbiorowi architektury nowej świątyni (na zdjęciu w głę-
bi), np. parkingu lub zieleni,   fot. Hanna Siatka
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Spokojna (bez chodnika, 
wybudowana w  kadencji 
1994-1998 z inicjatywy rad-
nego Michała Nowackiego 
– właściciela znajdującego się 

tam warsztatu samochodowego). Nie-
które z niewykupionych dróg właścicie-
le gruntów po prostu zamknęli dla ruchu 
(w pozostałych „dzielnicach” miasta 
takich przypadków nie ma). Tak jest 
z boczną drogą od ul. Sobieskiego w kie-
runku Polnej (bez nazwy), gdzie posta-
wiono szlaban, oraz w  przypadku ul. 
Malinowej odgrodzonej od Sobieskiego 
działką budowlaną powstałą w miejscu 
dawnej drogi (czytaj: „WL” 07-2016, 
str. 29 – „Ćwierć wieku absurdu”). Ulica 
Narcyzowa natomiast (boczna od Polnej) 
do dziś nie ma gazu, wodociągu ani 
prądu z prawdziwego zdarzenia, bo nikt 

nie chce poprowadzić tych mediów 
w  drodze, która należy do kilku 
prywatnych osób (czytaj niżej). 
W Lasku (od ul. Fabrycznej-Ogro-
dowej do Podgórnej) znajduje  się 
jedyny obszar w Luboniu bez miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp). Wszczęto 
go w 2011 r. i do dziś, nie wiadomo 
dlaczego, zawieszono. Przypadek 
ul. Malinowej, bez dostępu do 
głównej drogi i sklepów, jest kon-
sekwencją tego stanu, w  którym 
istnieje przyzwolenie na żywiołowe 
zagospodarowanie terenu przez 
prywatnych inwestorów. Po tym, 
jak od 2003 r. przestał obowiązywać 
„Ogólny plan zagospodarowania 
przestrzennego” dla całego Lubonia 
(uchwalony po 4 latach pracy 
w 1994 r.), miasto nie wypracowa-
ło dotąd konkretnych rozwiązań 
dla tego rejonu.
Podczas dwóch kadencji burmi-
strza Dariusza Szmyta (mieszkańca 
Lasku), w której powstało najwięcej 
mpzp (2006 – 2014) wykonano 
drugą oprócz kanalizacji, dużą in-
westycję dla południowej dzielnicy 
Lubonia – obwodnicę Poznańska-
-Polna-Kręta i plan miejscowy dla 
tego obszaru (MPZP Lasek – „Re-
jon ul. Poznańskiej”) zakładający 

przeznaczenie terenów rolniczych pod 
inwestycje, m.in. budowę wielkopo-
wierzchniowych sklepów. Następcom 
z  tego samego ugrupowania (Forum 
Obywatelskie Luboń) zabrakło niestety 

entuzjazmu, by stworzyć warunki do 
realizowania zapisów planu. Minęło 
kilka lat, a na polach przy nowej magi-
strali powstają tylko osiedla deweloper-
skie. Jedynym sklepem w tym rozległym 
rejonie są delikatesy „Lewiatan”. Z więk-
szych placówek handlowych w Lasku są 
jeszcze 2 sklepy PSS Społem (ul. Kręta 
i Armii Poznań), „Spar” i „Freshmarket” 
(ul. Sobieskiego). Z wymienionych, na 
Dolny Lasek przypada tylko jedna, 
a oprócz niej małe delikatesy. Nie ma 
tu też żadnej apteki (w Górnym Lasku 
– jedynie przy ul. Krętej, a dla miesz-
kających bliżej „centrum” – przy Żabi-
kowskiej). Brakuje placu zabaw. Galerie 
handlowe i  placówki sieciowe umiej-
scowiono w tzw. centrum Lubonia, przy 
ul. Żabikowskiej (Pajo Centrum, Inter-
marche, Netto, dwie Biedronki, Facto-
ry). Z  każdego punktu Lasku jest do 
nich daleko. Długą, pozbawioną komu-
nikacji autobusowej i  oświetlenia ob-
wodnicą Poznańska-Polna 
kobiety suną do „centrum” 
na rowerach z  koszykami 
przy kierownicy – to częsty 
widok. Kiedy tymczasowo 

cd.  
obok

cd.  
ze str. 
3

Lasek i reszta Lubonia

n
Na polach przy nowej obwodnicy aktywni są jedynie deweloperzy. Na zdjęciu 
osiedle �rmy „Akropol” widziane z ul. Polnej. Zapowiada się kolejny bałagan logi-
styczny, bo powstała nowa droga bez nazwy (łączy ul. Polną z Poznańską w Wi-
rach), a budynki wciąż mają adres: ul. Polna   fot. Hanna Siatka

n
Zamknięta przed blisko 20. laty przez właści-
ciela gruntu, niewykupiona przez miasto 
droga w kierunku ul. Polnej (działka 52/2) 
– widok od Sobieskiego. Jej przedłużeniem 
będzie wydzielona geodezyjnie nowa droga 
pomiędzy Malwową a Topolową. W głębi, po 
prawej stronie za drzewami widać ceglane 
osiedle deweloperskie Akropolu przy ul. 
Polnej w budowie, pokazane na zdjęciu obok   
fot. Hanna Siatka

n
Ul. Dworcowa w rejonie Kwiatowej. Zamiast drogi – wydeptana ścieżka. Wystar-
czyłoby przerzucić mostek przez rów lub położyć kilka kręgów, wytyczyć ulicę 
i wysypać ją choćby materiałem zdjętym z budowanej obecnie ul. Wschodniej 
lub jeszcze lepiej, tłuczniem spod modernizowanych obok torów kolejowych   
fot. Hanna Siatka

n
Równoległa do ul. Sobieskiego, długa i szeroka ul. Rydla położona prostopadle do 
asfaltowych Podgórnej i 1 Maja, przy której oprócz domów jednorodzinnych są też 
osiedla. Po utwardzeniu mogłaby zbierać ruch z tego rejonu. Na zdjęciu ul. Rydla 
w stronę Podgórnej, na pierwszym planie – fragment utwardzonej ul. Walki Mło-
dych   fot. Hanna Siatka

Mapa Lubonia z zaznaczonym 
na żółto, obwiedzionym zielo-
nym, terenem Lasku 
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zorgani-
zowano 
tędy ob-
jazd dla 
autobu-

sów, chętnych było 
wielu. Na przystanki 
przychodzili nawet 
mieszkańcy osiedli 
w  Wirach. Jeśli już 
jesteśmy w  tym re-
jonie Lasku, należy 
wspomnieć o niedo-
kończonej ul. Po-
znańskiej. Zaledwie 
kilkusetmetrowy 
odcinek gruntowej 
drogi położonej 
w Luboniu dzieli na-
sze miasto od ulicy 
o  tej samej nazwie 
u sąsiadów i cmen-

cd.  
na str. 
6

n
Ul. Dworcowa w rejonie Krętej. Samochody komunikują-
ce się z ul. Kwiatową same „wyjeździły sobie” drogę. Po 
prawej widać zniszczoną przez auta niedawno zainstalowa-
ną studzienkę kanalizacyjną   fot. Hanna Siatka

n
Ul. Narcyzowa (w głębi nowe osiedle w Wirach). Nadal prywatny pas wydzielonej 
połowy drogi (szerokość 3 metrów) wysypał tłuczniem Aquanet, który położył tu 
kanalizację   fot. Hanna Siatka

n
Stary, jeszcze drewniany, prywatny słup elek-
tryczny na posesji przy Narcyzowej z jedyną 
lampą na tej ulicy   fot. Hanna Siatka

cd.  
ze str. 
4

Pytanie to jest związane bezpośrednio 
z tematem miesiąca, w którym chcemy 
pokazać tę najgorzej wyposażoną połu-
dniową część naszego miasta. W 2016 
roku żadna większa inwestycja nie do-
tyczy tego obszaru. Naszych rozmówców 
dodatkowo pytaliśmy o to, czy mieszka-
ją w Lasku. Wyniki są następujące:

Większość – 46% pytanych osób – uzna-
ła, że Lasek nie jest zintegrowany z resz-
tą miasta, w tym zdecydowana większość 
to mieszkańcy tego rejonu. Przy okazji 
odnotowaliśmy komentarze: „Ale to 
dobrze, że nie jest zintegrowany”, „Nic się 
tutaj nie dzieje”, „Władze nie widzą na-
szych potrzeb”, „Poprzedni burmistrz po 
dwóch debatach publicznych w  Lasku 
odpuścił cykliczne spotykanie  się 
z  mieszkańcami”, „Mieszkam w  Lasku 
od 30 lat i niewiele się zmieniło w mojej 
okolicy”, „To zdecydowanie zacofana 
dzielnica Lubonia”, „Proszę porównać 
tylko drogi do reszty miasta”, „Od po-
czątku samorządu, już za czasów Kacz-
marka, Lasek był źle traktowany”, „Żad-

nych większych sklepów czy innych 
atrakcji”, „Lasek jest zupełnie inny, gorzej 
traktowany”, „Wszystkie nowe dobro-
dziejstwa lokowane są w północnej czę-
ści Lubonia”, „Nadal mają nas w głębo-
kim poszanowaniu – obecna władza 
buduje ulice w NCL dla tych, co miesz-
kają w Luboniu zaledwie kilka lat. Nas 
płacących podatki od pokoleń, takim 
traktowaniem  się poniża!”, „Nadal zła 
(gorsza od reszty) komunikacja autobu-
sowa”, „Decydenci związani są głównie 
z Żabikowem i to, co jest po wschodniej 
stronie torów oraz na południu miasta, 
mało ich obchodzi”, „Jeszcze nam teraz 
na dodatek zamykają przejazd przy Za-
kładach Chemicznych – to skandal”.
Wśród 28%, czyli tych, co Lasek widzą 
jako obszar zintegrowany z resztą miasta, 
padły takie stwierdzenia: „Kiedyś różni-
ce były bardziej widoczne, teraz nie”, 
„Mam wrażenie, że różnice jakie były, się 
zatarły”, „Każdy rejon miasta ma swój 
odmienny klimat”.
Podobna część – 22% pytanych – nie 
miała zdania w tej kwestii. Argumento-

Sondaż
Czy „dzielnica” Lubonia – Lasek jest zintegrowana z resztą miasta?

Odpowiedzi mieszkańców

28%

1%

46%

Nie mam 
zdania
22%

TAK

NIE

Odmówiło 4% 

wali niekiedy: „Nie 
mieszkam tam, więc trud-
no powiedzieć”, „Nie za-
puszczam  się tam, jak 
już, to jeżdżę do Pozna-
nia”, „Za krótko miesz-
kam w Luboniu”.
Sondaż wśród władzy 
wypadł inaczej niż w mieście. Zde-
cydowana większość 15 na 24 
(62,5%) odpowiedziała, że Lasek jest 
zintegrowany z resztą miasta w tym 
wszyscy trzej burmistrzowie. Ł. Bu-
dzyńki nie mógł się zdecydować czy 
tak czy nie. Że Lasek nie jest zintegro-
wany z miastem uznało pozostałych 8 
radnych, w tym wszyscy przedstawiciele 
tego rejonu: D.  Franek, K.  Frąckowiak 
(wyłączyła z  tego tzw. Górny Lasek), 
H.  Gawelski, K.  Wilczyńska-Kąkol, 
M.  Woźniak-Patej także część radnych 
związanych z  tzw. Starym Luboniem: 
J. Bielawski, K. Ekwińska, M. Samulczyk. 
Przewodnicząca Rady Miasta T. Zygma-
nowska, choć mieszka w Lasku nie przy-
łączyła się do głosu przedstawicieli tego 
obszaru (kandydowała do Rady z okręgu 
nr 9 – Lubonianki).
Wynik uliczny, odmienny od większości 
arkuszy, wypadł jeszcze tylko w Starym 
Luboniu w okolicy kompleksu szkół. Na 
45 osób odpytanych przez Pawła Wol-

niewicza aż 30 wskazało, że Lasek jest 
zintegrowany, a 7 że nie. W pozostałych 
rejonach, także w dodatkowym sondażu 
przeprowadzonym przez praktykanta na 
początku sierpnia w rejonie G 1 i SP 3, 
proporcje były odwrotne.
Sondaż na próbie 455 osób przeprowa-
dzili: Mateusz Cholewa, Jerzy Nowacki 
(wśród radnych), Agnieszka Witkowska, 
Paweł Wolniewicz i Rafał Wojtyniak (na 
stronie www).

PPR

tarza wirowskiego, na którym 
spoczywa wiele laskowskich ro-
dzin i który nadal jest ich nekro-
polią para�alną. Wiry wybudo-
wały drogę do granicy i są skłon-
ne pomóc w inwestycji Lubonio-
wi. Niestety, ze strony naszych 
władz nie widać aktywności. 
Spójnej polityki dla Lasku zabra-
kło również w  przypadku ul. 
Dworcowej, która powinna zbie-
rać ruch z bocznych dróg odcho-
dzących od ul. Sobieskiego. Wcze-
śniej jej nie budowano, bo nie 
było tu infrastruktury. Teraz aż 
do ul. Krętej biegnie kanalizacja 
sanitarna, jest specjalny plan miej-
scowy dla tego terenu, a ulicy jak 
nie było, tak nie ma. Ledwo prze-
jezdna jest jedynie do ul. Podgór-
nej. Dalej widać jedynie wydep-
taną ścieżkę. Ruch samochodowy 
w  kierunku wschodnim przeta-
cza się asfaltową ulicą Walki Mło-
dych i  po betonowych płytach 
ułożonych jedynie na odcinku do 
ul. Ogrodowej (przejazd kolejowy 
na wysokości Zakładów Chemicz-
nych).

Zapomniana przez urząd
Tak mówią o swojej ulicy mieszkańcy 
Narcyzowej. Krótka, ślepa droga nale-
żąca do kilku właścicieli, jest praktycz-
nie pozbawiona mediów. Firmy nie 
chcą nic instalować w prywatnej dro-
dze, a mieszkańcy nie mogą się docze-
kać od miasta, by ją wykupiło. Do dziś 
czerpią wodę z prywatnych ujęć przy 
pomocy hydroforu, a gaz dowożą w bu-
tlach. Żalą się, że społeczny komitet 
powołany w  latach 90. do budowy 
gazociągu w rejonie ul. Krętej, pomimo 
że zainkasował od nich duże pieniądze 
na poczet inwestycji, nie doprowadził 
sieci do domostw położonych na koń-

cu zabudowanego terenu przy ul. Po-
lnej. Miasto już wtedy nie upomnia-
ło się o nich, tłumacząc, że przedsię-
wzięcie miało charakter społeczny, 
a  nie miejski (obszernie pisaliśmy 
o tym w „WL” 05-2004, str. 16 – „Wid-
mo gazociągu”). Dwa najstarsze domy 
na ul. Narcyzowej, położone od ul. 
Polnej (należą do rodziny, która nie-
gdyś była właścicielem 
działki ciągnącej się do Wir, 
dziś podzielona), korzysta-
ją z liczącej kilkadziesiąt lat 
naziemnej instalacji elek-
trycznej. Choć okolica ma 
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nową sieć, oni „ciągną 
prąd” przez wysłużone, 
drewniane słupy elektrycz-
ne, które na dodatek wciąż, 
zamiast za ogrodzeniem, 

stoją na ich posesjach (to problem 
również kilku innych działek położo-
nych pomiędzy ul. Narcyzową i  Fre-
zjową). Na szczęście, od ub. roku 
w  drodze jest kanalizacja sanitarna, 

TEMAT MIESIĄCA

cd.  
ze str. 
5

Lasek i reszta Lubonia

Porządne zejście na Kocie Doły z ul. 
Rutkowskiego i zniszczone na wysoko-
ści ul. Łąkowej   fot. Hanna Siatka

n
Wybudowane podczas powodzi w 2010 r. wały 
zarosły trawą, a rozszarpane worki z piaskiem wy-
glądają niechlujnie – Kocie Doły na wysokości blo-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej „Swarzędz” przy ul. 
Armii Poznań 81-85   fot. Hanna Siatka

Przykład gruntowej 
drogi bocznej bez 
uzbrojenia – od-
chodząca od Sobie-
skiego, absurdalnie 
o tej samej nazwie. 
W głębi skrzyżowa-
nie z ul. Rumianko-
wą prowadzącą do 
Wiejskiej    
fot. Hanna Siatka 

n

którą udało  się „wycho-
dzić” w Aquanecie, kiedy 
spółka ta zakładała sieć 
w Lasku.

Niewykorzystany atut
Malownicze jezioro Kocie 
Doły to niewątpliwy, ale 

n
Jak się okazuje, nadal niewykupiony przez miasto, pas pod przyszłą drogę zbiorczą, 
która powstanie nie wiadomo kiedy po poszerzeniu drogi wojewódzkiej 430 (ul. 
Armii Poznań). Pozostałości po dawnych ogrodzeniach posesji nie są dobrą wizy-
tówką miasta   fot. Hanna Siatka

n
Zapomniane rekla-
my są symptoma-
tyczne dla Lasku 
oddalonego od 
handlowo-usługo-
wego centrum 
miasta. Ta wisi na 
ul. Sobieskiego    
fot. Hanna Siatka

n
Po uzbrojeniu dróg w kanalizację, gruntowe drogi 
w Lasku zostały wysypane tłuczniem przez Aquanet. 
Na zdjęciu ul. Dojazdowa   fot. Hanna Siatka

n
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n
Wiele chodników w Lasku jest zniszczonych i nierównych. Na zdjęciu fragment 
ul. Sobieskiego pomiędzy Podgórną i Kwiatową z rozległymi ubytkami  
fot. Hanna Siatka

n
Liczące kilkanaście budynków, zamknięte osiedle deweloperskie przy ul. Sobieskie-
go w pobliżu Ośrodka Kultury – placówki dla całego Lubonia. Brak planów perspek-
tywicznych dla tego terenu powoduje, że gospodarze sprzedają ziemię pod gęstą 
zabudowę. Pojawił się już problem z odbiorem śmieci   fot. Hanna Siatka

niewykorzystany atut Lasku. 
Kolejne władze Lubonia spo-
radycznie przypominają sobie 
o  tym rejonie, ale nie dbają 
o ważny miejski potencjał, ani 
o infrastrukturę w którą same 
zainwestowały. Niekoszone po-
bocza wybudowanej w ub. dzie-
sięcioleciu ścieżki rekreacyjnej 
wzdłuż starorzecza oraz gąszcz 
niskopiennych krzewów 
i  drzew, zniszczone miejsca 
odpoczynku na trasie oraz stan 
niektórych zejść z położonych 
wyżej, przyległych ulic, nie 
przyciągają, by korzystać z tego 
daru natury (czytaj też na 
str. 14)

n
Południowo-wschodnia część Lubonia 
nie ma bezpiecznego połączenia z resztą 
miasta i mieć nie będzie. Przez ruchliwy, 
pozbawiony chodnika przejazd kolejowy 
piesi przemieszczają się wraz z samocho-
dami. Plany kolejowe przewidują za-
mknięcie przejazdu dla samochodów, 
ale ruch przechodniów, w tym dzieci 
idących do Szkoły Podstawowej nr 4 
przy ul. 1 Maja lub Gimnazjum nr 1 na ul. 
Armii Poznań, nadal będzie się odbywał 
po torach (jedyne niestrzeżone przejście 
prze tory). Miasto w porę nie wykorzy-
stało możliwości, by zadbać o zmianę 
planów PKP   fot. Hanna Siatka

Część ulic w Lasku nie ma 
nawet chodnika. Na zdjęciu 
– jedna z bocznych dróg od 
ul. Armii Poznań – Stawna   
fot. Hanna Siatka

Na okładce – centralnie, pionowo – ul. 
Podgórna – jedyna wspólna dla tzw. 
Lasku Górnego i Dolnego podzielone-
go torami, tylko z przejściem dla pie-
szych przez szyny kolejowe, wyasfalto-
wana jedynie na odcinku od ul. Sobie-
skiego do Dworcowej. W Górnym Lasku 
widać potencjał tej „dzielnicy” – wolne, 
niezabudowane tereny, jedyny, nie 
objęty miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego obszar 
Lubonia   fot. Rafał Wojtyniak

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

Własny domek z ogródkiem przy ulicy 
Cyklamenowej  to oferta w sam raz dla Ciebie!

Firma Budo Forma sp. z o.o. przygotowała nową, kolejną już inwestycję Luboniu – przy ul. Cyklamenowej – „Stare Ogrody”.
Nowoczesny projekt połączyliśmy z dobrze zagospodarowanym terenem wokół oraz dogodną lokalizacją, z szybkim 

dojazdem do miasta i doskonałym wylotem na autostradę A2.

W sąsiedztwie osiedla i w centrum miejscowości, znajduje się pełna infrastruktura 
miejska:

•	 przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum,
•	 ośrodki zdrowia, kościół,
•	 centra handlowe (Pajo, Intermarche, Piotr i Paweł, Biedronka, Netto), knajpki,

     restauracje, itp.

• Stan oddania – typowo developerski, czyli dom na zewnątrz gotowy, działka ogrodzona, miejsca 
postojowe przygotowane. Tylko wnętrza wymagają indywidualnego wykończenia – podłogi, 
ściany (kolor), łazienki, zabudowy, itd. 

• W ofercie mamy też opcję domu wykończonego „pod klucz” w bardzo atrakcyjnej cenie!!!  
• Pełne media (prąd, woda, gaz, kanalizacja), ogrzewanie gazowe (piec, grzejniki na wyposażeniu). 

Termin oddania: 1 kwartał 2017, płatność ratalna. Oferta kwalifikuje się pod program MDM! 
• Cena brutto 333 tys. zł obejmuje dom, działkę, podatek VAT, udział w drodze dojazdowej. 
Budo-Forma to spółka, która swą działalność opiera na czterech ważnych filarach: solidnej pracy, 
szacunku do Klienta, zaufaniu banków oraz doskonałej opinii. To wartości, które sprawiają,  

że cieszymy się solidną pozycją na rynku i możemy spełniać oczekiwania naszych Klientów.

Oferujemy wieloetapowe osiedle przy ul. Cyklamenowej, boczna od 
ul. Ogrodowej, na wysokości ul. Łącznej i 1 Maja. W sprzedaży 
jest pierwszy etap – 12 lokali dwukondygnacyjnych z ogrodami, przynależnymi 
miejscami parkingowymi i wygodnymi drogami dojazdowymi (pozbruk).  
Działka przynależna to ok. 160 m2 (różne wielkości w zależności od położenia) 
i miejsce postojowe dla każdego lokalu!

Uczestniczyliśmy w  umundurowaniu 
powstańczym w wielu miejscach histo-
rycznych Warszawy. Najpierw braliśmy 

udział w  uroczystości przy Pomniku 
„Mokotów Walczący – 1944”, w parku 
im. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera. 

Dobre, bo patriotyczne

W powstańczej Warszawie
Lubońska Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej „Semper Fidelis”, brała 
czynny udział w obchodach 72. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego w stolicy 1 sierpnia 2016 r.

Następnie w  „Marszu Mokotowa” do-
szliśmy na ul. Dworkową pod Pomnik 
żołnierzy „Baszty”. To tu w 1944 r. nie-
mieccy żandarmi wymordowali ponad 
100 obrońców Mokotowa, którzy omył-
kowo wyszli z  kanałów w  pobliżu ko-
mendy żandarmerii. Staliśmy w skupie-
niu i ciszy słuchając słów kombatantów. 
Choć byliśmy przemoczeni, każdy z nas 
myślał, czym jest chwila w deszczu w po-
równaniu z  tym, co czuli powstańcy 
przedzierając się przez mokre i cuchną-
ce kanały. Poprosiliśmy jednego z kom-
batantów, Jana Dąbrowskiego ps. „Rekin” 

o chwilę rozmowy. Przed wejściem do 
Muzeum Powstania Warszawskiego in-
formowaliśmy zwiedzających, że po-
wstańcy to nie tylko warszawiacy, ale 
także m.in. ci, którzy do Powstania je-
chały z Poznania i z Lubonia. Podczas 
marszu przez miasto przechodnie uśmie-
chali się do nas, zaczepiali, prosili o zdję-
cie, składali nam gratulacje, dziękowali, 
że pamiętamy i przekazuje-
my historię dzieciom. „Go-
dzina W” zastała nas w róż-
nych częściach Warszawy. To 
była magiczna chwila – ryk 

n
Grupa „Semper Fidelis” w Warszawie w towarzystwie kombatantów

Członkowie 
grupy „Sem-
per Fidelis” 
jako statyści 
na planie 
�lmu „Czas 
Honoru” w to-
warzystwie 
aktora, Jana 
Wieczorkow-
skiego wystę-
pującego 
w roli por. 
Władka Ko-
narskiego

cd.  
na str. 
22

n
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Marlena Kloska, młoda, ładna, wykształ-
cona. Ma 25 lat. Od dziecka mieszka 
w Luboniu. Tu skończyła Szkołę Podsta-
wową nr 1 i Gimnazjum nr 2. Zawsze 
lubiła podróżować. Zainspirowała ją 
historia wypraw Anny Czerwińskiej. 
Wspina się od sześciu lat, a przez ostat-
nie dwa intensywnie. Jest członkiem 
Akademickiego Klubu Górskiego „Hal-
ny” Poznań. Ćwiczyła w Poznaniu tech-
niki wspinaczkowe na ścianach, odbyła 
szkolenie zimowe. To bardzo ważne przy 
wspinaczce na lodowiec, z  licznymi 

szczelinami, 
jakim jest Ka-
zbek – jeden 
z najwyższych 
szczytów Kau-
kazu na grani-
c y  G r u z j i 
z Rosją  o wy-
sokości 
5 0 3 3 , 8   m 
n.p.m.
Przygotowy-
wali się solid-
nie, bo wej-
ście na pię-

ciotysięcznik, to nie przelewki. Cała 
wyprawa 4-osobowej grupy (3 męż-
czyzn i lubonianka) trwała 5 dni, wej-
ście i  zejście. Pierwszy nocleg mieli 
na wysokości 3100 m. Już tam prze-
żyli objawy choroby wysokogórskiej 
i wielką, przerażająca burzę. Następ-
nego dnia widzieli innych wspinaczy, 
którym burza przerwała dalszą wy-
prawę. Oni byli świadkami śmiertel-
nego porażenia piorunem. Przegrali 
walkę z żywiołem. To bolesne poczu-
cie niespełnienia.
Wyprawa jest bar-
dzo niebezpieczna. 
Wspinacze pomaga-
ją sobie nawzajem, 
bo w Gruzji nie ma 
takiej organizacji jak 
GOPR. Kolejny etap 
to stacja meteorolo-
giczna. Trochę lęku. 
Musi wygrać prze-
konanie, że im  się 
powiedzie. Wie, że 
to niebezpieczne, ale 
potrzeba przezwy-
ciężenia siebie jest 

silniejsza. Na ta-
kich wysoko-
ściach każdemu 
może przyda-
rzyć  się choroba 
wysokogórska. Ją 
też  dopadła . 
Resztą sił, przy 
mobilizacji gru-
py, weszła ostat-
nie metry. Myśla-

Dobre, bo z pasją

Zdobyła pięciotysięcznik

n
Lubonianka w Gruzji. W tle – jeden z najwyższych szczytów gór Kaukaz – Kazbek

n
Marlena Kloska z ul. 
Poniatowskiego   
fot. Jerzy Nowacki

ła nawet, że już tam zostanie. Przeżyła 
dramatyczne chwile. Na szczycie wró-
ciły jej siły, może to adrenalina, jaką daje 
sukces. Mówi, że ciągnie ją w góry, któ-
re dają w zamian ucieczkę od cywiliza-
cji i  codziennej gonitwy. Tam dopiero 
czuje się, jak niewiele potrzeba człowie-
kowi do szczęścia. Dlatego po sesjach 
na studiach, uciekała w góry. Ukończy-
ła inżynierię bezpieczeństwa, nie gór-
skiego oczywiście, raczej pracowniczego. 

Myślenie 
o  bezpieczeń-
stwie jest przy-
datne wszę-
dzie .  Ż eby 
przeżyć tak 
ekstremalną 
przygodę, po-
trzebny jest, jej 
zdaniem, opty-
mizm, wiara, 
że  się uda, ale 
przede wszyst-
kim rzetelna 
ocena wła-
snych możli-
wości. Bo każ-
de góry są 
niebezpieczne. 
Marlena nie 

powiedziała rodzicom o wszystkich za-
grożeniach na Kazbeku. Dopiero po 
powrocie.
Czy wybierze się na kolejną wyprawę? 
Może następny będzie dach Europy, 
Mont Blanc. Kiedy? Jeszcze nie wie. Na 
razie czuje  się górsko spełniona. Pod-
chodzi z  rozsądkiem do dalszych pla-
nów. Życzymy sukcesów i bezpiecznych 
wspinaczek.

JN
n
Marlena Kloska z �agą klubu na Kazbeku. W tle inne szczyty 
Kaukazu

n
Ekipa z Poznania na szczycie Kazbeku nad chmurami. Druga z prawej Marlena Kloska
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Wspólne dzieło
W podziękowaniu za święto młodych 
przybyłych na ŚDM z  187 krajów do 
Polski po raz drugi (1991  r. – ŚDM 
w Częstochowie), w Luboniu goszczącym 
podążających do Krakowa na spotkanie 
z papieżem Franciszkiem zorganizowa-
no 23 lipca na Wzgórzu Papieskim „Wie-
czór Wielbienia”. Przebywająca przez 
kilka dni w naszym mieście wraz z księż-
mi młodzież z  Zielonego Przylądka, 
Hiszpanii i Filipin, delegacje z dekanatu 
lubońskiego, mieszkańcy Lubonia i m.
in. pobliskiego Świerczewa – śpiewem, 
tańcem i modlitwą wielbili Boga i dzię-
kowali Mu za dobrodziejstwa, których 
doświadczają. Pomysł zorganizowania 
tej szczególnej imprezy wyszedł z deka-
natu lubońskiego, który przekazał rów-
nież środki na jego realizację. Koordy-
nacją przygotowań zajęła  się parafia 

żabikowska. Miasto wsparło 5-godzinne 
wydarzenie �nansowo, kwotą 17 000 zł. 
W tłumie obecnych można było dostrzec 
przedstawicieli władz i  Urzędu Miasta 
występujących tego wieczoru w  zgoła 
innym charakterze niż na co dzień – 
zaangażowanych prywatnie w organiza-
cję i  jako gospodarzy goszczących 
w swoich domach pielgrzymów. Wzdłuż 
alejki, pod szczytem wzgórza, na którym 
zainstalowano dużą, profesjonalną, okry-
tą namiotem scenę, ustawiono stoiska 
z napojami, ciastem, grochówką i hot-
-dogami, przygotowane i  obsługiwane 
przez Para�alne Zespoły Caritas z Lu-
bonia. Podczas imprezy można  się tu 
było posilić – darmo lub wrzucając do 
puszki datek. Ciasta wystarczyło do 
końca, stale donoszono nowe blachy 
z pieczywem. Były też obsługiwane przez 
para�an z Żabikowa stoisko z koszulka-

mi ewangelizacyjnymi 
oraz namiot Wydawnic-
twa Święty Wojciech. 
Wzgórze patrolowała 
policja i Straż Miejska, 
technicznie koncerty 
wsparła lubońska OSP 
i  agregat �rmy „Fogo”, 
której właściciel jest 
mieszkańcem para�i św. 
Barbary. Kom-Lub roz-
stawił na wzgórzu po-
jemniki na śmieci. 
Wspólny wysiłek wielu 
zaangażowanych osób, 
niezauważalny, ale 
z pewnością doceniony, 
przełożył  się na jakość 
dobrze zorganizowanego 
wydarzenia.

Dobre, bo radosne

Wieczór Wielbienia
Luboń uczcił 31. Światowe Dni Młodzieży (ŚDM), których motywem 
przewodnim było Miłosierdzie

Harmonia głosów i serc
O godz. 17 ze wzgórza rozległ się hymn 
tegorocznych ŚDM (kompozycja Jakuba 
Blycharza wybrana w konkursie spośród 
94 propozycji) – „Błogosławieni Miło-
sierni”, którego refren pochodzi z Ewan-
gelii św. Mateusza (Mt 5/7). Wykonały 
go połączone schole para�i lubońskich 
przygotowane przez Tomasza Latuor 
i  zespoły muzyczne szkolone podczas 
warsztatów, zorganizowanych wcześniej 
przez Piotra Pawlickiego. Zapowiada-

niem kolejnych występów i wykonawców 
zajęli się państwo Anna i Maciej Najde-
rowie z  Domowego Kościoła z  para�i 
św. Barbary. Wszystkie ważne informa-
cje tłumaczono ze sceny na język hisz-
pański. Jako pierwsza wystąpiła wyko-
nująca „rock z  wiarą” grupa „Pinokio 
Brothers”, która prezentowała  się już 
wcześniej przed lubońską publicznością 
(m.in. na festynie para�alnym w Żabi-
kowie oraz w kościele św. Jana Bosko). 
Jej członkiem jest grający na gitarze 
i śpiewający ks. Jacek Zjawin – wikariusz 
z para�i św. Barbary. Oprócz niego w ze-
spole jest jeszcze dwóch innych duchow-
nych – rockmanów. Koncert podobał się 
bardzo publiczności i zespół, który tego 
wieczoru wystąpił dwukrotnie, musiał 
bisować. Solistka – Julia Stolpe – nawią-
zała kontakt z międzynarodową widow-

nią dzięki temu, że śpiewała również 
w języku hiszpańskim i angielskim. Jako 
drugi wystąpił luboński zespół „Mush-
rooms” (rock-blues-heavy) z para�i św. 
Maksymiliana, 4 panów: Witold Szal, 
Paweł Tłok, Jacek Bogucki i Paweł Waw-
rzyniak z przedstawicielami młodszego 
pokolenia, oraz połączone zespoły śpie-
wające z Lubonia i Stęszewa przy akom-
paniamencie muzycznym innych lokal-
nych artystów. Pod sceną towarzyszyła 
im grupa dziewczynek z Lasku w tańcu 

uwielbienia, przygotowanych przez sio-
strę Sancję – służebniczkę Maryi. Grupa 
ta miała później również własny występ.

Wzniosła kulminacja
Około godz. 19 scenę zaczęto przygoto-
wywać na potrzeby uroczystej Euchary-
stii. Centralnie obok obecnego przez cały 
wieczór dużego krzyża ustawiono stół 
eucharystyczny, pod którym wyekspo-
nowano wykonane z kwiatów przez pa-
ra�ankę wspólnoty św. Jana Pawła  II 
symbole tegorocznych ŚDM (opracował 
je zmarły 2 lipca br. gra�k z  Katowic, 
wolontariusz – Maciek Cieśla, którego 
za sprawą papieża poznała cała Polska). 
Na łące obok sceny na chętnych czekały 
konfesjonały. Wszystkie ustawione pod 
sceną rzędy krzeseł były już w tym cza-
sie zajęte. Na wzgórze ściągali starsi, 

n
Koncelebrowana przez kilkunastu księży msza św. na wzgórzu w parku Papieskim  fot. Hanna Siatka

n
Zespół „Pinokio Brothers” z lubońskim wikariuszem – ks. 
Jackiem Zjawinem (drugi z prawej)   fot. Hanna Siatka

n
Rodzime: zespół i muzycy   fot. Rafał Wojtyniak
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DOBRE, BO... 
młodzi, grupy pielgrzymów w towarzy-
stwie goszczących ich gospodarzy, ro-
dziny z dziećmi. Przysiadano na kocach, 
karimatach, kurtkach lub wprost na 
trawie. W asyście kilkunastu księży róż-
nej narodowości mszę św. odprawił pro-

boszcz para�i św. Jana Pawła  II – ks. 
Paweł Dąbrowski. Obecni byli duchow-
ni wszystkich lubońskich wspólnot oraz 
księża z  dekanatu lubońskiego, w  tym 
dziekan – ks. prałat Roman Kubicki – 
proboszcz para�i św. Jana Bosko. Do-
niośle zabrzmiał śpiew połączonych sił: 
bydgoskiego Chóru Gospel Piotra Paw-
lickiego, który potem wystąpił z koncer-
tem; scholii, Duszpasterstwa Młodych 
i solistki zespołu „Pinokio Brothers” – 
pod kierun-
kiem P. Paw-
lickiego. 
Psalmy od-
śpiewała 
Magdalena 
Domek 
z para�i św. 
Jana Bosko. 
Diakon 
z  Żabikowa 
– Jędrzej 
Machalski – 
czytający 
tekst Pisma 
Św., odtwo-
rzył go rów-
nież po hisz-
pańsku. Mo-
dlitwę Po-

wszechną przedstawiła Ewa Jędraszewska 
z para�i św. Jana Pawła II. Kazanie, tłu-
maczone na bieżąco na język gości, wy-
głosił ks. Jacek Zjawin. Zauważył, że ze 
wzgórza, na którym odbywa  się msza 
św., widać aż 6 kościołów. Prosił, by 

każdy uczestnik Eucharystii przywołał 
w  myśli miasto, z  którego pochodzi. 
Potem w nawiązaniu do motywu prze-
wodniego ŚDM wskazał na 3 miejsca 
w Luboniu, gdzie doświadczamy miło-
sierdzia. Pierwszym jest Wzgórze Papie-
skie – wzniesienie powstałe na dawnym 
wysypisku śmieci, nazwane tak dla 
uczczenia św. Jana Pawła II. Po śmierci 
Papieża Polaka spontanicznie zebrały się 
tu tłumy i  odprawiono pierwszą mszę 

św. w  tym miejscu. Drugim 
wskazanym przez kaznodzie-
ję obszarem miłosierdzia 
w Luboniu jest były niemiec-
ki obóz karno-śledczy w Ża-
bikowie, gdzie owoce święto-
ści wyrosły z cierpienia. Trze-
cie miejsce to kościół pw. św. 
Jana Bosko, w  którym 
w  1938  r. podczas mszy św. 
zamordowano księdza Stani-
sława Streicha, w sprawie któ-
rego niebawem ma się rozpo-
cząć proces beatyfikacyjny. 
W konkluzji ks. Jacek zawarł 
myśl, że Bóg buduje nowe na 
tym, co słabe. Człowiek nie 
byłby w stanie tego dokonać. 
Z nawiązania do ewangelicz-
nych, zepsutych Sodomy i Go-
mory, o które Abraham „tar-
gował się” z Bogiem, wiedząc, że Stwór-
ca zamierza je zniszczyć i czego w koń-
cu dokonał, ks. Jacek wysnuł logiczne 
przeciwieństwo – Bóg miłosiernie bło-
gosławi Luboniowi zbudowanemu na 
śladach lichości człowieka.

Owoce
Koncerty trwały do nocy. Poza progra-
mem, na scenie zaprezentowali  się też 
studenci z Hiszpanii, którzy chcieli mieć 
swój udział we wspólnym świętowaniu. 
Zagrali na sprzęcie, który udostępniły 
im zespoły występujące wcześniej. Ba-
wili  się i  śpiewali nie tylko młodzi 
uczestnicy spotkania. Tańczono, ręce 
łączyły  się kołysząc, lub podnosiły ku 
niebu w  akcie uwielbienia. Królowała 

radość, nad wzgórzem unosił się duch 
wolności prawdziwej. Luboń stał  się 
przez chwilę namiastką Krakowa, w któ-
rym, jak się wyraził papież Franciszek, 
dusze doznały dotlenienia.

HS

31. Światowe Dnia Młodzieży (26 – 31 
lipca 2016 r.), Kraków – ok. 1,5 mln 
pielgrzymów i 12 000 wolontariuszy. 
Lubońskie para�e przyjęły ponad 150 
młodych (z powodu mniejszej niż za-
powiadano liczby gości, do para�i św. 
Maksymiliana Kolbego ich nie skiero-
wano). W spotkaniu z papieżem Fran-
ciszkiem w  Krakowie uczestniczyło 
wielu lubonian.

n
Gościnnie na scenie wystąpili również Hiszpanie, którzy poderwali publiczność do 
tańca   fot. Rafał Wojtyniak

n
Wieczorne występy odbyły się przy dużej frekwencji. Profesjonalna scena stanęła 
na szczycie wzgórza, z którego rozpościera się widok na Luboń   fot. Rafał Wojtyniak

n
Goście ze 
świata dotarli 
na uroczy-
stość ze swo-
imi symbola-
mi   fot. Rafał 
Wojtyniak

n
Na wzgórze przybyły całe rodziny   fot. Hanna Siatka

Radość, kolo-
ry i wspólny 
śpiew    fot. 
Hanna Siatka

n
O żołądki uczestników „Wieczoru Wielbienia” zadba-
ły połączone siły Zespołów Caritas z lubońskich 
para�i   fot. Hanna Siatka

n
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o komentarz twórca 
makiety, pan Łu-
kasz, powiedział: 
Mam świadomość, 
że istnieją makiety 
budowane profesjo-
nalnie za duże pie-
niądze i chylę czoła 
przed ich konstruk-
torami, jednak od-
czuwam ogromną 
satysfakcję, że dzię-
ki mojej pasji po-
wstało coś z niczego. 
Skonstruowanie 
makiety kosztowało 

mnie zaledwie 
około 100 zł. Był 
to koszt zakupu 
kleju i  pianki 
montażowej. Po-
zostały wkład to 
praca moich rąk 
i  pomoc moich 
dzieci. Cieszę się, 
że sprawiłem im 
w  ten sposób 
wielką frajdę 

i uatrakcyjniłem wakacje. Autor planuje 
dalej rozbudowywać swoje dzieło. Poza 
tym w przyszłości ma powstać makieta 
nadwarciańskich terenów Lubonia. 
Wszystko to wymaga ogromnego zapa-
łu, zaangażowania się i przede wszystkim 
czasu, dlatego też działania pana Łukasza 
należy dostrzec i docenić. Obecna ma-
kieta na zimę zostanie rozebrana i prze-
chowana do przyszłych wakacji w piw-
nicy i garażu.

PAW

DOBRE, BO

Lubonianin Łukasz Kołcz – młodszy 
inspektor (odpowiednik majora) Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec” – już w dzie-
cięcych latach marzył o dużej makiecie, 
na której mógłby się bawić samochodzi-
kami, kolejką i  żołnierzykami, które 
gromadził uzupełniając rozrastającą się 
kolekcję. Pomysł z dzieciństwa zrealizo-
wał w ciągu ostatnich pięciu lat, najpierw 
makietę projektując, później aranżując 
i systematycznie ją rozbudowując. Im-
ponująca makieta umieszczona na drew-
nianych paletach ma 7,5  m długości 
i 1,5 m szerokości i jest wyeksponowana 
w przydomowym ogrodzie pana Łuka-
sza. Co ciekawe, powstała z gromadzo-
nych przez lata materiałów pochodzą-
cych z odzysku i zbieractwa (drewniane 
palety, ścinki drewna, kawałki sztucznej 
trawy, boazerii drewnianej i PCV, korek, 
listewki). Cechuje ją różnorodność te-
renu – można tu zauważyć, góry, doliny, 
tereny leśne, nadrzeczne, jezioro oraz 
elementy postępującej cywilizacji, m.in.: 
szpital, dworzec kolejowy, lotnisko, ko-
palnię, bazę wojskową, tereny rekreacyj-
ne. Całość jest uzupełniona siecią dróg 
i  torów kolejowych, przebiegających 

miejscami w tunelach. Wszystko w każ-
dym calu dokładnie przemyślane. Ma-
kieta „żyje” dzięki umieszczonym na niej 
również miniaturom ludzi w  różnych 
życiowych sytuacjach, zwierząt, ponad 
300 samochodzikom, kilkunastu kolej-
kom oraz kilkudziesięciu samolotom 
i  śmigłowcom (część z  nich pochodzi 
z  kolekcji pana Łukasza z  lat chłopię-
cych). Najczęściej przy makiecie można 
spotkać dzieci jej autora – Paulinę i Ad-
riana, którzy zapraszają koleżanki i ko-
legów z sąsiedztwa do wspólnej zabawy. 
Jednak nie tylko zabawie makieta ma 
służyć. Ma również spełniać funkcję 
edukacyjną. Ze względu na różnorod-
ność występującego tu 
terenu i  środowiska 
będą na niej ćwiczyć 
również strzelcy ZW 
„Strzelec”, analizując 
sytuację i planując tak-
tykę działań oraz akcje 
ratunkowe (np. pomoc 
tonącemu, o�arom wy-
padków samochodo-
wych, kolejowych, lot-
niczych). Poproszony 

Dobre, bo pomysłowe

Makieta zabawowo-edukacyjna

n
Funkcjonalność makiety najczęściej testuje syn pana 
Łukasza – Adrian   fot. Paweł Wolniewicz

n
Jednym z elementów makiety jest baza wojskowa z lotniskiem   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Autor makiety 
– Łukasz Kołcz 
z Wiktorią   
fot. Paweł 
Wolniewicz
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CO NOWEGOCO NOWEGO
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. Konarzewskiego 25D/40 otwarto punkt przyjęć 
�rmy „PcKom.net” świadczącej usługi w zakresie serwi-
sowania urządzeń i sieci komputerowych oraz obsługi 

informatycznej �rm. Dojazd i naprawa sprzętu na miejscu u klienta. Kontakt 
pod numerem telefonu 604 100 535.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Żabikowskiej 51 (na ryneczku) otwarto 
sklep z odzieżą dziecięcą „BeXa LaLa”, czynny 
w pon. w godz. 10.30 – 18.30, od wt. do pt. 
w godz. 9 – 16, a w sob. 8 – 14   
fot. Paulina Sawicka

Salon fryzjerski „Sharp Cut” przy ul. Żabikowskiej 47 (obok 
wyposażenia mieszkań) poszerzył zakres usług o zabiegi 
kosmetyczne (stylizacja dłoni i stóp, rzęs i brwi, makijaże 
okolicznościowe, wkrótce również makijaż permanentny 
metodą piórkową). Na miejscu są dostępne suplementy 
diety. Czynny: pn. – pt. 9 – 19, sob. 8 – 15 (patrz również 
reklama str. 10).   fot. Paulina Sawicka

Na ul. Dąbrowskiego 15 przy skrzyżowaniu z ul. 
3 Maja otwarto punkt z regeneracją, naprawą i wy-
mianą skrzyń biegów.   fot. Władysław Szczepaniak

Lato – dla wielu z  ludzi najpiękniejsza 
pora roku. Wakacje, piękna pogoda, 
wolny czas, który trzeba jakoś wypełnić. 
Można oczywiście spędzać kanikuły 
przed ekranem komputera, albo siedząc 
przed butelką schłodzonego napoju 
o złocistej barwie. Zazwyczaj to właśnie 
robimy na co dzień, może by zatem 
spróbować czegoś nowego, oryginalnego, 
jak choćby piłki plażowej?
Nie ma nic lepszego od połączenia plaży, 
wody i  gry w  piłkę. Zazwyczaj te trzy 
słowa prowadzą do prostego skojarzenia 
z  siatkówką plażową. Dla tych, którzy 
wolą jednak piłkę kopać niż podbijać, 
powstało specjalne boisko do piłki pla-
żowej w pobliżu plaży miejskiej przy ul. 
Rzecznej. Boisko utworzono przy okazji 

tworzenia plaży – zamiast utylizować 
nadmiar piasku, postanowiono wyko-
rzystać go i przekształcić w pole do gry. 
Piasek położono na specjalnej włókninie, 
dzięki czemu w czasie deszczu nie po-
winien rozpłynąć  się po okolicy. Na 
boisko może wejść każdy, kto ma piłkę 
i chęć do gry. Obiekt jest otwarty cały 

czas, aczkolwiek gry w środku nocy nie 
polecamy, ponieważ trudno dostrzec 
lecącą piłkę.
Jeszcze w  sierpniu Luboński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który zawiaduje lu-
bońskimi obiektami sportowymi, planu-
je zorganizowanie kilku turniejów w pił-
kę plażową (szczegółów brak). Pojawił się 
także pomysł organizacji turnieju w siat-
konogę, sportu uwielbianego przez Bra-
zylijczyków. W  przyszłości, jak nam 
powiedział Marek Giese, po uregulowa-
niu własności terenów, planowane jest 
powiększenie boiska, które nie ma jesz-
cze przepisowych rozmiarów. Na zimę 
obiekt zostanie zamknięty.
Jak się pochwalił M. Giese, boisko do 
piłki plażowej to element systemu in-

westycji w  społeczeństwo. Z  roku na 
rok coraz więcej ludzi uprawia jakąś 
dyscyplinę sportu, jeździ na rowerze, 
biega bądź w  inny sposób spędza ak-
tywnie czas wolny. Dlatego tak ważne 
jest, aby ta tendencja była należycie 
wspierana.

Mateusz Cholewa

Wolej na piasku
Na stadionie miejskim powstało boisko do piłki plażowej

n
Boisko do piłki plażowej o wymiarach 15x30 m   fot. Mateusz Cholewa

S�nalizowano budowę ok. 200-metrowe-
go fragmentu ul. Źródlanej, ostatniego 
nieutwardzonego w „Luboniance”. Inwe-
stycję rozpoczęto na wysokości kościoła 
pw. św. Jana Pawła II i wjazdu na parking 
oraz teren garaży Spółdzielni Mieszka-
niowej „Lubonianka” i zakończono przed 
bramą spółdzielczej kotłowni. Nawierzch-
nię wykonano z  pozbruku. Jezdnia ma 
szerokość od 4,5 do 6 m i posiada 20-cen-
tymetrowy ściek położony od strony 
budynków miejskich (domy komunalne 
i  MOPS); chodnik posiadała już wcze-
śniej. Uregulowano wysokość i wymie-
niono włazy studzienek kanalizacyjnych. 

Na końcu ulicy (za pocegielnianym bu-
dynkiem komunalnym z adresem: Źró-
dlana 3) zbudowano plac o wymiarach 
9,5 x 9,5 m, który w przetargu określono 
nawrotką (niepotrzebną w tym miejscu), 
a który, co już można zaobserwować, jest 
parkingiem. Po przeciwległej stronie znaj-
duje się wjazd na teren bloków spółdziel-
ni, umożliwiający dojazd do ul. Sikorskie-
go. Z  tego skrótu korzystano już przed 
wybudowaniem drogi.
Ulicę wykonało Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe RAT-BUD z  Czerwonaka 
z gwarancją na 7 lat za 165 977 zł. 

(S)

Źródlana w komplecie
Wybrukowanie kawałka drogi – dużo szumu wokół małej inwestycji

Spektakularne 
otwarcie budowy 
fragmentu ul. 
Źródlanej przez 
władze miasta i SM 
„Lubonianka” 8 
lipca – w stylu 
z poprzedniej 
epoki 

Inwestycję 
rozpoczęto na 
wysokości 
kościoła św. 
Jana Pawła II 
(niewidoczny 
z prawej) 
i wjazdu na 
teren spółdziel-
czych garaży   
fot. Hanna 
Siatka

Utwardzony fragment 
ul. Źródlanej. Z lewej 
– bloki Spółdzielni 
Mieszkaniowej, z pra-
wej (niewidoczne) 
– Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
i budynki komunalne

n

n

n
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tu przyrodę. O innych rozwa-
żanych wówczas planach zwią-
zanych z  tym akwenem nie 
wspomnę, gdyż szybko zapo-
mniano o podstawowych obiet-
nicach. 

Co dalej?
Już sześć lat minęło, a na trasie 
od 2010 r. zupełnie nic się nie 
zmienia. Zapomniano nawet 
o jej porządkowaniu. Na sygna-
ły okolicznych mieszkańców 
z prośbami o wycięcie niebez-
piecznie sterczących suchych 
drzew czy uzupełnieniu kilku 
desek w stołach lub siedziskach 
też  się nie reaguje (patrz np. 
„WL” 08-2015, str. 13 „Odraża-
jący widok”). 

Zwrot
Nowa władza postawiła sobie 
za punkt honoru modernizację 
kawałka ścieżki przy szachtach 
(ładniej po polsku: gliniankach) 
na północno-zachodniej granicy z Po-
znaniem. To dobrze, choć niektórzy 
twierdzą, że robi to dlatego, bo lokalni 
decydenci z niej korzystają? Zaplanowa-
no na nią w  budżecie wydatek ponad 
217  tys.  zł (o inwestycji czytaj: „WL” 
06-2016, str. 10). Szkoda, że równocze-

śnie zapomina się o innych trasach re-
kreacyjnych, nawet jeśli  się 
z nich samemu nie korzysta.
Opisywany przykład wpi-
suje się także w bieżący te-
mat miesiąca – Integracji 
Lasku z  resztą miasta. Jest 

GORĄCE TEMATY

W ostatnim numerze pisałem o tym, jak 
nadwarciańska plaża zorganizowana tuż 
przed Dniami Lubonia zupełnie niepo-
trzebnie weszła w kolizję z istniejącą od 
20 lat ścieżką rowerową („WL” 07-2016, 
str. 13 „Służyć ludziom”). Dziś przypo-
mnę o  planach poprzednich ekip rzą-
dzących i  obietnicach systematycznej 
przebudowy trasy na miarę (poprzed-
niego) XX  wieku. Przypomnę, że cały 
czas mowa o tej samej nadwarciańskiej 
trasie dydaktyczno-rowerowej od sta-
dionu miejskiego przy ul. Rzecznej 

w  Luboniu do dworca kolejowego 
w Puszczykówku (14.5 km).
Pierwszym etapem modernizacji trasy 
miał być odcinek wzdłuż jeziora (staro-
rzecza) Kocie Doły do granicy miasta. 
Rozpoczęto w 2009 roku z rozmachem 
kilkusetmetrowym odcinkiem od ul. 
R. Maya (mostu przy Zakładach Che-
micznych) w  kierunku południowym, 
zakończono w czerwcu 2010 r. Za kil-
kadziesiąt tysięcy złotych dwukoloro-
wym brukiem wybudowano wówczas 
szeroki pas ścieżki rowerowej i chodni-

ka do wysokości ul. Wodnej wraz z dwo-
ma miejscami na odpoczynek. W kolej-
nych latach obiecywano z budżetu sy-
gnować po 100 tys. zł (plus pozyskane 
środki zewnętrzne) na systematyczne 
kontynuowanie modernizacji wpisanej 
do WPI (Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego), by po kilku latach, w 2012 r. 
móc pochwalić się trasą z prawdziwego 
zdarzenia, przyciągającą lubonian nad 
rodzime, malownicze jezioro (czytaj np.: 
„WL” 12-2009, str. 10 „Dla relaksu”). Nie 
rzadko na naszych łamach, w  rubryce 
„Dobre, bo ...” pokazujemy podpatrzoną 

Ścieżki rowerowej cd.
O zapomnianych ambicjach modernizacji trasy rowerowej do Wielkopolskiego Parku Narodowego

cd.  
obok

n
Na wysokości ul. Wodnej urywa się wybudowany przed laty pierwszy fragment 
brukowanej ścieżki rowerowej   fot. Piotr. P. Ruszkowski

Nie sprzątany i nie konserwowany 
brukowy odcinek ścieżki rowerowej na 
Kocich Dołach   fot. Piotr. P. Ruszkowski

n

n
Niektóre fragmenty ścieżki ekologicznej nie wy-
magają modernizacji, wystarczy tylko pielęgno-
wać zieleń   fot. Piotr. P. Ruszkowski

Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili
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GORĄCE TEMATY
dodatko-
wo świa-
dectwem 
zmian po-
litycznych 

w  Luboniu i  dowo-
dem braku ciągłości 
podejmowanych 
przez władze samo-
rządowe decyzj i . 
W  pierwszych czte-
rech kadencjach sa-
morządu  (1990-
2006) inwestycje in-
frastrukturalne pro-
wadzono głównie 
w  obszarze północ-
no-zachodnim mia-
sta – Żabikowie, 
miejscu zamieszka-
nia ówczesnego bur-
mistrza Włodzimie-
rza Kaczmarka, który 
wprowadził nawet 
nowe pojęcie i  nie-
kiedy go używał – 
„Republika Żabikow-
ska”. W latach 2006-
2014 (dwie kadencje) 
panował burmistrz 
z  Lasku – Dariusz 

Szmyt. To za jego 
rządów m.in. skana-
lizowano Lasek i wy-
budowano w  nim 
magistralę Poznań-
ska-Polna-Kręta, ale 
też odstąpiono od 
modernizacji oma-
wianej ścieżki na 
Ko c i ch  D o ł a ch . 
Obecnie (od końca 
2014 r.) znów władzę 
wykonawczą spra-
wuje burmistrz z Ża-
bikowa – Małgorzata 
Machalska – i  jak 
dotąd widać, więk-
szość prowadzonych 
inwestycji  infra-
strukturalnych od-
bywa  się w  tej wła-
śnie, historycznie 
rzecz ujmując, części 
naszego miasta.

cd.  
ze str. 
14

Na ścieżce spotkać można oswojoną 
rodzinkę łabędzi niemych, które chęt-
nie podchodzą po przynoszone im 
smakołyki   fot. Piotr. P. Ruszkowski

n

n
Przykłady nazbyt piaszczystej nawierzchni na lubońskim 
odcinku trasy rowerowej z Lubonia do Puszczykówka. Od-
cinki takie warto wyłożyć nawierzchnią z tłuczniem – odzy-
skiem z ul. Wschodniej   fot. Piotr. P. Ruszkowski

n
Kilkudziesięciocentymetrowa warstwa dotychczasowej 
nawierzchni ul. Wschodniej i alei Jana Pawła II w Nowym 
Centrum Lubonia zawiera gruz, tłuczeń oraz pofrez asfalto-
wy i może być powtórnie wykorzystana na dostatecznie 
dobre nawierzchnie dotychczas piaszczystych lub błotni-
stych odcinków tras rowerowych   fot. Piotr P. Ruszkowski

Okazja!

Mamy niepowta-
rzalną okazję, by 
wiele potencjal-
nych odcinków 
ścieżek rowero-
wych „uzbroić” 
w  niez łą  na-
wierzchnię. Już 
l a d a  mome nt 
będzie zdejmo-
wana górna war-
stwa ul. Wschod-
niej ,  w  którą 
w  ostatnich la-
tach władowano 
z pewnością kil-
kaset ton tłucznia, gruzu czy pofrezu, 
by próbować poprawiać stan jej na-
wierzchni. Dla ciężkich samochodów, 
które niezależnie od warunków po-
godowych jeździły, technologia ta się 
nie sprawdziła, ale dla rowerów!? 
Gdyby tak chociaż w  najbardziej 
piaszczystych lub błotnistych frag-
mentach wspominanej trasy rowero-
wej, a uzbierałoby się ładnych kilkaset 
metrów, wysypać około metrowej 

szerokości pas głęboki ok. 20-30 cm 
i delikatnie go uwalcować, to jestem 
przekonany, że taka ekologiczna lub, 
jak kto woli prowizoryczna trasa speł-
niłaby standardy wygodnej drogi ro-
werowej i pieszej na długie lata. Póki 
nie jest za późno, apeluję, skorzystaj-
my z  tej niepowtarzalnej szansy dla 
dobra wspólnego, nie tylko w opisy-
wanym miejscu!

PPR

Zaniedbane miejsca postojowe przy 
trasie na Kocich Dołach w Lasku. Wielo-
krotnie okoliczni mieszkańcy i użyt-
kownicy trasy prosili o wycięcie kilku 
niebezpiecznie wysokich, suchych 
drzew oraz uzupełnieniu desek w sto-
łach lub ławkach    fot. Piotr. P. Rusz-
kowskin

n
Utworzona przez powstałe w 2003 r. stowarzyszenie ekologiczne „Luboń dla środo-
wiska” przy trasie rowerowej w nadwarciańskim lesie dodatkowa ścieżka dydaktycz-
na – „Śladami przyrody i historii” (patrz „WL” 07-2006, str. 3) została zlikwidowana(?), 
bo zachowane z programu tablice, które opisywały dane miejsca, bezsensownie 
przeniesiono w jeden punkt, nie dbając nawet o ich stabilne posadowienie    fot. 
Piotr. P. Ruszkowski
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Przejeżdżający ulicą Sobieskiego w oko-
licy ul. Podgórnej alarmują, że rozłoży-
sta wierzba, która rośnie przy jezdni 
niedaleko Bocianki, niebezpiecznie roz-
postarła jeden z  konarów nad drogą. 
Wysokie samochody zahaczają o gałęzie, 
tarmoszą je i łamią. Lada moment po-

tężny konar tego kruchego, kilkudzie-
sięcioletniego drzewa może się odłamać 
i runąć na przejeżdżające auta lub prze-
chodniów. Przyczyną nieszczęścia mogą 
być choćby silne zjawiska atmosferyczne, 
które chętnie nas ostatnio nawiedzają.

HS

Sielsko, ale nie anielsko

n
Konar starej wierzby przy ul. Sobieskiego, rozpościerający gałęzie nad jezdnią, 
zagraża kierowcom i przechodniom   fot. Hanna Siatka

Zejście po schodach po wałach przeciw-
powodziowych na miejską plażę może 
być zadbane. Korzysta z  niego m.in. 
większość mieszkańców osiedla bloków 
„Warta Park”, dla których jest to jedno 

z  wygodniejszych dojść. Zastanawiam 
się, dlaczego obsługujący plażę pracow-
nik, który większość czasu i tak spędza 
na leżaku czy krześle, na lekturze prasy, 
książek lub rozwiązywaniu krzyżówek, 

nie może powyrywać 
chwastów ze schodów 
przy zejściu z ul. Spadzi-
stej? Gdyby więcej pra-
cował, a nie siedział, też 
dostatecznie doglądałby 
terenu, na którym ruch 
jest bardzo spokojny, 
a  miejsce to mogłoby 
lśnić. Byłoby wysprząta-
ne, przystrzyżone, po-
grabione, a skarpy przy 
schodach lub dodatkowo 
wydzielone małe kwar-
tały ziemi z kwiatami lub 
sezonowo kwitnącymi 
krzewami cieszyłyby nie 
tylko oko przebywają-
cych tu plażowiczów. 
Jeszcze jedna uwaga! 
Nikt nie widzi, że okaza-
ła wierzba płacząca, ro-
snąca blisko Warty, ma 
złamaną prawdopodob-
nie podczas wichury 
jedną z gałęzi, może by 
ją (tę gałąź) usunąć?

SW

List do redakcji

Może być lepiej

n
Zarośnięte niebezpiecznie schody przy ul. Spadzistej 
prowadzące nad Wartę, na plażę miejską   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Kogo to bawi?
Już parokrotnie 
pokazywaliśmy 
pozostawione 
bezpańsko z dala 
od sklepów wózki 
na zakupy. Tym 
razem kolejny 
obrazek – sklepo-
wy kosz w cieku 
Żabinka, niedale-
ko mostku przy 
kościele pw. św. 
Jana Pawła II   fot. 
Władysław Szcze-
paniak

n

Niebawem wrzesień, początek roku 
szkolnego, czas najwyższy, by pomy-
śleć o poprawie bezpieczeństwa w po-
bliżu placówek oświatowych. Warto 
więc sprawdzić oznakowania drogowe, 
poprawić jakość pasów przejść dla 
pieszych, skontrolować czy zamonto-
wać potrzebne barierki. Ponadto na-
leży zadbać o sprawność i dobrą wi-
doczność sygnalizacji świetlnych. 
Troskliwi mieszkańcy apelują – jed-
nym z  takich miejsc, wymagającym 
obcięcia gałęzi zasłaniających kierow-
com widoczność sygnalizacji świetlnej, 
jest ruchliwa ul. Armii Poznań w kie-
runku Poznania przy skrzyżowaniu 
z ul. Dąbrowskiego, a więc w pobliżu 
Gimnazjum nr 1 Szkoły Podstawowej 
nr 3 oraz punktu przedszkolnego „Tró-
jeczka”.

(I)

Poprawić 
widoczność

n
Widoczność sygnalizacji świetlnej oraz 
znaków drogowych na ul. Armii Poznań 
w pobliżu szkół zasłaniają kierowcom gałę-
zie i liście przydrożnych klonów. Z pasa 
jezdni można je dostrzec dopiero w ostat-
niej chwili. Oby z tego powodu nie doszło 
tu do wypadku!   fot. Piotr P. Ruszkowski

Od ponad roku, od kiedy tu mieszkam, 
obserwuję jak nie szanuje się tu mienia 
publicznego. Przy bocznym wejściu do 
budynku szkolnego od strony ul.  Dą-
browskiego usunięto kawałek rynny 
odprowadzającej wodę z zadaszenia nad 
drzwiami. Dlaczego, nie wiem, prawdo-
podobnie blokowała komuś pełne roz-
warcie drzwi, po co, może po to, by nie 
trzeba było obchodzić samochodu do-
stawczego, gdy wyskakuje się na papie-
rosa? To niby nic ważnego, taki drobiazg, 
ale gdy ostatnio, podczas deszczu, wi-
działem jak wszystko jest pochlapane 
i wiatr miota drzwiami, które widać, że 
reperowane były już kątownikami, coś się 
zaczęło we mnie gotować. Dlaczego nikt 
tego nie naprawi? Czy w swoim domu 
też pozwolono by na to, żeby woda 
z rynny moczyła wszystko, a drzwi fru-
wały swobodnie? Czy tu w Luboniu tak 
szanuje się obiekty publiczne, kto za to 
odpowiada? Zróbcie z  tym coś, wiem, 
że pokazujecie takie rzeczy!

AN

List do redakcji

Diabeł tkwi w szczegółach

n
Wejście do kuchni LOSiR-u w budynku 
Gimnazjum nr 1. Urwane odprowadze-
nie rynny do spustu, a brak blokady 
drzwi powoduje uszkodzenia jego kon-
strukcji – ramy   fot. Piotr P. Ruszkowski
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nika i  jezdni! Jak zawsze tworzyły  się 
fontanny i unosiły żeliwne ciężkie klapy 
włazów w jezdniach ul. 3 Maja i Krań-
cowej. Widać gwarancja poprawy sytu-
acji w tym rejonie na niewiele się zdała. 
Należy wreszcie poważnie zająć się przy-

czynami i  po-
myśleć o  sku-
tecznym prze-
budowaniu fe-
ralnego miejsca. 
Kolejne uszczel-
nianie powstają-
cych niekontro-
lowanych, coraz 
t o  n o w y c h 
„dziur” może się 
skończyć pod-
mywaniem leżą-
cych kilka me-
trów od opisy-
wanych miejsc 
fundamentów, 
a  to już nie bę-
dzie do śmiechu 
i odpowiedzial-
ni za tę sytuację 
mogą przestać 
patrzeć węży-
kiem (z  humo-
rem).

PPR

SÓL W OKU

I musi  się lać! Dana woda podlegająca 
ciśnieniu, napotykając na otwór, czyli 
szczelinę, wypływa. Praw �zyki Pan nie 
zmienisz, nie bądź Pan głąb. – Któż nie 
zna scenki „Ucz się, Jasiu”, czyli węży-
kiem, panie majster z kabaretu „Dudek” 
w genialnym wykonaniu Jana Kobuszew-
skiego (majstra), Wiesława Gołasa 
(ucznia) i  Wiesława Michnikowskiego 
(klienta)?
Nauka powyższa pasuje do sytuacji, jaka 
powtarza się na ul. 3 Maja podczas więk-
szych opadów. Od ostatnich „wylewów” 
minął jakiś czas, bo odpowiedzialny za 
instalację Aquanet, w najbardziej nara-
żonym na wydostawanie  się ścieków 
włazie studzienki rewizyjnej na posesji 
ul. 3  Maja  11 zainstalował specjalną 

hermetyczną klapę. Tym razem przykrę-
cony sześcioma śrubami metalowy właz 
wytrzymał. Ale zgodnie z prawami hy-
drodynamiki, dana woda (ściek), będą-
cy pod ciśnieniem, znalazł sobie inne 
ujścia niedaleko. Panujący napór rozsz-

czelnił studzienkę, prawdopodobnie na 
łączeniu kręgów, i tym razem ścieki za-
lewały pechową działkę wydostając się 
spod trawnika (ok. 1,5 m od studzienki). 
„Woda” zaczęła tryskać też dodatkowo 
innymi najbliższymi szczelinami. Na 
przykład, co dotychczas się nie zdarzało, 
pomiędzy asfaltem a krawężnikiem, wy-
płukując przy okazji grunt spod chod-

Zalewa nie tylko woda

Odstojnik piasku zamontowany przy 
ujściu kanalizacji deszczowej do zbior-
nika Kocie Doły jest całkowicie zamu-

lony. Wypływające z niego wody opado-
we niosą masy piasku, systematycznie 
zwężając przekrój instalacji. Nie wiado-

Wyczyścić!

n
Specjalne odstojniki zamontowane na końcówce instalacji dla wód opadowych, by 
do jeziora Kocie Doły dostawała się jedynie woda   fot. Piotr P. Ruszkowski

mo według jakiego harmonogramu 
przeglądana jest i  konserwowana 
kanalizacja burzowa w Lasku – praw-
dopodobnie zabiegów czyszczenia 

dokonuje się incydentalnie, do-
piero gdy się porządnie zapcha 
i  stwarza problemy mieszkań-
com.

(R)

Zapchane mułem ujście 
wód opadowych do Ko-
cich Dołów   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n

n
Podczas ulewy, jaka miała miejsce 
14 lipca, hermetyczna, przykręcona 
śrubami klapa kanalizacji wytrzymała. 
Ścieki jednak znalazły ujście obok 
i spod trawnika z impetem wypływały, 
zalewając działkę. Nie dziwmy się za-
tem, że w tej sytuacji po raz kolejny 
„krew zalewała” tych, których to spotka-
ło   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
O problemie zalewania ul. 3 Maja oraz 
posesji na wysokości ul. Lemańskiego 
już pisaliśmy w poprzednich latach. 
Nigdy jednak nie dochodziło do tego, 
by spod asfaltu szczelinami przy kra-
wężniku wydostawała się woda niebez-
piecznie wypłukując piasek spod jezd-
ni. Zdjęcie wykonano wcale nie w eks-
tremalnym momencie    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Napór wody podnosi betonowo-stalową 
klapę studzienki, wylewając się setkami li-
trów na ul. Krańcową przy wjeździe do osie-
dla domków jednorodzinnych. W oddali 
„Hotel Poznański”   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Tradycyjnie już na jezdnię ul. 3 Maja spod włazów wydostaje się to, co rurami 
powinno popłynąć dalej   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W ub. miesiącu pokazywaliśmy efekty 
przeprowadzonego niedawno gruntow-
nego remontu klatki schodowej w bu-
dynku komunalnym przy ul. Armii 
Poznań 111 i przypomnieliśmy zmiany, 

jakie przeprowadzono w  piwnicach 
i otoczeniu tej przedwojennej willi („Po 
gospodarsku” str. 25). Okazuje się jed-
nak, że nieodzownych do przeprowa-
dzenia robót w tym miejscu jest więcej.
Po odsunięciu mebli w mieszkaniu na 
parterze, mieszkańcy odkryli na ścianie 
północnej duże plamy wilgoci i pleśni. 
Jej przyczyn należy szukać na zewnątrz. 
Ubytki w  ceramicznym opierzeniu 
gzymsu pod oknami piętra sprawiają, że 
zamiast na ziemię, wody opadowe spły-
wają z  parapetów wprost po murze. 
Ściana nie wysycha, ponieważ zasłania 
ją zmagazynowane przez sąsiadów drew-
no. Deszcz nie wnika do gruntu tylko 
odbija się o stertę i rozpryskuje na mu-
rze, na którym widać zielone glony. 
Wilgoć przenika do wewnątrz.

(Z)

Skutki zaniedbania

Przyczyny wilgoci –miejscami zniszczo-
ne opierzenie gzymsu oraz zgromadzo-
ne bezpośrednio przy murze drewno. 
Wijący się pomiędzy nimi a murem 
bluszcz i wyraźnie widoczne w tym 
miejscu glony na elewacji wskazują, że 
stan utrzymuje się od dłuższego czasu   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zawilgocona ściana starej willi komunalnej przy ul. Armii Poznań 111 z widocznymi 
już śladami grzyba   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Chodnik na łuku ul. 
3 Maja i Spadzistej, 
gdzie znajduje  się 
studzienka teleko-
munikacyjna, jest 
notorycznie zarywa-
ny. Powiadamiana 
dawno temu przez 
okolicznych miesz-
kańców Straż Miej-
ska odpowiada, że 
ten problem jej nie 
dotyczy i każe inter-
weniować w teleko-
munikacji. Zgłasza-
jąc interwencję, za-
dajemy za miesz-
kańcami pytania – 
czyżby chodnik nie 
należał do miasta? 
Dlaczego odpy-
cha  się problem, 
zamiast dziękować 
ludziom za sygnał 
i dostrzeżony man-
kament, który powi-
nien być wychwyco-
ny i  rozwiązany 
podczas lustracji 
przez utrzymywane 
z naszych podatków 
służby?

(I)

Powybijać zęby

n
Niebezpiecznie zarwany chodnik przy studzience telekomu-
nikacyjnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Spadzistej. Czy trzeba 
wybić zęby, żeby podjęto odpowiednie działania?    
fot. Piotr P. Ruszkowski

13 lipca br. przed godz. 17 po raz kolej-
ny samochód ciężarowy nie zmieścił się 
pod wiaduktem kolejowym na ul. Po-
wstańców Wielkopolskich. Pojazd zaha-
czył o konstrukcję wiaduktu. Ruch za-
trzymano na przeszło dwie godziny.

Zastanawiające jest, że przez prawie rok 
nikt nie naprawił żółto-czarnej belki 
zawieszonej kiedyś przed wjazdem pod 
wiadukt jako ostrzeżenie dla zbyt wyso-
kich pojazdów.

Izabella Chodorowska

Efekt niedbalstwa

n
Interwecja policji po kolizji ciężarówki z wiaduktem kolejowym. Na pierwszym 
planie niekompletne, czyli nie spełniające swojej funkcji urządzenie przed wiaduk-
tem na ul. Powstańców Wlkp., które miało ostrzegać kierowców wysokich pojaz-
dów (pisaliśmy o nim kilkakrotnie). Sterczącą konstrukcję w jednoznacznym kształ-
cie złośliwi nazywają już Szubienicą Powstańców   fot. Izabella Chodorowska

Na skrzyżowaniu 
ulic Armii Poznań 
i Romana Maya do-
szło do kolizji dwóch 
pojazdów. Jak sygna-
lizują mieszkańcy ul. 
Kolonii PZNF oraz 
okoliczni przechod-
nie, pomimo, że od 
zderzenia pojazdów 
minęły aż trzy mie-
siące, nikt nie kwa-
pi się do posprząta-
nia zalegających na 
chodniku przy jezd-
ni elementów karo-
serii i  zderzaka. 
Przypominamy, że 
ul. Armii Poznań jest 
częścią drogi woje-
wódzkiej nr 430.

PAW

Kto posprząta?

n
Zalegające na chodniku części pojazdów, które zderzy-
ły się w tym miejscu ponad trzy miesiące temu    
fot. Paweł Wolniewicz
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W ramach prowadzonej inwestycji ko-
lejowej związanej z modernizacją 32-ki-
lometrowego odcinka linii E-59 na od-
cinku Poznań Czempiń, na deptaku 
będącym fragmentem ul. Dworcowej, 
ciągnącym  się od wiaduktu w  ul. Po-
wstańców Wlkp. do dworca, urządzono 
zaplecze placu budowy służące jako ciąg 
komunikacyjny dla samochodów i cięż-

kiego sprzętu budowlanego. W  ciągu 
tym znajduje się stary, wyeksploatowany, 
ponadstuletni most na Strumieniu Juni-
kowskim. Istnieją uzasadnione obawy, 
czy most dotrwa do zakończenia inwe-
stycji. Otóż okoliczni mieszkańcy sygna-
lizują, że często przejeżdżają po nim 
samochody ciężarowe załadowane róż-
nymi materiałami budowlanymi. Od 

wielu lat na 
murach mostu, 
zarówno po 
jego stronie 
wschodniej jak 
i  zachodniej 
można było 
zaobserwować 
postępujące 
pęknięcia osła-
biające jego 
konstrukcję 
i  wytrzyma-
łość. Obecnie 
prowadzone 
przedsięwzię-
cie spowodo-
wało, że pęk-

Wolna amerykanka

n
Przejeżdżające samochody, zwłaszcza załadowane (choćby materiałami sypkimi), 
stanowią duże obciążenie i zagrożenie dla starego, „zmęczonego” mostu   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Wyraźne pęknięcia w osłabionej, murowanej konstrukcji mostu po 
wschodniej stronie   fot. Paweł Wolniewicz

nięcia są coraz wyraźniejsze, natomiast 
szczeliny w murze ścian bocznych mostu, 
na skutek dużych, niespotykanych dotąd 
obciążeń – coraz większe. Warto pod-
kreślić, że inwestor został poinformowa-
ny przez nasze miasto, że po moście 
mogą przejeżdżać pojazdy o maksymal-
nej masie do 10 ton. Oczywistym wyda-

je się, że po zakończeniu inwestycji, 
która  się przedłuża, przeprowadzi sto-
sowne badania stanu technicznego hi-
storycznego mostu i podejmie działania 
zmierzające, by obiekt nadal służył 
mieszkańcom jako fragment traktu spa-
cerowego.

PAW

Przy moście na Strumieniu 
Junikowskim w ul. Dwor-
cowej, stanowiącej deptak 
od ul. Powstańców Wielko-
polskich do dworca PKP, 
obumiera leciwy, osłabiony 
z  powodu próchniejącego 
pnia grochodrzew. Nie trze-
ba być dendrologiem, żeby 
przy odrobinie wyobraźni 
stwierdzić, że przy więk-
szym podmuchu wiatru 
może w  każdej chwili ru-
nąć. Stanowi ona zagroże-
nie dla przechodniów oraz 
pracowników wykonują-
cych w  pobliżu niej prace 
związane z  modernizacją 
linii kolejowej Poznań-
-Wrocław. Czy koniecznie 
musi dojść do tragedii, żeby 
odpowiedzialni za ten stan 
rzeczy kolejarze w stosowny 
sposób zareagowali?

PAW

Spróchniałe drzewo

n
Spróchniały i pusty pień wysokiego grochodrzewu 
od strony południowo-zachodniej, przy moście nad 
Strumieniem Junikowskim   fot. Paweł Wolniewicz

To wprost niepojęte! Ulica Pułaskiego, 
nie należąca do głównych ulic Lubonia, 
jest codziennie oblężona przez niezli-
czoną liczbę pojazdów. Kierowcy samo-
chodów osobowych pędzą tędy z dużą 
prędkością, nic nie robiąc sobie ze zna-
ków nakazujących jej ograniczenie. Po-
nadto ulicą tą regularnie kursują auto-
busy komunikacji miejskiej i tiry. Skan-

dalem nie jest jednak 
wyjątkowy ruch na ulicy, 
ale całkowity brak przejść dla pieszych, 
nawet w miejscach, gdzie mieści się sta-
cja pogotowia ratunkowego czy dojście 
do Przychodni Lekarza Rodzinnego. Czy 
tak uczęszczany rejon nie zasługuje na 
kilka białych pasków na jezdni?

Mateusz Cholewa

Na lekarstwo

n
Na ruchliwej i uczęszczanej ul. Pułaskiego zdecydowanie brakuje wydzielonego 
przejścia u wylotu z osiedla ul. Wschodniej, przy stacji pogotowia ratunkowego   
fot. Mateusz Cholewa

Sprawa dotyczy skrzyżowania ul. Lipowej 
i Kołłątaja. Jak widać na zdjęciu, ciężkie 
pojazdy systematycznie niszczą chodnik 
i  krawężniki, nie wspominając już 
o resztkach budowlanych zostawianych 
przez koła na ulicach. Proszę o  inter-
wencję w powyższej sprawie.

CH

List do redakcji

Interwencja

nŚlady naniesionego przez koła ciężaró-
wek błota widoczne również na łuku 
chodnika w ul. Lipowej w jednokierun-
kową Kołłątaja
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Magdalena Woźniak-Patej
Radna Rady Miasta Luboń
Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców na mój 
dyżur 19 września 2016 r. godz. 16-18, w Ośrodku Kultury 
w Luboniu, przy ul. Sobieskiego 97.

Kontakt: tel. 692 118 020
e-mail: magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl
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Zabawne przejęzyczenie
Komendant Straży Miejskiej mówiąc 
o wrakach, od lat zalegających i  „bez-
pańskich”, stwierdził, że po jego ostatnich 
zarządzeniach, samochody zaczęły zni-
kać z ulic Lubonia. Radni przyjęli grom-
kim śmiechem ten niewątpliwie nieza-
mierzony lapsus. Rzeczywiście mocno 
na Straży Miejskiej ciąży powszechna 
podobno opinia, że jest ona niepotrzeb-
na, że nie wykonuje swoich zadań, że 
miast dawać mieszkańcom poczucie 
bezpiecznego porządku, jest dla obywa-
teli uciążliwością i kosztem. Oczywiście, 
strażnicy nie podzielają tej opinii. Z do-
kumentu przygotowanego przez komen-
danta, jawi  się obraz straży skutecznej 
i  życzliwej. Było dobrze, jest i  będzie 
jeszcze lepiej, można by odnieść wraże-
nie, że bez straży Luboń byłby o wiele 
uboższy. Jeśli to, co zaprezentował ko-
mendant, było owym zapowiadanym 
przez burmistrza planem na przyszłość, 
to nie ma w  nim żadnej re�eksji nad, 
krytykowaną przecież, przeszłością. Ra-
czej miałem wrażenie, że ów tekst, to 
niewygłoszona, z braku czasu, o czym 
pisałem, laudacja na cześć 25 lat Straży 
Miejskiej Lubonia, na konferencji na-
ukowej, z tej okazji zorganizowanej. Do 

tego jeszcze ten nieskrywany żal, że 
odebrano strażnikom radary, powoduje 
powątpiewanie w  zmiany na lepsze. 
Twierdzenie, że odebranie fotoradarów 
jest przyczyną wzrostu wypadków, ma 
wątpliwą wartość, zwłaszcza, że, także 
w opinii ustawodawcy, radary stały nie 
w miejscach groźnych dla bezpieczeń-
stwa, ale tam, gdzie łatwe było wymu-
szenie przekroczenia, a w konsekwencji 
możliwość ukarania mandatem. Wiele 
gmin, zwłaszcza turystycznych, w  ten 
sposób uzupełniało swój budżet. Przed 
laty, jeden z wiceprezydentów Poznania, 
powiedział mi z dumą, że straż sama się 
�nansuje. Oto szczyt niezrozumienia jej 

roli. Na szczęście w  Luboniu tak nie 
myślą, przynajmniej tak sądzę. Jednak 
wizerunek tej służby może poprawić 
tylko zmiana �lozo�i jej istnienia. Gdy 
tzw. normalny obywatel będzie czuł się 
bezpiecznie, bo będzie wiedział, że ma 
w strażniku sojusznika i gdy będzie spo-
kojny, że sam nie stanie  się o�arą de-
monstracji, kto tu ma władzę, gdy nie-
jako razem będą dbali o  porządek, to 
będzie zrealizowany powód, dla którego 
straże miejskie powoływano. Chcemy 
o tym rozmawiać z odpowiedzialnymi 
w gminie i zgłaszamy potrzebę takiego 
redakcyjnego spotkania, którego owoce 
opublikujemy. Na marginesie odnoto-
wuję pytanie Roberta Korcza o tzw. mun-
durówkę dla strażników: Dlaczego przy-
sługuje co rok? Okazało się, że co dwa 
lata, ta zewnętrzna, zasadnicza część, 
a reszta raz na rok. Myślę, że to problem 
mniejszej wagi. Strażnicy muszą, skoro 
są, dobrze wyglądać i  czuć się. Na to 
warto wydać publiczne pieniądze. Na 
marginesie warto odnotować, że postu-
lowany przez radnego Adama Dworacz-
ka monitoring miejski, nie doczeka się 
projektu uchwały. Burmistrz uznała, że 
miasta nie stać na takie rozwiązanie, 
więc uchwalanie programu bez możli-
wości jego realizacji, byłoby jej zdaniem 
błędne. Ponadto dodała, że raport NIK 
nie wskazuje, że tam, gdzie jest monito-
ring, jest bezpieczniej. Skuteczniejsze są 
natomiast: lepsze oświetlenie, nowa in-
frastruktura, zagospodarowanie terenu. 
Trudno odmówić racji. Być może zbyt 
dużą wagę przywiązuje się do powszech-
nej inwigilacji, odbierającej dużą część 
prywatności, jako antidotum na wszelkie, 
otaczające nas lub wyimaginowane zło.

Z rodzinami jest dobrze?
Wspieranie rodziny jest zadaniem każ-
dego cywilizowanego państwa. W krajach 
Zachodu, do którego dążymy od lat, 
programy pomocowe, prorodzinne, prze-
kraczają nasze wielokrotnie, nie tylko 
kwotowo, ale też sprawnościowo. Są też 
oczywiście lepiej kontrolowane, przez co 
skuteczniejsze. „Program wspierania Ro-
dziny”, przygotowany przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej (MOPS), jest więc 
potrzebny i powinien budzić zaintereso-
wanie radnych. Czy wzbudził? Nie wiem. 
Podobno komisje nim się interesowały. 
Zwłaszcza Komisja Sfery Społecznej, któ-
rej przewodnicząca, Dorota Franek, jest 
współautorką dokumentu. Program re-
ferowała Katarzyna Andrzejczak i modnie 
posługiwała się wyświetlanym obrazem 
z  komputera, na którym były kolejne 
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) w w Z Z Z w
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) nn nn nn nn nn nn
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z
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1 1 0 0 0 1
20 20 20 20 20 20
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strony dokumentu, tyle, że 
nie czytane w  całości, 
a wzmiankowane. Wpraw-
dzie radni mają w  swojej 
poczcie elektronicznej cały 
dokument, czy jednak się-
gają do niego, nie wiemy. 
Opracowanie zgodne ze 
schematem dziś obowiązu-
jącym dla takich publikacji, 
zawiera, z grubsza biorąc, 
kilka podstawowych i dość 
oczywistych części. W nich 
dane statystyczne dotyczą-
ce rodzin, ogólnikowe na-
zwanie przyczyn trudności 
i  sposobów zapobiegania, 
oraz nadzieję, że program 
przyniesie zakładane pozytywne skutki. 
Żadnej analizy przykładów wziętych z ży-
cia, konkretnych rodzinnych kłopotów, 
na przykład przyczyn ubóstwa i sposobów 
walczenia z  nim, a  także zapobiegania 
nowym przypadkom tego niepokojącego 
zjawiska. Brak wskazania przyczyn śro-
dowiskowych takich negatywnych zja-
wisk, powodów dla których rodziny sta-
ją się dysfunkcyjne. Analizy skuteczności 
dotychczasowych działań zapobiegaw-
czych i naprawczych. Tabele danych, za-
kładamy, że prawdziwych, pokazujących 
pewne trwałe tendencje, pozostają także 
bez interpretacji. Przy niepowodzeniach 
realizacji poprzednich programów (sko-
ro sytuacja nie zmieniła się radykalnie) 
i  wątpliwych nadziejach na przyszłość, 
brak jest powodów do wiary, że będzie 
lepiej. Co jest przyczyną takiego obrazu 
rzeczywistości rodziny w potrzebie? Czy 
brak pieniędzy w budżecie, czy niepro-

porcjonalność ich wobec potrzeb nakła-
dów na ten cel? A może małe zaintereso-
wanie odpowiedzialnych urzędników 
i  zbyt mała liczba wykwali�kowanych 
pracowników, niewystarczające ich 
uprawnienia, kompetencje itd.? Posłu-
żę się przykładem. Jak można planować, 
że więcej dzieci wróci do rodzin biolo-
gicznych, nie podając, co wpłynie na tę 
niewątpliwie miłą sercu nadzieję? Czy 
rodzice tych dzieci będą więcej zarabiali? 
Gdzie i dlaczego? Czy przestaną pić, po-
pełniać przestępstwa? Co na takie zacho-
wanie wpłynie? Czy poprawią  się ich 
warunki mieszkaniowe? Dlaczego nie 
mogły poprawić się wcześniej? Czy może 
zmądrzeli, stali się lepsi, zdobyli zawód, 
zmienili swój stosunek do najbliższych, 
zrozumieli swoje błędy i uznali ciążące 
na nich zobowiązania? Kto i w jaki sposób 
im w  tym pomógł? Z  tego wypływają 
kolejne pytania. Na przykład, ilu dzieciom 

n
Katarzyna Andrzejczak z MOPS-u refe-
ruje program wspierania rodzin    
fot. Jerzy Nowacki

n
Paweł Dybczyński – komendant Straży Miejskiej, o po-
żytkach płynących dla Lubonia z podległej mu służby   
fot. Jerzy Nowacki
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damy stypendia, jak wysokie, na co to 
wystarczy, jaki procent potrzeb zostanie 
z nich zaspokojony, wobec ilu potrzebu-
jących? Pytań mógłbym mnożyć bez 
końca. Bez odpowiedzi na nie, każdy 
dokument będzie tylko obowiązkowym 
i schematycznym odfajkowaniem sprawy 
o niezwykłej wadze. Od takich zaklęć nie 
robi  się lepiej. Wprawdzie pierwszym 
zadaniem, jakie sobie stawia MOPS jest 
diagnoza sytuacji rodzin. To rodzi jednak 
pytanie, co MOPS robił w poprzednich 
latach, skoro nie ma tej diagnozy. Nie 
sądzę, by zbawienny wpływ na poprawę 
sytuacji rodzin miało wpisanie tych sa-
mych, co w latach poprzednich, sposobów 
działania, które okazały się nieskuteczne. 
A już na pewno nic nie zmieni powołanie 
Centrum Przyjaznego Rodzinie. Bez głę-
bokiej analizy przyczyn zła i rzetelnej ich 
prezentacji, możliwości zmagania  się 
z nim, powołanie centrum nie poprawi. 
Już słyszę głosy, że przecież w kolejnych 

punktach (a zadania zebrano w siedmiu), 
to wszystko, o co pytam, jest powiedziane. 
A ja uważam, że nie jest, bo nie ma opisu 
sytuacji, z którymi MOPS ma do czynie-
nia i  sposobów przeciwdziałania, które 
zawierałby przekonanie, że ta wiedza jest 
głęboka, i że są możliwości wprowadzenia 
płynących z  niej działań naprawczych, 
także zapobiegawczych. Po owocach ich 
poznacie. Trzeba zatem śledzić na co 
dzień pracę MOPS-u, któremu, mimo 
słów krytyki, życzę jak najlepiej.

Dla obcych ceny jak „w Ritzu”
Co tu komentować, podwyżka jak wszę-
dzie, choć ta ma też swój wymiar po-

nadziemski. Ceny na cmentarzu komu-
nalnym przy ul. Armii Poznań wzrosły, 
bo dawno nie wzrastały, a  wszystko 
drożeje. Celem podwyżki było także 
stworzenie cen zaporowych dla miesz-
kańców spoza Lubonia, na przykład 
z  Poznania, których kusiła niska cena 
i  niewielka odległość, w  porównaniu 
z  poznańskimi cmentarzami. A  więc 
teraz łatwiej będzie skorzystać z  usług 
miejscowym, choć, oczywiście, niech 
żyją jak najdłużej! I tak, płata za udo-
stępnienie miejsca pochówku w grobie 
ziemnym na 20 lat dla mieszkańców 
Lubonia wynosi 160  zł za miejsce po-
chówku jednoosobowe. Dwuosobowe 
kosztuje 265 zł, trzyosobowe 340 zł, czte-
roosobowe 490  zł, urnowe 1-osobowe 
100 zł, urnowe 2-osobowe 150 zł, urno-
we 3-osobowe 200 zł, a urnowe 4-oso-
bowe 250  zł. Dla mieszkających poza 
Luboniem opłata wynosi aż 500% staw-
ki. Miejsce pochówku w grobie muro-

wanym to: 1  700  zł za jednoosobowe, 
2  500  zł za dwuosobowe, 4  300  zł za 
trzyosobowe, 5 700 zł za czteroosobowe. 
Rezerwacja miejsca kosztuje 200 zł za 10 
lat. Szczegółowy cennik zamieszczono 
w uchwale.

Tereny po WPPZ
Odrzucono uwagi wniesione do projek-
tu Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Tereny po WPPZ” – 
etap I przez Grupę-River, ponieważ pro-
jekt wyłożono do publicznego wglądu 
wyłącznie w zakresie zmian wynikają-
cych z  Rozstrzygnięcia Nadzorczego 
Wojewody Wielkopolskiego. To ozna-

czało tyle, że nie było już 
żadnych przeszkód do 
uchwalenia całego miejsco-
wego planu. Tak też posta-
nowili radni w głosowaniu.

Szersza rura
Wreszcie być może koniec 
kłopotów z  odwodnieniem 
tej części miasta. Budowa 
kanalizacji magistralnej na 
ul. Dworcowej powinna być 
rozwiązaniem problemu. 
Nowa rura, prawie dwukrot-
nie szersza (nie 900 a 1500 Ø 
średnicy), ma umożliwić 
zebranie wód deszczowych 
nie tylko z  tej drogi. Prace 
projektowe trwają, ale trud-
no określić ich koniec, 

w związku ze stykiem inwestycji z pla-
nami PKP.

Czy Bielawski się upierał?
Radny wrócił do toczącej się, także 
w „WL”, polemiki między nim a Ko-
misją Organizacyjno-Prawną RML. 
Tym razem skupił się na nieprawdzi-
wym stwierdzeniu w  oświadczeniu 
Komisji o  sposobie protokołowania 
jej obrad. Radny dowodził, że proto-
koły nie są regulaminowe i nie zawie-
rają wymaganych skrótów z wypowie-
dzi radnych. Komisja jednak nie 
przyznała się do swojego błędu i za-
rzuciła radnemu mijanie się z prawdą. 
Radny w swoim oświadczeniu wska-
zał paragrafy z regulaminu Rady, któ-
rych nie przestrzegano w owych pro-
tokołach. Wyraził nadzieję, że ten 
ciągnący się już zbyt długo spór nie 
będzie miał wpływu na dalszą współ-
pracę Komisji i radnego. Podzielamy 
tę nadzieję.

Dom Włodarza
W myśleniu o  przyszłości historycz-
nego miejsca, przeważa koncepcja 
utrzymania starej architektury z  no-
wymi elementami, tak by uzyskać 
możliwość połączenia w niej wszyst-
kich funkcji premiowanych w konkur-
sach na środki umożliwiające podjęcie 
inwestycji. Integracyjną kulturotwór-
czą, chroniącą dziedzictwo. Ponieważ 
przystąpienie do konkursu wymaga 
pozwolenia na budowę, podpisano 
umowę z architektami na wykonanie 
projektu w oparciu o podjętą współ-
pracę z Politechniką Poznańską i wy-
pracowanych koncepcji.

Po wizycie w Austrii

Radny Krzyżostaniak zapytał, czy wyjazd 
służbowy Burmistrz Machalskiej do 
Austrii zaowocuje nowymi kontaktami 
partnerskimi. W  odpowiedzi usłyszał, 
że dziś, po pierwszej wizycie, jest za 
wcześnie na takie deklaracje.

Prywatny lepiej zarządzany?
Radny Andrzej Okupniak nawiązał do 
obietnic inwestycyjnych �rmy „Aqu-
anet” na terenie Lubonia, z  których 
spółka nie wywiązała się. 
W  odpowiedzi usłyszał, że 
spółka najprawdopodobniej 
zostanie sprzedana i ma am-
bicje wejścia na giełdę. To 

n
Radny Jakub Bielawski broni dobrego imienia   fot. 
Jerzy Nowacki

n
Radni z zainteresowaniem studiują 
najdłuższy na stole RML, plan budowy 
rury pod Dworcową    
fot. Jerzy Nowacki

n
Przedstawiciele mieszkańców na sesji RML   fot. Jerzy Nowacki

Oświadczenie

Rada Miasta Luboń
W dniu 16.06 zwróciłem się do Komisji Organizacyjno-Prawnej z wnioskiem 
o sprostowanie fałszywego stwierdzenia, zawartego we wcześniej uchwalonym 
przez tą komisję stanowisku. Zarzuca mi się tam, że podałem nieprawdę, jakoby 
protokoły komisji były niezgodne ze statutem. We wspomnianym wniosku wska-
załem wyraźnie, że par. 73 i par. 53 przedstawiają wyraźną delegację dotyczącą 
zasad formułowania protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta. Przepisy te 
stanowią, że protokoły komisji winny zawierać skróty wystąpień mówców za-
bierających głos podczas posiedzeń. Tymczasem protokoły z posiedzeń Komisji 
Organizacyjno-Prawnej, przygotowywane od początku kadencji do momentu 
ukazania się mojego artykułu w „Wieściach Lubońskich” takich skrótów nie zawie-
rają. Są one zatem niezgodnie z postanowieniami par. 73 i par. 53 Statutu Miasta 
Luboń. Są też zarazem expressis verbis niezgodne ze Statutem Miasta Luboń. Do 
pozostałych zarzutów postanowiłem się nie odnosić, gdyż nie miałem stosownych 
dowodów w postaci nagrań z prywatnych rozmów. Jedynym wnioskiem, który 
płynie dla mnie z tej części stanowiska komisji, jest konieczność wyjaśnienia tych 
kwestii na niwie prywatnej.
Mimo oczywistych przesłanek i zapisanych czarno na białym regulacji statutowych, 
radni nie wystosowali odpowiedniego sprostowania. Szkoda zatem, że członko-
wie komisji nie zdecydowali się na to, by wobec kwestii oczywistych przyznać się 
do własnego błędu. Liczę jednak, że mimo dzielących nas różnic, będziemy dalej 
w stanie razem pracować dla dobra miasta, tak jak to było wielokrotnie wcześniej.
Treść niniejszego oświadczenia (poza wyrażonym w poprzednim zdaniu zapro-
szeniem do współpracy) nie odnosi się do radnej Katarzyny Frąckowiak. Radna 
po wydaniu stanowiska Komisji Organizacyjno-Prawnej zamieściła w prasie sto-
sowne oświadczenie, które odebrałem jako deklarację, że radna nie zgadza się ze 
stanowiskiem komisji, ale podpisuje je jedynie dlatego, by zakończyć zaistniały 
spór. Ponadto w przypadku mojego poprzedniego wniosku radna wstrzymała się 
od głosu podczas głosowania nad przygotowaną odpowiedzią.

Z poważaniem
Jakub Bielawski

Radny Rady Miasta Luboń
Luboń 21.07.2016 r.
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nie jest dobra wiadomość 
dla Lubonia, którego potrze-
by inwestycyjne wodno-ka-
nalizacyjne są bardzo duże. 
Zdaniem burmistrz Machal-

skiej inwestor, który kupi akcje zbywa-
ne przez Poznań, będzie zainteresowa-
ny zyskiem, a  nie inwestowaniem 
w gminach pozapoznańskich. Poznań 
chce uzależnić likwidację tzw. „białych 
plam” od ilości sprzedawanej wody. 
Taka zasada dyskryminuje te tereny 
w  Luboniu, które mają bardzo małą 
sprzedawalność, także z powodu braku 
inwestycji. A  więc „kwadratura koła”. 
Bardziej, niż tak potrzebnych inwesty-
cji, można spodziewać  się kolejnych 
podwyżek cen usług Aquanetu. Bur-
mistrz Michał Popławski dodał, że mia-
sto monituje stale w Aquanet w sprawie 
opóźnień w  realizacji zaplanowanych 
inwestycji i nie potra� wyjaśnić przy-
czyn niewywiązywania  się spółki ze 
składanych obietnic. Wodociągi i  ka-
nalizacja w Luboniu mogą paść o�arą 
ambicji Poznania zbudowania tramwa-
ju do Naramowic.

A jednak dokumenty
W zeszłym miesiącu („WL” 7-2016, 
s. 19) pisałem, że słusznie w regulami-
nie odbioru śmieci nie wymaga  się 
przy zamówieniu usługi dokumentów 
potwierdzających tytuł do nierucho-
mości, bowiem wystarczy samo 
oświadczenie obywatela. Taką zasadę 
potwierdził na sesji burmistrz Popław-
ski. A tu klops. Radny Bielawski wy-
próbował tej rewolucyjnej zmiany 

w myśleniu na sobie, i co? Nie załatwił 
nic, więc postanowił skonsultować 
sprawę u Burmistrza. I tu niespodzian-
ka, Michał Popławski oświadczył, że 
na sesji się pomylił. Wracamy więc do 
konieczności przedstawienia doku-
mentów poświadczających własność 
lub inne władanie nieruchomością. 
Smutne, bo myślałem, że już jest no-
wocześniej. Jakie są powody takiej 
decyzji? Może ktoś uzasadni, bo na 
przykład w Lesznie takie dokumenty 
nie są wymagane. Wystarczy zaznacze-
nie odpowiedniej kratki we wniosku.

Absurd z biletem senioralnym
Korzystne rozwiązania dla seniorów 
(65+) w Poznaniu nie będą mogły być 
dostępne w  gminach ościennych 
z przyczyn finansowych. Poznań chciał 
namówić gminy do przystąpienia do 
tego programu, ale nie za darmo. Lu-
boń musiałby wydać na ten cel dodat-
kowo 100 tysięcy zł, choć z wyliczeń 
wynika, że w pewnym sensie finansu-
je tę ulgę dla mieszkańców Poznania, 
przyczyniając  się do zysków z  trans-
portu publicznego w  aglomeracji, 
z  którego program jest finansowany. 
Zażądano też przemalowania wszyst-
kich pojazdów na jeden kolor. Poznań 
jako największy gracz stawia warunki 
niemożliwe do spełnienia. Musimy 
więc zmartwić naszą czytelniczkę, któ-
ra pytała o przyczyny nieobejmowania 
Lubonia przez poznański bilet senio-
ralny, że rozwiązania leżą po stronie 
„silniejszego”.

Obserwator Luboński
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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

Ile miasto wydało na szkolenia radnych 
od początku kadencji i  jakie to były 
zajęcia?   (R.K.)

Odp.: Informuję, iż w kadencji 2014 – 
2018 radni szkolili się z następujących 
tematów: „Prawa i  obowiązki radnego 
gminy” (9 radnych – koszt 2  610  zł), 
„Organizacja i  planowanie pracy rady 
oraz prowadzenie obrad przez przewod-
niczącego – wskazówki praktyczne” (3 
radnych – koszt 870 zł), „Komisja rewi-
zyjna jako wewnętrzny organ kontrolny 

w jednostkach samorządu 
terytorialnego” (5 radnych 
– koszt 1 475 zł), „Zada-
nia i rola komisji rewizyj-
nej” (2 radnych – koszt 
780  zł), Zatwierdzenie wykonania bu-
dżetu (2 radnych – koszt 300 zł), „Wy-
stąpienia publiczne” (16 radnych – koszt 
2 960 zł), „Sztuka autoprezentacji – czy-
li nie tylko jak mnie widzą, tak mnie 
piszą” (16 radnych – koszt 2  960  zł). 
Łączny koszt szkoleń wyniósł 
11 955 zł.    oprac. Monika Pigłowska 

(Wydział Organizacyjny)

Mieszkańcy pytają

Nauka radnych kosztuje

Do tabeli zamieszczonej w „WL” 7-2016, 
s.  20, w której ułożyliśmy listę według 
planowanych kosztów realizacji, zgodnie 
z przesłaną z Urzędu Miasta informacją, 
dopisujemy w pozycji nr 22, że wniosko-
dawcą jest Inicjatywa społeczna 
„Uśmiech Dziecka”; w  pozycji nr  36 – 
Lubońska Rada Seniorów, a w pozycji 43 
– Towarzystwo Miłośników Miasta Lu-
bonia.
Prezentujemy trzy kolejne inicjatywy, 
które wydają się nam interesujące.
Qn „Kładka nad Wartą” – to najdroższy 

projekt, wart 1 mln zł. Nie mieści się za-
tem w przyjętym regulaminie, gdzie na 
tzw. „twardy projekt” można przezna-
czyć maksymalnie 100 tys. zł. Warto go 
jednak odnotować. Choć na sesji RML 
Burmistrz stwierdziła, że taki projekt nie 
może być brany pod uwagę. W projekcie 
czytamy, że znaczący rozwój turystyki na 
terenie gminy Luboń, mogłaby przynieść 
budowa kładki łączącej z gminą Czapury. 
Z możliwości przeprawy wyłączone byłyby 
samochody. Wnioskodawca ma nadzie-
ję, że przyczyniłaby się do inwestowania 
w tereny nadwarciańskie. Bene�cjentami 
projektu, zdaniem wnioskodawcy, byliby 
mieszkańcy Lubonia i okolicznych gmin. 
Może radni powinni zainteresować się 
tym projektem przy okazji debatowania 
nad budżetem.
Qn „Zielony Lasek”(tu zbieg okoliczności, 

z tematem miesiąca w bieżącym numerze 
„WL”). Projekt przewiduje uatrakcyjnie-
nie terenu miejskiego wokół Lubońskiego 
Ośrodka Kultury, poprzez zbudowanie 
fontanny, postawienie ławek, koszy na 
śmieci, montaż oświetlenia, stojaków rowe-
rowych i położenie jakiejś, nie określonej 
w projekcie nawierzchni. Porządkowanie 

terenu łączyłoby się z nowymi nasadze-
niami roślin. Zdaniem wnioskodawców, 
projekt wpisałby się dobrze w mające tam 
powstać osiedle mieszkaniowe i ośrodek 
fundacji „Pro Maxima”.
Qn „Rowerowy Luboń. Rowerem pod prą-

d”(będący swoistym echem naszej pu-
blikacji o kontrapasach („WL” 12-2015, 
str. 23). Dotyczy wszystkich ulic jedno-
kierunkowych w Luboniu, a jest ich 11. 
Będzie, zdaniem wnioskodawców, słu-
żył wszystkim – rowerzystom, pieszym, 
kierowcom. Jest bezpieczny, o czym już 
pisaliśmy, i nie wymaga wielu nakładów 
�nansowych. Wnioskodawcy twierdzą, 
że oprócz projektu, potrzeba znaków 
drogowych, farby i nakładu pracy przy 
malowaniu. Wszystko razem kosztowa-
łoby 49 tys. zł. Wniosek ma wspierające 
załączniki. To wyniki badań i ekspertyzy, 
polskie i europejskie, na temat pożytków 
płynących z takiego rozwiązania komu-
nikacyjnego.

JN

Pomylenie pojęć?
Choć radni i kierownicy jednostek miej-
skich to też obywatele Lubonia, bo w nim 
mieszkają, to czy wnioski o moderniza-
cję obiektów publicznych powinny tra�ać 
do realizacji trybem Budżetu Obywatel-
skiego? Przecież osoby te jako decyden-
ci mają swoje narzędzia. Radny może 
składać wnioski, propozycje budżetowe 
itd., a  nawet projekty uchwał. Z  kolei 
dyrektorzy placówek, którzy w imieniu 
miasta zarządzają majątkiem wspólnym, 
są zobowiązani do konstruowania 
i przedstawiania władzy corocznych bu-
dżetów podmiotów zawierających re-
monty, modernizacje itd.

LBO – czas wery�kacji

Uzupełnienie listy 
projektów

syren, absolutny bezruch, godna posta-
wa turystów i mieszkańców. Byliśmy też 
pod Pomnikiem Małego Powstańca. 2 
sierpnia udaliśmy się na Cmentarz Woj-
skowy na Powązkach. Spacerowaliśmy 
pośród lasu brzozowych krzyży. W sku-
pieniu i  z  szacunkiem przystawaliśmy 
nad mogiłami członków Szarych Szere-
gów i Batalionu „Zośka”. Towarzyszyła 
nam cisza i modlitwa.
Odwiedziliśmy też miejsca, w których 2 
lata temu uczestniczyliśmy jako statyści 
na planie serialu „Czas Honoru” (kilka 
odcinków o Powstaniu Warszawskim).
Największa pochwała należy się naszym 
najmłodszym uczestnikom – Andrzejo-
wi Myszograj (SP  3 w  Luboniu, kl.  6) 
oraz Alexowi Krolowi (Poznań), którzy 
wytrzymali do późnych godzin wieczor-
nych, śpiewając z całą Warszawą pieśni 
powstańcze na placu J. Piłsudskiego.

Monika Warchlewska, Sergiusz Myszograj

Oprócz wymienionego wyżej Andrzeja 
Myszograj w  Warszawie Luboń repre-

zentowali m.in.” Kuba Szaroleta (gimna-
zjalista, także członek organizacji „Strze-
lec” Luboń), Adrian Krugiełka (także 
w „Strzelcu” Luboń) oraz Sergiusz My-
szograj.

W powstańczej Warszawie cd.  
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Przedwakacyjna

Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Mi-
litarnej „Semper Fidelis” działa pod 
Patronatem Honorowym burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej. Zajmuje się 
rekonstrukcją historyczną pierwszo- 
i drugowojenną, odtwarza zarówno 
jednostki wojskowe, jak i  cywilne. 
Działalność grupy ma charakter 
edukacyjny, informacyjny, nie ma na 
celu propagowania czy iden nański 
Czerwiec 56”, skupiającym kilka grup 
rekonstrukcyjnych na okoliczność 
rocznicy Powstania Poznańskiego 
Czerwca 1956 r. Realizowała „żywe”’ 
lekcje historii oraz pikniki z historią 
w tle dla Szkoły Podstawowej nr 3. 
Uczestniczy i wspiera działania sekcji 
historycznej Towarzystwa Miłośni-
ków Miasta Lubonia.   (S.M.)
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Wzorem dobrych obyczajów dzienni-
karskich chcemy, by „Wieści Lubońskie”, 
jako pismo o  ambicjach opiniotwór-
czych, stanowiły forum dyskusji o naj-
ważniejszych problemach naszego mia-
sta. Postanowiliśmy zatem sięgnąć po 
formę debaty redakcyjnej. Będziemy się 
starali cyklicznie zapraszać do redakcji 
kompetentnych rozmówców, aby w bez-
pośredniej konfrontacji poglądów, do-
chodzić do ważnych wniosków, a  być 
może, jeśli się uda, wskazywać rozwią-
zania. W planach mieliśmy już debatę 
o Straży Miejskiej, czekamy na gotowość 

do rozmowy osób za jej działanie odpo-
wiedzialnych. Jest wiele tematów god-
nych debatowania. Dziś zaczynamy od 
problemów Lasku.
W sondzie na pytanie o stopień zin-
tegrowania tej „dzielnicy” z miastem, 
ośmioro radnych wskazało na jego 
brak. Charakterystyczne, że wśród 
nich byli wszyscy radni z tego terenu. 
Znamienne jest też, ujawnione w od-
powiedziach na pytanie sondażowe, 
przekonanie burmistrzów o  pełnym 
zintegrowaniu wszystkich dzielnic 
Lubonia. Jak jest naprawdę? Zaprosi-
liśmy do rozmowy radnych Dorotę 
Franek, Katarzynę Frąckowiak, Karo-
linę Wilczyńską-Kąkol, Magdalenę 
Wożniak-Patej (nie mogła wziąć 
udziału z powodu wyjazdu) i Hiero-
nima Gawelskiego. Oto obszerne frag-
menty tej dyskusji.

Jerzy Nowacki „Wieści Lubońskie”: 
Jakie są przyczyny niedostatecznej 
integracji Lasku z resztą miasta?

Niedoinwestowane ulice
Dorota Franek: To nie jest rzecz, która 
wydarzyła się w ciągu trzech, czterech 
ostatnich lat. Lasek jest dzielnicą, która 
przez wiele lat była na uboczu. Była to 

dzielnica rolnicza. Przez kilka ostatnich 
dekad działo się tu o wiele mniej. Nie 
było kanalizacji, przez wiele lat nie prze-
prowadzono wykupu ziemi od właści-
cieli. Chodzi o to, żebyśmy teraz doszli 
do zrównoważonego rozwoju Lubonia. 
Lasek w szybkim tempie dogoni pozo-
stałe dzielnice miasta. Ja widzę, że wła-
dze bardzo się starają zrównoważyć jego 
rozwój.

Karolina Wilczyńska-Kąkol: Lasek nie 
ma w takim stopniu utwardzonych ulic, 
jak reszta Lubonia. To jest nasza naj-

większa bolączka. Przez te dwa lata, 
które nam zostały, jako radnym, nie 
wydarzy  się zbyt wiele. Mamy plan, 
napisaliśmy wnioski. Media, kanalizacja, 
woda, są już poprowadzone.

Hieronim Gawelski: Wysłałem wniosek, 
żeby utworzyć nową drogę – połączenie 
1 Maja, do ul. Poznańskiej. Byłby to skrót 
w tamte rejony miasta.

Dwa Laski, dolny i górny

JN „WL”: Radna Frąckowiak odpowia-
dając na pytanie sondy mówiła, że są 
właściwie dwa Laski. O  którym teraz 
mówimy?

Katarzyna Frąckowiak: Podzielenie 
Lasku torami i 430-tką (od red. – ul. 
Armii Poznań) determinuje nasze ży-
cie. Niemoc władzy, jeśli chodzi o dol-
ny Lasek, ciągnie się od bardzo dawna. 
Jedyne, co mi  się udało uzyskać, po 
czteroletniej walce, to zgoda na projekt 

odwodnień trzech ulic. Bę-
dzie zrealizowany do końca 
roku. Ale to nie jest główny 
problem. Teraz zamykają 
nam przejazd i nie udało się 
ani z  poprzednim burmi-
strzem, ani tym razem, wpi-
sać coś w budżet, aby (móc) 
dyskutować z Koleją.

JN „WL”: Zamykają po to 
żeby, jak sadzę, polepszyć 
sytuację? 

KF: Ale komu? Mówimy 
o wiadukcie na Łęczycy, czy 
o transferze ludzi z Poznania 
do Mosiny? Przy tej okazji 
ruch zrobi się bardzo szybki 
i będziemy mieli problem, by 
włączyć się w tę ulicę. Już jest 
problem duży. (Ale) chodzi 
mi o przejazd na Ogrodową. 
Mieszkańcy Lasku trącą moż-
liwość komunikacji z resztą 
miasta.

Piotr Paweł Ruszkowski 
„WL”: Chodzi o  połączenie 

Lubonia wschód – zachód. Luboń jest 
przecięty torami kolejowymi północ – 
południe. Po modernizacji linii E-59 
będzie o jedno połączenie mniej niż do 
tej pory.

KF: To jest przejazd bardzo uczęsz-
czany. Ludzie z dolnego Lasku chodzą 
nim do pracy, dzieci do szkoły. Na 
moją prośbę poseł Wróblewski (PiS) 
spotkał się z dyr. Neumannem (PKP) 

i  uzyskał za-
pewnienie, że 
kolej jest skłon-
na do rozmów. 
Życie toczy  się 
za torami. Jest 
szkoła, kościół, 
urząd miasta, 
przychodnia 
lekarska, han-
del, właściwie 
wszystko. Kolej 
została z  dużą 
ilością pienię-
dzy, ale my nie 
m o ż e my   s i ę 
o  nic ubiegać, 
bo przez trzy 
kadencje, nikt 
z   władz nie 

wpisał chęci połączenia wschodu z za-
chodem. A  wystarczyło mieć mały 
udział.

HG: Mieszkańcy będą protestować.

KF: To będzie przejście niestrzeżone, 
przy trasie szybkiej kolei.

JN „WL”: Czy miasto ma wpływ na 
decyzje PKP?

KF: Każdy gospodarz powinien mieć 
wpływ na to, co na jego terenie się dzieje.

PPR „WL”: Konsultacje (z PKP) były 
w Kościanie, w Poznaniu, Lubonia, jako 
jedynej gminy, z leżących między nimi, 
nikt nie reprezentował. Jednocześnie 
utworzono wówczas cmentarz komu-
nalny w  miejscu, gdzie w  planach od 
dziesiątków lat było dodatkowe połącze-
nie bezkolizyjne, nad torami.

JN „WL”: Czy przez ostatnie dwa lata 
była szansa zmiany tej sytuacji?

KF: Póki piłka jest w grze trzeba próbo-
wać. Żeby coś uzyskać, musimy mieć 
wkład własny.

JN „WL”: Czy znają Państwo jakieś de-
cyzje władz miasta, z tej kadencji, które 
mogłyby sytuację zmienić?

Wszyscy: Nie.

Życie w Lasku

JN „WL”: Czy można powiedzieć, że 
w  dolnym Lasku żyje  się gorzej i  tak 
będzie nadal?

KF: W dolnym Lasku żyje się dużo go-
rzej niż w górnym.

DF: W (całym) Lasku żyje się inaczej. 
Żyje się spokojniej, bardziej sąsiedzko. 
Z dziada, pradziada. Doszło teraz mnó-
stwo młodych ludzi, za sprawą dewelo-
perów, którzy pobudowali, gdzie się da, 
bloki. Cieszę się, że będą poczynione 
kroki, żeby powstrzymać rozbudowę 
szeregowców, bo będzie za ciasno, 
w szkole, przedszkolu, na ulicy. Nie jest 
to dla nas korzystne.

Miejscowy plan widmo

PPR „WL”: Kto za to odpowiada? Kiedy 
wreszcie będzie plan miejscowy dla La-
sku?

DF: To też są zaniedbania z kilkudzie-
sięciu lat. Nie ma planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

PPR „WL”: Dlaczego?

DF: Ile ulic jest nie wykupionych, Par-
kowa, Malinowa?

PPR „WL”: Jakie rozwiązania konkretne 
Państwo widzą?

DF: Porządkować.

HG: Porządkować sprawy 
prawne, szukać właścicieli, 
wykupić grunty, ale to wyma-
ga czasu.

n
Na zaproszenie redakcji do siedziby „Wieści Lubońskich” w trudnym do uzgodnienia terminie 
wakacyjnym – 8 sierpnia – przybyło czworo radnych z Lasku (wszyscy z ugrupowania Forum 
Obywatelskie Luboń), zabrakło przedstawicielki okręgu nr 17 – Magdaleny Woźniak-Patej z Lu-
bońskiej Inicjatywy Obywatelskiej   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Katarzyna Frąckowiak – reprezentantka najbardziej zaniedbane-
go obszaru w Luboniu (Dolnego Lasku, okręg nr 19) i Karolina 
Wilczyńska-Kąkol (okręg 18)   fot. Piotr P. Ruszkowski

Debata o Lasku
Pierwsza dyskusja redakcyjna o problemach najbardziej zaniedbanej części miasta z przedstawicielami 
mieszkańców
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JN „WL”: I pieniędzy.

DF: Właściciele ziemi sprze-
dają ją i powstają nowe ulice. 
Prawo na to pozwala, nikt nie 

działa ponad prawem.

PPR „WL”: Jedyny teren w  Luboniu, 
który nie ma planu zagospodarowania 
znajduje się w Lasku.

DF: On się zaczyna tworzyć.

PPR „WL”: A co stoi na przeszkodzie? 
Szósty rok mija od uchwały zobowiązu-
jącej do jego zrobienia.

HG: Pytał Pan właścicieli gruntów, czy 
chcą je przeznaczyć pod zabudowę prze-
mysłową? Wszyscy chcą deweloperów, 
uzyskać wyższą cenę. Chęć zysku jest 
silniejsza. Miasto nie posiada takich 
pieniędzy, żeby wszystkim właścicielom 
iść na rękę.

DF: Za dwa lata, na koniec kadencji, 
mam szczerą nadzieję, że będzie plan.
Hanna Siatka „WL”: Gdyby był plan 
miejscowy, nie byłoby problemu ulicy 
Malinowej, bo tam przecież była droga.

JN „WL”: Jaki Państwo mają wpływ na 
powstanie planu miejscowego?

DF: Musimy naciskać, musimy prosić.

PPR „WL”: Przecież to Wy jesteście 
władzą. Sześć lat temu, władza wyko-
nawcza, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, 
podjęła decyzję o wszczęciu miejscowe-
go planu. Minęło tyle czasu, a my mó-
wimy, że jest dopiero nadzieja, że do 
końca kadencji będzie plan.

JN „WL”: Na czym budują Państwo tę 
nadzieję?

KW-K: Ja myślę, że na przychylności, 
Pani Burmistrz, Panów Burmistrzów, 
żeby we wszystkich dzielnicach Lu-
bonia było po równo, a  nie tak, jak 
było do tej pory. Każdy z  nas zna 
potrzeby mieszkańców i gdy rozma-
wiam z  burmistrzem Popławskim 

widzę jego przy-
chylność. Nigdy mi 
n ie  p owiedzia ł : 
„nie”, tylko: „musi-
my to jakoś zrobić”.

JN „WL”: Nie zga-
dzam się z taką po-
stawą, że do podjęcia 
dobrej decyzji dla 
mieszkańców po-
trzebna jest przy-
chylność i życzliwość 
burmistrzów wobec 
radnych. Państwo 
muszą razem zgod-
nie to realizować.

Hierarchia ważno-
ści

JN „WL”: Co jest 
w tej chwili najtrud-
niejsze do załatwie-

nia? Brak ulic, brak komunikacji mię-
dzy dolnym i  górnym Laskiem, czy 
brak planu miejscowego?

KF: Przede wszystkim brak komuni-
kacji. Bo ulice da się zrobić, szczegól-
nie, gdy ruszył plan odwodnienia 
Wawrzyniaka, Spokojnej i  Rutkow-
skiego.

KW-K: Z punktu widzenia mieszkańców 
terenu, który ja reprezentuję, utwardze-
nie ulic, wykupienie gruntów, żeby moż-
na na przykład na Parkowej zrobić cho-
ciażby chodnik. Naprawa chodnika na 
Sobieskiego.

JN „WL”: Dochodzi zatem czwarty pro-
blem, wykup gruntów.

DF: Jak będzie plan zagospodarowania 
przestrzennego, to będzie również moż-
na porządkować ulice.

JN „WL”: A brak dużego obiektu han-
dlowego?

KF, DF, KW-K: Potrzebny byłby szcze-
gólnie w dolnym Lasku. Brakuje (tam) 
także apteki.

POLITYKA LOKALNA

Debata o Lasku

cd.  
ze str. 
23

n
Dorota Franek (okręg 20) i Hieronim Gawelski (okręg nr 21)   fot. Piotr P. Ruszkowski

HG: Plan powinien zawierać wszystkie 
udogodnienia, ale nie jestem zwolenni-
kiem wielkopowierzchniowego handlu.

Najważniejsze problemy

JN „WL”: Mamy w  Lasku następu-
jące grupy problemów: Brak Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Konieczność ła-
twiejszej komunikacji między La-
skami, wschodnim i  zachodnim. 
Potrzeba wykupu gruntów pod prze-
strzeń wspólną, ulice, chodniki, 
place zabaw. Budowa ulic. Zapo-
trzebowanie na podstawowe pla-
cówki handlowe w  dolnym Lasku. 
Czy z większą nadzieją na załatwie-
nie ich, szli Państwo do wyborów 
samorządowych? Czy mają ją dzi-
siaj, po dwóch latach doświadczeń, 
bogatsi o  wiedzę zdobytą podczas 
pracy w Radzie Miasta?

KF: Wiedziałam, z czym się zmierzę. Nie 
potra�ę zgodzić się z niemocą. Musimy 
walczyć, po prostu, do końca.
DF: Kasia walczy, my rozmawiamy.
Inwestycje tej kadencji

PPR „WL”: Jakie inwestycje są obecnie 
w Lasku realizowane?

DF, KF, KW-K, HG: Ulica Dojazdo-
wa (do 2018), utwardzenie ul. Juran-
da (2017), chodnik i oświetlenie na 
Malwowej (2017), ul. Kurowskiego 
lub Topolowa, ul. Rydla do Walki 
Młodych, a w następnych latach Ry-
dla do Podgórnej, oświetlenie w oko-
licach Poznańskiej, remont Szkoły 
Podstawowej nr  4 i  przedszkola, 
oświetlenie Modrakowej, chodnik na 
ul. Żytniej.

DF: I tego będziemy się trzymać. Mamy 
umiarkowany optymizm.

JN „WL”: Czy mają Państwo świadomość 
tego, że to dopiero projekty, nad którymi 
Rada będzie debatowała i  głosowała 
w październiku?

DF, KF, KW-K, HG: Oczywiście, że tak. 
Będziemy lobbować. Mamy wsparcie 
wszystkich radnych.

Ciągle coś przed nami

HG: Czekamy na informacje bezpośred-
nio od mieszkańców, my jesteśmy od 
tego, by ich potrzeby przekazywać do 
władz miasta.

KF: Mnie na horyzoncie pojawia  się 
kolejny problem, przeniesienie pętli au-
tobusowej z ul. Armii Poznań w bardzo 
dziwne miejsce, za torami łęczyckimi.

DF: Myśmy się skupili na inwestycjach, 
a na życie w mieście składa się jeszcze 
wiele innych rzeczy i w ferworze dysku-
sji o tym zapominamy.

KF: Chleb czy igrzyska? Gdy chleba 
brakuje, igrzyska mnie nie interesują.

DF: A ja mówię do syna: na co ludzie 
będą  się uskarżać, gdy już wszystko 
będziemy mieli? A on mówi, że za pięć-
dziesiąt lat zepsuje się to, co teraz budu-
jemy.

Rodzą się pytania

Czy Rada Miasta zechce popierać 
plany radnych Lasku? Czy nowa or-
dynacja wyborcza, która w większym 
stopniu wiąże radnego z  terenem, 
z którego jest wybrany, może utrud-
nić realizację tych zamierzeń? Czy 
mieszkańcy innych „dzielnic” zaak-
ceptowaliby wyrzeczenia dla idei 
zrównoważonego rozwoju całego 
miasta? Czy wystarczy pieniędzy bu-
dżetowych na realizację już złożo-
nych projektów? Jakie są priorytety 
władz miasta? To kolejne pytania, 
które stawiamy i będziemy poszuki-
wali na nie odpowiedzi. Może nasi 
czytelnicy, może radni, władze mia-
sta, zechcą zabrać głos. Czekamy, bo 
wierzymy w  siłę i  skuteczność pu-
blicznej debaty.

Debatę poprowadził: Jerzy Nowacki

n
Katarzyna Frąckowiak zdecydowanie broniła interesów Dolnego Lasku   fot. Piotr P. Ruszkowski
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GOSPODARKA

Pierwszy sygnał w prasie odnotowali-
śmy w grudniu 2015 r., gdy jeden z czy-
telników, w cyklu: „Pytania do władz”, 
dzielił się informacją o zaleganiu z opła-
caniem składek ZUS dla pracowników 
w  miejskich instytucjach: LOSiR-ze – 
Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
i (BM) Bibliotece Miejskiej („WL” 12-
2015, str. 23). W reakcji m.in. na odpo-
wiedź pani Burmistrz, do styczniowego 
oraz kolejnych wydań „WL” wpłynęło 
dalszych kilkanaście pytań dotyczących 
nieprawidłowości w  Bibliotece, 
na które odpowiedzi udzielała już 
głównie ówczesna dyrektor pla-
cówki – Elżbieta Stefaniak. Oka-
zało się, że zaległości w płaceniu 
występowały również wobec in-
nych podmiotów. Nie realizowa-
ne terminowo faktury skutkowa-
ły wyłączeniami prądu w  tej 
placówce miejskiej. Z protokołów 
dowiadujemy się też, że żona dy-
rektora LOSiR-u – Renata Traw-
ka – w ramach umowy o dzieło 
otrzymała w Bibliotece zlecenie 
kontroli teczek pracowniczych. 
Z wyjaśnień Burmistrz przedsta-
wianych na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej dowiadujemy się, że 
wypłaty czekiem realizowane 
przez księgową A. Szymańską nie 
były rozksięgowane, a  w  sytu-
acjach utraty płynności �nanso-
wej przez tę placówkę miejską, 
udzielała pożyczki i opłacała zobowią-
zania ze swoich prywatnych środków! 
Z kolei pieniądze z czeków realizowa-
nych przez dyr. E. Stefaniak, wg oświad-
czenia, zostały wydatkowane na bieżą-
cą działalność oraz remont parkietu 
w „Galerii na Regale” BM. To informa-
cje z protokołów, precedensowych (za-
mkniętych dla mieszkańców) posiedzeń 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, która 
po audycie wykonanym na zlecenie 
Burmistrz w październiku 2015 r. wy-
kazującym nieprawidłowości, od stycz-
nia 2016 r. przeprowadzała „Kontrolę 
gospodarki �nansowej Biblioteki Miej-
skiej” („WL” 02-2016, str. 36, „WL” 04-
2016, str.  36). Chociaż „badania” za-
kończono stosunkowo wcześnie, pod-
czas posiedzeń komisji 29 stycznia i 4 
lutego, odbyły się także jeszcze dodat-
kowe spotkania tzw. grupy roboczej 
radnych, dokonującej analizy zgroma-
dzonych danych. Ostateczny protokół 
pokontrolny został podpisany dopiero 
na ostatnim posiedzeniu Komisji Re-
wizyjnej 13 lipca.

Dane z dokumentów
Z protokołów wynika, że kontrolą obję-
to jedynie okres ostatnich dwóch lat – 
rok 2014 i 2015 (przełom kadencji władz 
miasta – listopad 2014) – dyrektorem 
BM była Elżbieta Stefaniak. Informacji 
i  wyjaśnień w  toku przeprowadzanej 
kontroli udzielały: dyrektor BM – Elż-
bieta Stefaniak, Burmistrz Małgorzata 
Machalska oraz dodatkowo aktualna (od 
3 marca br.) dyrektor BM – Agnieszka 
Begier i  obecna główna księgowa BM 
– Zo�a Drobinska. Dotacje dla Biblio-

teki Miejskiej wynosiły: 654  280  zł 
w 2014 roku i 656 544 zł w 2015 r. Bi-
blioteka w 2014 roku zatrudniała pra-
cowników na 7,5 etatu. Zdecydowaną 
większość dotacji miejskiej – 78,54% – 
stanowiły (w 2014  r.) wynagrodzenia. 
Na remonty wydano 61 000 zł (w tym 
materiały 20 000 zł) w 2014 r. i 14 000 zł 
w 2015. Na ZFŚS (Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych) w  badanych 
dwóch latach przekazano po 10 392 zł, 
z  tego na świadczenia urlopowe po 

8 550 zł i 1 842 zł na inne świadczenia. 
Zlecony audyt i kontrole KR wykazały, 
że w  roku 2014 i  2015 zobowiązania 
wobec ZUS i US nie były płacone termi-
nowo, co spowodowało powstanie na-
leżności odsetkowych (w dokumencie 
brak danych szczegółowych). Odpowie-
dzialna dyrektor placówki E. Stefaniak 
oświadczyła, że odsetki w  wysokości 
1 462,75 zł pokryła solidarnie z główną 
księgową Agnieszką Szymańską. Dyrek-
tor placówki wpłaciła kwotę 579,25  zł 
04.10.2015  r., a  głównej księgowej 
Agnieszce Szymańskiej potrącono z pen-
sji: 467,92  zł w  październiku oraz 
994,83 zł w listopadzie 2015 r. W proto-
kole występują jedynie stwierdzenia, że: 
Niejasny system planu kont powodował 
liczne komplikacje �nansowo-księgowe 
oraz Problemy księgowe spowodowane 
były również brakiem rozdziału Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
i konta głównego.

Rozbieżności
Pani dyrektor E. Stefaniak w toku kon-
troli oświadczyła, że Urząd Miasta nie 
płacił terminowo transzy dotacji. Komi-
sja we wnioskach wykazała jednak ter-
minowe ich przekazywanie placówce, 
„co stoi w sprzeczności do oświadczeń 
pani dyrektor”. W innym miejscu czyta-
my też, że podczas pierwszego posiedze-
nia Komisji Rewizyjnej 29.01.2016  r. 
dyrektor E. Stefaniak oświadczyła, że nie 
była uprawniona do realizacji czeków. 
Po wykazaniu przez KR realizacji dwóch 
czeków gotówkowych, dyr. Elżbieta Ste-
faniak pisemnie poinformowała, iż „w 
latach 2014 i 2015 uprawnienia do reali-

Nieprawidłowości w Bibliotece
Co wykazała Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń po kontroli gospodarki �nansowej Biblioteki Miejskiej

zacji czeków miał Dyrektor, główna 
księgowa oraz wyznaczony pracownik 
po kontrasygnacie osób zarządzających”. 
W trakcie prac grupy roboczej, w poło-
wie czerwca br. otrzymano zaświadcze-
nia z ZUS i US o niezaleganiu z płatno-
ściami Biblioteki Miejskiej w Luboniu.

Wnioski KR
Qn Nierzetelnie wykonane plany �nansowe 

na dany rok, a co za tym idzie większe od 
zaplanowanych wydatki spowodowały, 

że w ciągu roku brakowało środków na 
bieżące opłaty.
Qn Nieprawidłowości wynikały rów-

nież z  nierzetelnej księgowości pani 
Agnieszki Szymańskiej oraz braku nad-
zoru ze strony dyrektora, pani Elżbiety 
Stefaniak.
Qn Zlecony audyt i kontrola �nansowa 

były zasadne i wykazały stan faktyczny.
Qn System nadzoru księgowego w  BM 

oparty o zaufanie, nie gwarantował bez-
pieczeństwa �nansowego.
Qn Istnieją przesłanki o naruszeniu dyscy-

pliny �nansów publicznych przez badany 
podmiot w latach 2014 i 2015.
Qn Komisja na podstawie zgromadzonych 

danych nie była w stanie ustalić faktycz-
nej kwoty zobowiązań odsetkowych do 
ZUS i US za rok 2014 i 2015.

Zalecenia
Qn Komisja rekomenduje wprowadzenie 

systemu kontroli księgowej, który mak-
symalnie wykluczy błędy ludzkie.
Qn Komisja zaleca rzetelne przygoto-

wywanie planów �nansowych na każdy 
rok, zawierających realne dane, co do 
planowanych kosztów – zarówno opłat 
stałych, jak i opłat związanych z bieżącą 
działalnością biblioteki.
Qn Komisja 

zaleca sprawdzenie rzetelności pracy księ-
gowej Agnieszki Szymańskiej w innych 
miejskich placówkach lub spółkach pod-
ległych miastu.
Qn Komisja zaleca, żeby przy planowanych 

pracach remontowo-budowlanych były 
wysyłane zapytania ofertowe do różnych 
�rm w  jak największej liczbie – mini-
mum trzech.

Epilog
W międzyczasie księgowa Agnieszka 
Szymańska, która była księgową także 
w LOSiR-ze, została z Biblioteki Miejskiej 
zwolniona 30.12.2015  r. Dyrektor Elż-
bieta Stefaniak, już po przysługującym 
jej czasie przejścia na emeryturę odeszła 
31 kwietnia br. z Biblioteki Miejskiej.

Komentarz
Qn Protokół pokontrolny Komisji Rewizyj-

nej jest bardzo lakoniczny. Liczy zaledwie 
3 strony, przy czym jedna zajmuje 
informacje ogólne typu: skład ko-
misji, podpisy i wynik głosowa-
nia. Pozostałe 2 strony zawierają 
efekt ponadpółrocznej inspekcji, 
czyli wyniki czynności kontrol-
nych, wnioski oraz zalecenia do-
tyczące badanej placówki. Oprócz 
informacji i wyjaśnień przyjętych 
od kilku osób wymienionych po-
wyżej nie przedstawiono zakresu 
innych czynności kontrolnych, np. 
jakie dokumenty Komisja prze-
badała i pod jakim kątem? Brak 
m.in. podstawowego dokumentu, 
na który powoływali  się niemal 
wszyscy – audytu, a przynajmniej 
informacji: kto go dokonał, na czy-
je bezpośrednio robił to zlecenie, 
a także gdzie jest dostępny! Jego 
kopia powinna być bezwzględnie 
złącznikiem do protokołu pokon-
trolnego KR.

Qn Po lekturze nasuwa się szereg pytań. 
Dlaczego kontrolą nie objęto kolejnych 
lat wstecz skoro nieprawidłowości były 
już w 2014 r. Dlaczego nie powołano do 
składania wyjaśnień poprzedniego bur-
mistrza Dariusza Szmyta lub zastępcy, 
któremu placówka w  poprzedniej ka-
dencji podlegała – Rafała Marka? Dla-
czego Komisja w ogóle nie przesłuchała 
księgowej A. Szymańskiej? Jakiej warto-
ści są składane i przyjmowane rok rocz-
nie przez władze miasta sprawozdania 
z działalności placówek (jedynie pokazują 
porządek w papierach)? Co dalej z wy-
kazaną niegospodarnością �nansową? 
Czy to wszystko w sytuacji, gdy mamy 
do czynienia z pieniędzmi publicznymi 
traktowanymi jak w prywatnym folwarku? 
– Jeśli tak, to można pomyśleć, że spra-
wę „zamieciono pod dywan”. Dlaczego 
z protokołem pokontrolnym zwlekano aż 
do udzielenia absolutorium za 2015 r.?
Qn Władza Lubonia, która w pierwszej 

kolejności odpowiada za to, co dzieje się 
w mieście, nie ma sobie nic do zarzuce-
nia? We wnioskach czy zaleceniach ani 
słowa o  tych podstawowych organach 
nadzoru, które przyjmują budżety, spra-
wozdania oraz mają cały aparat sprawczy 
wszelkich kontroli czy wery�kacji i od-
powiadają przed wyborcami! Przecież za 
to, co dzieje się w podległych jednostkach 
odpowiadają na co dzień burmistrzowie. 
A organ Rady Miasta, jakim jest Komisja 
Rewizyjna, zgodnie ze Statu-
tem Miasta par.  89 kontro-
luje działalność Burmistrza, 
miejskich jednostek organiza-
cyjnych i jednostek pomocni-
czych Miasta pod względem: 

cd.  
na str. 
26

n
Po „Kontroli gospodarki �nansowej Biblioteki Miejskiej”, zmieniły się dyrektor i księgowa   fot. 
Piotr P. Ruszkowski
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1) legalności, 2) gospodarno-
ści, 3) rzetelności, 4) celowo-
ści, 5) zgodności dokumentacji 
ze stanem faktycznym. Bada 
w  szczególności gospodarkę 

�nansową kontrolowanych podmiotów!

Polityczni koledzy
Warto też przypomnieć, że LOSiR oraz 
BM to instytucje, w których kierow-
nictwo, a  także kwestie finansowe, 
prowadzą osoby związane politycznie 
z ugrupowaniem „Niezależni dla Po-
wiatu” (NdP). Z  przewijających  się 
w materiale nazwisk, obecnie radnym 
w  Radzie Powiatu, przedstawicielem 
tego komitetu wyborczego jest po-
przedni Burmistrz – Dariusz Szmyt. 
W listopadzie 2014 r. w wyborach sa-

morządowych do Rady Powiatu star-
towała także (bez skutku) Elżbieta 
Stefaniak. Z  kolei w  październiku 
2015 r. do Sejmu RP z listy JOW Bez-
partyjni startowali bez skutku: 
D.  Szmyt, Z.  Trawka, A.  Szymańska. 
We władzach ugrupowania politycz-
nego „Niezależni dla Powiatu” są: 
Z.  Trawka (członek Zarządu NdP) – 
Prezes Zarządu LOSiR sp. z o.o.; Rafał 
Marek (wiceprezes Zarządu NdP) – 
Zastępca Burmistrza Lubonia do koń-
ca 2014  r., obecnie przewodniczący 
Rady Nadzorczej LOSiR-u i pełnomoc-
nik Burmistrza ds. nadzoru właściciel-
skiego. Więcej o lubonianach i związ-
kach z placówkami miasta ugrupowa-
nia „Niezależni dla Powiatu” czytaj 
„WL” 04-2016, str. 21.  PPR

Nieprawidłowości w Bibliotece
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Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń przeprowadzającej kontrolę w Bi-
bliotece Miejskiej: Patryk Bartkowiak (przewodniczący), Łukasz Budzyński (se-
kretarz), Tomasz Kołodziej (wiceprzewodniczący), oraz członkowie: Katarzyna 
Ekwińska i Andrzej Okupniak. Oprócz ostatniej osoby, wszyscy reprezentują 
Klub Radnych „Forum”.

Frapuje mnie, dla kogo są oznakowane 
pasy na ul. Unijnej, które ktoś nama-
lował na jezdni kilkadziesiąt metrów 
od ronda? Prowadzą donikąd, tj. 
wprost na barierki, które chronią przed 
wpadnięciem do rowu przy wzgórzu. 
Obserwuję, że co roku służby miejskie 
odnawiają to dziwne przejście dla pie-
szych. Po co?    (lubo)

Odp.: Informuję, że w tegorocznym prze-
targu w zakresie malowania oznakowa-

nia poziomego na terenie Miasta zawar-
te zostało usunięcie przedmiotowego 
przejścia. Przejście dla pieszych na ul. 
Unijnej wprowadzono na potrzeby ko-
munikacji publicznej (znajdował się tam 
przystanek). Na skutek zmiany przebie-
gu linii autobusowej przejście stało się 
niezasadne, w związku z czym do końca 
sierpnia br. zostanie usunięte.   

oprac. Mateusz Olejniczak 
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Przejście donikąd

n
Logistycznie nie posiadające uzasadnienia, corocznie odnawiane pasy na jezdni ul. 
Unijnej   fot. Piotr P. Ruszkowski

Ślepa dotąd ul. Szymanowskiego (leży 
między ul. Żabikowską a Nowym Cen-
trum Lubonia) została wreszcie udroż-
niona. Stało się tak za sprawą budowy 
nowego bloku w  NCL – przy ul. 
Wschodniej 19. Ciężkie samochody nie 
mogą dojeżdżać do placu budowy ulicą 
Wschodnią, ponieważ wła-
śnie jest w  budowie. Choć 
mówiło się o wykorzystaniu 
utwardzonej przez dewelope-
ra ulicy Kochanowskiego, ten 

pomysł też spełzł na niczym z powodu 
protestu lokalnej społeczności. Udroż-
niono więc ulicę Szymanowskiego. Sa-
mochody podążają nią od ul. Żabikow-
skiej w stronę Kochanowskiego, po czym 
skręcają wprost na plac budowy.

HS   

Szymanowskiego z przelotem

Błotnista, rozjeż-
dżona przez 
ciężarówki, 
udrożniona ul. 
Szymanowskie-
go nadaje się na 
razie jedynie dla 
samochodów. 
W głębi – blok 
przy ul. Kocha-
nowskiego 1 
w NCL. Czy de-
weloper utwar-
dzi w przyszłości 
drogę, z której 
korzysta podczas 
budowy bloku?   
fot. Hanna Siatka

Wyjazd z ul. Szymanowskie-
go w Żabikowską   fot. Han-
na Siatka

n

Skrzyżowanie, najbardziej skompliko-
wana część inwestycji, jest prawie goto-
wa. Wydzielono jezdnie, chodniki, ścież-
ki rowerowe, parkingi i miejsca zielone. 
Te fragmenty, które przewidziano do 
wykonania w bruku, są gotowe i zostały 
płynnie połączone z  istniejącymi duk-
tami w  podcieniach czy wjazdami do 
wewnętrznych garaży poszczególnych 
bloków. Zabrano się do wytyczania jezd-
ni w kierunku ul. Kopernika (połączenia 

z asfaltowym odcinkiem ulicy), na razie 
prace trwają na wysokości bloku 
Wschodnia 21. Dotychczasowe warstwy 
gruntu wybiera się systematycznie i skła-
da na hałdach przy ul. Pułaskiego. Go-
towe koryta jezdni i ścieżek rowerowych 
zostały już wysypane tłuczniem, na któ-
ry zostaną położone warstwy bitumicz-
ne – asfalt.

PPR

Co nowego na Wschodniej
Comiesięczny raport z Nowego Centrum Lubonia – największej inwestycji 
drogowej prowadzonej w Luboniu – budowy odcinka ul. Wschodniej wraz 
ze skrzyżowaniem z al. Jana Pawła II – rondem

Pas jezdni przy 
bloku Wschod-
nia 21 wyłożony 
tłuczniem będzie 
czekać na położe-
nie dywanika asfal-
towego. Po obu 
stronach z dnia na 
dzień widać postę-
py. Powstaje infra-
struktura dodatko-
wa: wydzielone 
ciemnoszarym 
brukiem parkingi, 
chodniki, ścieżki 
rowerowe czy kwar-
tały zielone    fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n

n

Materiał ten nie ma nic wspólnego z oceną merytorycznej działalności Biblioteki 
Miejskiej, która dzięki dyrektor Elżbiecie Stefaniak stoi bardzo wysoko w lokalnej 
kulturze. W tym sensie należy oddzielić merytoryczną działalność kulturalną od 
restrykcyjnych obowiązków wiążących się z �nansami publicznymi.
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Trochę historii
Głównym moim celem jest ciągły rozwój 
�rmy i stałe doskonalenie jej działalności 
– mawiał śp. Zygmunt Niedźwiedź – 
zmarły przed trzema laty prekursor i wy-
nalazca mechanicznych blokad samo-
chodowych oraz właściciel �rmy „Niedź-
wiedź-Lock”, która od lat 90. jest świa-
towym producentem tych zabezpieczeń. 
Założyciel �rmy obchodzącej w tym roku 
jubileusz 35-lecia, pochodził z Poznania, 
skąd przez 16  lat dojeżdżał do pracy 

w Zakładach Chemicznych w Luboniu 
(dział głównego energetyka). Ponieważ 
pan Zygmunt był wielkim miłośnikiem 
samochodów i motoryzacji, w styczniu 
1981 r. rozpoczynając prywatną działal-
ność, uruchomił warsztat mechaniki 
pojazdowej przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich 4 a, gdzie wykonywał usługi 
w zakresie elektromechaniki. Pod koniec 
lat 90., w  obliczu nasilających  się kra-
dzieży samochodów, wychodząc naprze-
ciw zapotrzebowaniu, pan Zygmunt 
zajął  się zabezpieczeniami aut przed 
kradzieżą. W jego warsztacie montowa-
no z powodzeniem blokady drążka bie-
gów „Multi-Lock”, produkowane przez 
�rmę izraelską. Jako przedstawiciel tej 
�rmy na teren poznański, nabywając 
coraz większego doświadczenia dostrzegł 
możliwość udoskonalenia izraelskiego 
produktu. Tak rozpoczął się rozwój pol-
skiej �rmy w kierunku dostarczania na 
rynek najskuteczniejszych blokad skrzy-
ni biegów i układu kierowniczego. Po-
wstał pierwszy bolec zabezpieczający 
skrzynię biegów – produkt „Niedźwiedź-
-Lock” . Był skuteczniejszy, bardziej 
funkcjonalny i  estetyczniejszy od po-
przedniego, dzięki czemu błyskawicznie 
podbił światowy rynek, zdobywając licz-
ne prestiżowe nagrody i  certyfikaty. 
W miarę upływu lat, w obliczu pojawia-
nia się coraz to nowych kontrahentów 
i  kooperatorów z  kraju i  zagranicy, 
w warsztacie przy ul. Powstańców Wlkp. 
zaczęło brakować miejsca. W roku 1997 
Zygmunt Niedźwiedź i  prowadząca 
z nim �rmę żona Regina, z myślą o stwo-
rzeniu nowoczesnego kompleksu biuro-
wo-produkcyjnego zakupili i rozbudo-
wali nieruchomość przy ul. Przemysło-
wej (tereny dawnej szkoły Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego – ZDZ). 
Wkrótce przedsiębiorstwo nawiązało 
współpracę z importerami samochodo-

wymi, co przełożyło się na dalszy rozwój 
�rmy. Pierwszymi partnerami zagranicz-
nymi byli Czesi, później Niemcy. 
W 2006 r. została rozbudowana o halę, 
w której uruchomiono nową linię pro-
dukcyjną. Od tego czasu proces produk-
cji blokad odbywa się z wykorzystaniem 
komputerowo sterowanych obrabiarek 
CNC. Nawiązano współpracę z  krajo-
wym importerem samochodów marek 
VW Group i  Toyota. W  2011  r. kilku 
odbiorców zagranicznych, m.in. Rosja, 

zwiększyło zamówienia, pojawili się rów-
nież nowi przedstawiciele – we Wło-
szech, w Holandii i w Hiszpanii. Robią-
ce furorę na rynku samochodowym 
blokady Niedźwiedź-Lock trafiły do 
największych polskich producentów 
i importerów takich marek samochodów, 
jak: Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Citro-
en, Dacia, Fiat, Lancia, Lexus, Opel, 
Renault, Seat, Skoda, Toyota, Hyundai, 
Kia, Peugeot, Nissan, Mazda, a także do 
przedstawicieli handlowych i autoryzo-
wanych warsztatów. W styczniu 2013 r., 
w wieku 66 lat zmarł Zygmunt Niedź-
wiedź. Po jego śmierci prezesem �rmy 
została żona, która kontynuuje strategię 
pana Zygmunta, powtarzając jego słowa 
: Idziemy cały czas do przodu…, płyniemy 
łódką po obranym kursie i harmonijnie 
wiosłujemy…

Firma dziś i jutro
Obecnie firma zatrudnia 135  ludzi. 
Znaczną część stanowią osoby niepeł-
nosprawne, dzięki czemu Niedźwiedź-

Światowy lider blokad mechanicznych
35-lecie �rmy Niedźwiedź-Lock

-Lock posiada status zakładu pracy 
chronionej. Stopień niepełnosprawności 
pracowników jest różny, niektórzy mają 
pierwszą inni drugą lub trzecią grupę 
inwalidzką (w zakładzie są zatrudnione 
m.in. osoby słabo widzące i głuchonie-
mi), dla których zarząd angażuje  się 
w  pomoc socjalną, �nansując zakup 
m.in. okularów zdrowotnych, aparatów 
słuchowych czy lekarstw. Za prowadzo-
ną działalność to prężnie rozwijające się 
przedsiębiorstwo zostało uhonorowane 
licznymi medalami, dyplomami i certy-
�katami (czytaj w „WL” 10-2007, s. 21). 
Dziś �rma jest producentem ponad 2500 
różnych rodzajów blokad do ponad 3000 
modeli aut, chroniących je przed kra-
dzieżą (nie tylko blokady skrzyni biegów, 
ale również kierownicy, natomiast 
w przypadku samochodów dostawczych 
zabezpieczenia tylnych i bocznych drzwi 
skrzyni ładunkowej). W tym roku ho-
lenderska organizacja NBSA Instituut 
przyznała blokadom Niedźwiedź-Lock 
prestiżowy tytuł roku w kategorii „mo-
toryzacja”. Produkuje się tu również Safe 

Boxy – doskonałe zabezpieczenia-sejfy 
dla dokumentów, pieniędzy czy drobnej 
elektroniki (telefon, nawigacja, tablet, 
laptop) przewożonych w samochodzie. 

Sprzedaż ro-
śnie z  roku 
na rok, na-
tomiast ok. 
jej 60% sta-
nowi eksport. Spoglądając na mapę, 
można zauważyć, że �rma jest obecna 
na rynkach 4  kontynentów w  ponad 
20 krajach świata. Osobną gałąź jej dzia-
łalności stanowi produkcja w zakresie 
konstrukcji, budowy maszyn i kompo-
nentów ze stali węglowej, nierdzewnej 
i aluminium.

Uroczyście
Niedźwiedź-Lock obchodzi w  tym 
roku 35-lecie działalności, korzystając 
z okazji Regina Niedźwiedź przekształ-
ciła firmę w Sp. z o.o. pozostając w niej 
jako członek zarządu, natomiast funk-
cję prezesa przekazała Krzysztofowi 
Mizera specjalizującemu się w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem. Nowy pre-
zes powiedział, że tak jak jego po-
przednicy, stawia na dalszy, systema-
tyczny rozwój firmy. Podkreślił, że 

rozwój elektroniki postępuje, ale za-
bezpieczenia mechaniczne są bardzo 
popularne i  rekomendowane przez 
środowisko. Każdy importer samocho-
dów, oprócz marek Ford i Honda, jest 
partnerem zarządzanej przez niego 
firmy. Zwrócił uwagę na to, że z roku 
na rok park maszynowy jest wzboga-
cany o nowe urządzenia. W tym roku 
spółka ma w  planach zakup robota 
spawalniczego i dodatkowego lasera, 
jednak to nie przyczyni się do reduk-
cji etatów, wręcz przeciwnie zdobywa-
jąca kolejne rynki europejskie i świa-
towe firma potrzebuje rąk do pracy 
(np. frezerów, tokarzy i  spawaczy). 
Przy ul. Powstańców Wlkp. 4 a funk-
cjonuje Centrum Serwisowe Pojazdów 
Bear-Lock prowadzone przez państwo 
Ewę i Roberta Puków (cór-
kę i  zięcia założyciela fir-
my). W miejscu, gdzie się-
gają korzenie firmy, po 
rozbudowie i  unowocze-

cd.  
na str. 
28

n
Początki �rmy – rok 1981 – prace budowlane przy warsztacie na ul. Powstańców 
Wlkp. 4 a ze starym logo

n
Właścicielka �rmy – Regina Niedźwiedź i nowy prezes – Krzysztof Mizera – w sie-
dzibie przy ul. Przemysłowej. Na ścianie widoczny portret założyciela – śp. Zyg-
munta Niedźwiedzia   fot. Paweł Wolniewicz

n
Rozbudowane i unowocześnione �rmowe Centrum Serwisowe przy ul. Powstańców 
Wlkp. 4 a   fot. Paweł Wolniewicz
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centralnych zam-
ków, czujników co-
fania, haków holow-
niczych, auto gaz, 

auto klima, 
znakowanie 
pojazdów oraz 
auto karcher. 
Firmowy ser-
wis obsługuje 
od 3 do 4 tys. 
samochodów 
rocznie, gwa-
rantując klien-
tom profesjo-
nalnie wyko-
nane usługi. 
Pamiętając 
o  lubońskiej 
społeczności 
szefostwo fir-
my przeznacza 
część swoich funduszy m.in. na 
młodych sportowców i artystów, 
Polski Czerwony Krzyż, a także 
na organizację lubońskich za-
wodów wędkarskich. Przez lata 
marka „Niedźwiedź-Lock” uzy-
skała pozycję czołowego produ-
centa blokad antykradzieżowych 
w Polsce i w Europie. Swoje pro-
dukty od lat eksportuje także do 

Australii, Ameryki i Afryki. Stale po-
szerza ofertę, posiadając najważniejsze 
certyfikaty wydawane przez niezależne 
instytucje, potwierdzające najwyższą 
jakość i skuteczność oferowanych pro-
duktów: monachijski TÜV, holender-
ski SCM, RPA – VESA, polski IMP, 
węgierski Mabisz, czeski 8SD, rosyjski 
PCT, białoruski CBT, rumuński RAR.

PAW
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śnieniu, wykwalifikowani 
serwisanci (regularnie szko-
lenia i certyfikaty) świadczą 
kompleksowe usługi samo-

chodowe, m.in.: mechanika, elektryka 
i  diagnostyka, montaż: blokad anty-
kradzieżowych, alarmów, immobilise-
rów, zabezpieczeń indywidualnych, 

cd.  
ze str. 
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Światowy lider blokad mechanicznych

n
Regina Niedźwiedź z pracownikami �rmy „Niedźwiedź-Lock” przed nowoczesną siedzibą 
przy ul. Przemysłowej (widok od ul. Niepodległości) 

n
Z okazji jubileuszu 35-lecia w Dworze Niedźwiedzia w Cha-
ławie niedaleko Brodnicy zarząd �rmy zorganizował piknik 
rodzinny dla pracowników i ich bliskich. Pracownicy z dłu-
gim stażem zostali uhonorowani nagrodami i upominkami   
fot. zbiory �rmy

Cieszymy się z nowej ścieżki rekreacyj-
nej na Szachtach. Mamy teraz gdzie 
maszerować z kijkami. Boimy się jed-
nak tamtędy chodzić, szczególnie po-
południami, bo miejsce to upodobali 
sobie nastoletni młodzieńcy, którzy 
gromadzą się w grupach i piją. Dlacze-
go Straż Miejska lub Policja nie patro-
lują ścieżki? Ten pięknie zagospodaro-
wany teren rekreacyjny może się nie-
bawem okazać kolejnym miejscem, 
które przyciąga jedynie chuliganów 
i odstrasza innych.   (seniorzy)

Odp.: Teren, o którym mowa, leży prak-
tycznie niemal w  całości w  granicach 
administracyjnych miasta Poznania. 
Straż Miejska może działać jedynie na 
terenie miasta lub gminy, która ją powo-
łała. Zarówno w  ramach codziennych 
patroli, jak i  łączonych patroli Straży 
Miejskiej z  Policją dokonujemy syste-
matycznych kontroli ulic Niezłomnych 
i Świerczewskiej oraz przylegających do 
nich terenów stawów.   

oprac. Paweł Dybczyński 
(Komendant Straży Miejskiej)

Mieszkańcy pytają

Patrole na szachtach
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubo-
nianka” sezon inwestycyjny w  pełni. 
Rozpoczęto go w  kwietniu wymianą 
chodników przy blokach na ul. Sikor-
skiego 3 i 5. Nowe przejścia są już przy 
Sikorskiego 15 i 17 w stronę bloków 51 
i 53, które poddano właśnie termomo-
dernizacji. Chodniki wymieniono też 
przy starszych budynkach – z adresem 
Żabikowska 62K i 62A (jeden z pierw-
szych w spółdzielni). Tu zmieniono rów-
nież organizację ciągów komunikacyj-
nych. Nie ma już bezpośredniego połą-
czenia z  ul. Źródlaną i  Centrum Pajo. 
W  planach inwestycyjnych na ten rok 
jest jeszcze remont dojazdu do garaży 
od ul. Źródlanej wraz z  nawierzchnią 
przy parkingach, poza tym wymiana 
chodnika przy ul. Sikorskiego  19, 
a  w  dalszej kolejności również na-

wierzchni łącznika pomiędzy blokami 
z adresem: ul. Sikorskiego 11-13 w stro-
nę nr.  19, przy którym mieści  się plac 
zabaw. Poza tym kontynuowane jest 
podłączanie kolejnych budynków starszej 
generacji do spółdzielczego cieplika, 
dzięki czemu z mieszkań wycofywane są 
nie zawsze bezpieczne junkersy. Zakoń-
czono doprowadzanie ciepłej wody do 
bloku przy ul. Żabikowskiej 62K. W tym 
roku powstanie jeszcze węzeł przy ul. 
Żabikowskiej 56, który pozwoli dopro-
wadzić instalację do bloków 58 i  60 
(przełom 2016 i 2017 r.). Nowy wygląd 
zyska elewacja budynków przy ul. Sikor-
skiego 3 i 5. Na remont czekają też dachy 
dwóch bloków i kominy. Odmalowane 
zostaną niektóre klatki schodowe oraz 
wymienione rynny, drzwi wejściowe 
i okna.  HS

Pracowite lato

Po wymianie 
chodników przed 
blokiem 62A, nie 
można już do-
trzeć bezpośred-
nio z budynku 
administracji 
spółdzielni do 
Centrum Handlo-
wego „Pajo”. Za-
mknięto zejście 
do ul. Źródlanej, 
teraz najprostsza 
droga prowadzi 
chodnikiem 
wzdłuż ul. Żabi-
kowskiej   fot. 
Hanna Siatka

W związku z  artykułem „Pub katego-
rii X”, który ukazał się w gazecie „Wieści 
Lubońskie” nr  7 (308), „Społem” Po-
wszechna Spółdzielnia Spożywców zwra-
ca się z uprzejmą prośbą o sprostowanie 
ze względu na jego treść, wpływającą 
negatywnie na wizerunek naszej Spół-
dzielni, a w szczególności sklepu nr 40 
przy ulicy Kościuszki  47 w  Luboniu. 
Zdjęcia, które zostały przedstawione, nie 
dotyczą naszego terenu, na którym pro-
wadzimy działalność, ale posesji przy 
ciągu małych pawilonów-sklepów przy 
ulicy Kościuszki.
Pragniemy przy okazji nadmienić, iż 
wielokrotnie podejmowaliśmy próby 
ograniczenia „spotkań tego towarzystwa” 
w  rozmowach ze Strażą Miejską czy 
Policją, jeszcze przed remontem sklepu 
jak i po. Podobne przypadki „towarzy-

skich spotkań” mamy w okolicach ulicy 
Krętej i  Armii Poznań przy sklepach 
należących do naszej Spółdzielni. Psuje 
to wizerunek Społem, mimo zamiesz-
czonych informacji o zakazie spożywa-
nia alkoholu w obrębie sklepu.
Może stróże prawa mogliby częściej 
wizytować te okolice i znaleźć skuteczną 
metodę ograniczenia tych „spotkań”.

Zarząd Spółdzielni „Społem” 
PSS Puszczykowo

List do redakcji

Wyjaśnienie

Od redakcji:
W materiale chcieliśmy pokazać lokali-
zację zjawiska, które dotyczy ciągu pa-
wilonów handlowych znajdujących się 
przy „Społem”, a nie bezpośrednio sklepu 
„Społem”. Za nieprecyzyjne sformuło-
wania przepraszamy.   (red)

n
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Od kilku lat mieszkańcy ul. Rejtana 
i  Skowronkowej w  Luboniu walczą 
o to, aby w sąsiedztwie ich domów nie 
powstała kruszarnia gruzu. Na pery-
feriach Poznania, na polach upraw-
nych ma powstać zakład kruszący 
kilkaset ton gruzu, w miejscu, gdzie 
istnieje udokumentowane siedlisko 
skowronka (na terenie Polski gatunek 
ten jest objęty ścisłą ochroną gatun-
kową).

Zorganizowani ekologicznie
Mieszkańcy założyli w listopadzie 2014 r. 
Stowarzyszenie Zwyczajne „Przyjaciele 
Skowronka”. Jego cele to:
1. Działania na rzecz ekologii i ochrony 
przyrody, ze szczególnym uwzględnie-
niem ochrony siedlisk skowronka.
2. Poznawanie stanu i  obserwowanie 
zmian awifauny ze szczególnym uwzględ-
nieniem tego gatunku ptaków.
3. Szerzenie wiedzy na temat ptaków, 
zagrożeń ich bytowania i  możliwości 
ochrony.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele po-
przez:
1. Podejmowanie i uczestniczenie w dzia-
łaniach prawnych chroniących ptaki, 
miejsca ich występowania i  wszelkie 
niezbędne im do życia elementy środo-
wiska przyrodniczego.
2. Ochronę czynną, rozumianą m.in. 
jako:
a) zabezpieczanie i ochrona miejsc lęgo-
wych skowronka,
b) zabezpieczanie żerowisk, noclegowisk 
oraz innych miejsc występowania tych 
ptaków,
c) zabezpieczanie i kształtowanie miejsc 
i siedlisk, w których występują gatunki 
fauny i �ory stanowiące pokarm skow-
ronka lub wpływające w inny sposób na 
populacje tych ptaków,
3. Edukację i udział w ochronie przyro-
dy ze szczególnym uwzględnieniem 
skowronka oraz jego siedlisk realizowa-
ne m.in. poprzez:
a) monitoring i gromadzenie dokumen-
tacji,

b) organizowanie i uczestniczenie w spo-
tkaniach, warsztatach, konferencjach 
i szkoleniach,
c) prowadzenie lekcji i zajęć szkolnych 
w temacie ochrony środowiska, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem skowronka,
d) promowanie i upowszechnianie wie-
dzy o skowronku.
4.Upowszechnianie zasad zrównoważo-
nego rozwoju ze szczególnym uwzględ-
nieniem ochrony skowronka.

Administracyjne moce
Od przedstawicieli Stowarzyszenia otrzy-
małem pismo następującej treści:
Do trzech razy sztuka – z  nadzieją, że 
nieskutecznie
Od 2013 roku przebiega postępowanie 
wymagające udziału społeczeństwa 
w sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-

cia polegającego na uruchomieniu  punk-
tu kruszenia gruzu na działce ewidencyj-
nej  nr 11/16, obręb 0037 Kotowo w Po-
znaniu, będącej w bezpośrednim sąsiedz-
twie domów mieszkalnych usytuowanych 
na ulicy Skowronkowej oraz Rejtana 
w Luboniu. Inwestycja ta będzie bezpo-
średnio negatywnie oddziaływać na zdro-
wie psychiczne i  �zyczne mieszkańców 
ulic Skowronkowej i  Rejtana. Liczne 
i zmienne wyjaśnienia inwestora w spra-

Uciążliwa inwestycja na granicy Lubonia i Poznania
wie braku negatywnego oddziaływania, 
nie gwarantują ochrony przed szkodliwym 
i negatywnym działaniem tego typu in-
westycji, która ma być zlokalizowana na 
terenie, dla którego brak jest miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Lokalizacja punktu kruszenia gruzu na 
granicy dwóch miast, gdzie po jednej 
stronie mieszkają od wielu lat ludzie ce-
niący spokój, świeże powietrze i  śpiew 
ptaków, nie jest mile widziana „delikatnie 
mówiąc”. Współczuję osobom, które na-
były nowe domy od dewelopera przy ul. 
Skowronkowej i  Traugutta, inwestując 
dorobek całego życia w tak niefortunnym 
miejscu. Jestem ciekaw, w jakim stopniu 
Urząd Ochrony Środowiska wziął pod 
uwagę opinię i sprzeciw lokalnej społecz-
ności żyjącej tam od pokoleń. Myślę, że 
takie inwestycje powinny być lokalizowa-
ne w znacznej odległości od zabudowań 

ludzkich, nie powodując zagrożeń i kon-
fliktów. Proszę wskazać mi istniejące 
kruszarnie umiejscowione w tak bliskiej 
odległości od zabudowań mieszkalnych, 
w  tym wypadku w  odległości 120  m. 
Chętnie posłucham opinii mieszkańców 
o nieszkodliwym i nieuciążliwym funk-
cjonowaniu tego typu obiektów. Przecież  
można poszukać bardziej dogodnych 
i  bezpiecznych dla ludzi lokalizacji dla 
tego typu inwestycji. Jeśli inwestor ciągle 

zmienia i  uzupełnia ważne informacje 
w dokumentacji, to fakt ten nie wzbudza 
zaufania. Wszystkie organa decyzyjne 
w sprawie stwierdzają, że mieszkańcy nie 
mają interesu prawnego, co jest wysoce 
krzywdzące. W powyższej sprawie nawet 
władze miasta Lubonia nie zostały uzna-
ne za stronę w postępowaniu i jakkolwiek 
udzieliły lokalnej społeczności pełnego 
poparcie w walce z planowaną lokalizacją 
inwestycji, włącznie z pisemnym popar-
ciem protestów lokalnej społeczności, lecz 
nie będąc stroną postępowania mają, 
zerowy wpływ na wydawane decyzje.
W jaki sposób inwestor uzyskał do tej pory 
dwa razy odmowną decyzję, a  obecnie 
wykorzystując zmiany w administracji po 
ostatnich wyborach, przez odwołanie się 
do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Poznaniu uzyskał uchylenie od-
mownej decyzji poprzedniego prezydenta 
miasta Poznania Pana Ryszarda Grobel-
nego. Od obecnej administracji Poznania 
z  upoważnienia Pana Prezydenta Jacka 
Jaśkowiaka Stowarzyszenie zwykłe „Przy-
jaciele Skowronka” uzyskało jedynie od-
mowę uczestnictwa w procesie ustalania 
oddziaływania środowiskowego planowa-
nej kruszarni gruzu, pomimo złożenia 
inwentaryzacji ornitologicznej, potwier-
dzającej że teren przyszłej „proekologicz-
nej” kruszarni gruzu leży na siedlisku 
ptaka ściśle chronionego, jakim jest skow-
ronek. Nasuwa  się tu również pytanie 
o zasady wynikające z instytucji „Dobrego 
sąsiedztwa przy ustalaniu warunków za-
budowy i nowych inwestycji”. To przecież 
nie mieszkańcy chcą zlokalizować miejsce 
swego zamieszkania „o rzut beretem” od 
kruszarni gruzu, a  inwestor stara  się ze 
swoją uciążliwą działalnością być sąsia-
dem i zniszczyć spokój i zdrowie lokalnej 
społeczności.
Myślę, że kruszarnia będzie oddziaływać 
nie tylko na najbliższą okolicę, ale i cały 
Luboń. Sprawa ta powinna zaintereso-
wać także Radę Miasta Lubonia i inne 
organizacje działające na rzecz ochrony 
przyrody i ekologii.

Jan Błaszczak

W nawiązaniu do poruszonego na ła-
mach „Wieści Lubońskich” tematu 
przejścia dla pieszych pod wiaduktem 
w ciągu ulicy Krętej (patrz: „WL” 07-
2016, str.  4 – przyp. red.), chciałam 
poinformować, iż zastosowane rozwią-
zania, które w tej chwili nie funkcjonu-
ją, zostały wprowadzone wskutek mojej 
korespondencji, jaką prowadziłam 
w 2013 r. oraz w styczniu 2014 r. z Wy-
działem Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Biu-
rem Prewencji i  Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji. Dzisiaj ruch 
samochodów i przemieszczanie się pie-
szych w  obrębie wiaduktu i  pod nim 

samym wiążą się z możliwością wystą-
pienia wypadku komunikacyjnego lub 
innego zdarzenia drogowego, stąd nie-
zbędnym jest zadbanie o poprawienie 
bezpieczeństwa pieszych w omawianym 
miejscu.
Chciałam jeszcze dodać, że zastosowa-
ne w Szklarskiej Porębie rozwiązanie, 
o którym Państwo piszecie, byłoby naj-
lepsze. Osobiście o czymś podobnym 
myślałam. Niemniej, zastosowano inne 
rozwiązania, a  dziś problem znowu 
zaistniał. Stąd też cieszy mnie, że zwró-
ciliście Państwo uwagę na kwestię po-
ruszania się pod wiaduktem.

Magdalena Mikołajczak

List do redakcji

Problem nie do 
rozwiązania? Dowiedziałem się, że na plaży, którą 

otwarto przy Warcie pracują dwie oso-
by. Co należy do ich obowiązków? Jak 
dostały tę pracę? Czy są z Lubonia? Ile 
zarabiają? Sam chętnie bym się zatrud-
nił w tym charakterze, ale nic nie wie-
działem o rekrutacji.   (emeryt)

Odp.  Funkcjonowanie plaży miejskiej 
ze względu na lokalizację w  pobliżu 
Warty oraz obecność w  tym miejscu 
dzieci i młodzieży wymaga stworzenia 
maksymalnie bezpiecznego systemu 
zapobiegania wszelkim zagrożeniom 
życia i zdrowia. W tym celu administra-
tor podpisał w dniu 17.06.2016 r. umo-
wę z �rmą „Patron Plus”, która w treści 
umowy zobowiązała się do zapewnienia 
na plaży miejskiej porządku, czystości 
oraz bezpieczeństwa i ochrony. Do re-

alizacji zadania zostały skierowane z �r-
my ochroniarskiej osoby posiadające 
wszelkie konieczne do wykonywania 
tych zadań uprawnienia i umiejętności. 
W swoich obowiązkach mają też zabez-
pieczenie infrastruktury towarzyszącej 
plaży, a także wydawanie sprzętu (leża-
ki i  parasole) osobom korzystającym 
z  obiektu. Wynagrodzenie tych osób 
ustala �rma „Patron Plus”.   oprac. Zbi-
gniew Trawka (Prezes LOSiR Sp. z o.o.)

Patrz też „List do redakcji”, str. 16

Od redakcji:
Przypomnijmy, że utrzymanie plaży 
miejskiej przez 3 miesiące w lecie kosz-
tuje miasto 28  000  zł, z  tego 7  000  zł 
miesięcznie (po 3  500  zł) dla dwóch 
pracowników.

Mieszkańcy pytają

Na plaży…

n
Rejon, w którym planowana jest kruszarnia. Zdjęcie wykonano od strony ul. Rejta-
na. W głębi zabudowania przy ul. Skowronkowej   fot. Hanna Siatka
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Nie mam już siły

To reakcja właścicielki notorycznie za-
lewanej posesji przy ul. Sienkiewicza 33 
– Może Pani Burmistrz przyjedzie i zo-
baczy przez co przechodzimy – dodaje. 
Już rankiem poziom wody w  Żabince 
w okolicy ul. Przejazd podniósł się i tra-
dycyjnie woda wystąpiła z koryta, po raz 

kolejny zatapiając ogród 
państwa Bartkowiaków. 
Ktoś samowolnie wybu-
dował zaporę na wysoko-
ści ich posesji, przez co 
niesione z nurtem śmieci zatrzymują się 
kilkanaście metrów przed o�cjalnym 
przepustem pod ulicą Przejazd. Dzięki 

temu położone niżej: dro-
ga i zabudowania są za-
bezpieczone przed zala-
niem. Spiętrzona na 
pierwszym, zatkanym 
otworze woda przele-
wa się tymczasem przez 
skarpy rowu i dostaje się 
na posesję położoną 
w niecce. O zjawisku pi-
saliśmy w  kwietniu ub. 
roku na str. 15 („Siła ży-
wiołu”). Poszkodowani 
mieszkańcy skarżą się, że 
interwencje w  tym stale 
zagrożonym miejscu od-
bywają się dopiero po ich 
alarmujących telefonach. 

Niezabezpieczeni
Nocny, rzęsisty deszcz z 13 na 14 lipca, padający również przez cały 
następny dzień, poczynił w Luboniu kolejne szkody

Tak było i  tym razem. Zdenerwo-
wani państwo Bartkowiakowie, 
brnąc w błocie i bezradnie patrząc, 
jak woda „pożera” coraz większe 
połacie ich ogrodu, od rana wzywa-
li służby miejskie. Pomoc przyszła 
dopiero późnym popołudniem. Za-
alarmowani przez nich strażacy 
udrożnili „dziki” przepust. Jak  się 
okazało, najwięcej śmieci, które do-
prowadziły do zatkania kratownicy, 
stanowiły gałęzie i ścięta wcześniej 
przez służby ze skarp, ale nie zebra-
na, trawa.

Nielipne szkody
W deszczowy czwartek, 14 lipca, na 
terenie miejskiej nieruchomości 
przy ul. Sobieskiego 59 przewróci-
ła się duża lipa. Upadła na zaparko-
wane na podwórzu samochody. Dwa 
z nich zostały uszkodzone. Miesz-
kańcy budynku komunalnego twier-
dzą, że już wcześniej zgłaszali urzęd-
nikom stan lipy. Na terenie posesji 
rośnie jeszcze kilka dużych drzew. 
Kolejna „trzeszcząca” lipa wyrasta 
spomiędzy ogrodzenia i budynków 
gospodarczych. Pomoc strażaków ujaw-
niła przy okazji inne zaniedbanie – źle 
zabezpieczone, nieczynne od ok. roku, 
duże szambo, które miejscami zapa-
dło się pod ciężarem strażackiego wozu.

HS

n
Strażacy odtykają zamknięty przepust w „dzikiej” zaporze, usuwając śmieci z kra-
townicy. Obok sterta wyciągniętych bosakami głównie gałązek i trawy, które zatka-
ły kręgi   fot. Hanna Siatka

n
Notorycznie zalewany ogród państwa Bartkowiaków   
fot. Hanna Siatka

n
Upadające drzewo roztrzaskało przednią 
szybę i wgniotło karoserię mazdy   fot. Hanna 
Siatka

n
Poważnie ucierpiało również BMW   fot. Hanna Siatka

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w  Poznaniu prosi o  kontakt 
osoby posiadające informacje na temat zamordowania 
przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego w okresie 
od stycznia do lutego 1940 roku w kompleksie leśnym 
tzw. lasów jarogniewickich k. Stęszewa 542 polskich 
pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w Kościanie oraz 
48 podopiecznych z Zakładu dla Dziewcząt i Kobiet 
Umysłowo Upośledzonych w Osiecznej k. Leszna.
W toku śledztwa ustalono tożsamość o�ar (imię, na-
zwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania przed 
wojną) – pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w Ko-
ścianie, nie ustalono natomiast danych innych o�ar – 
kobiet i dziewcząt z Zakładu w Osiecznej.

Świadkowie powyższych zdarzeń, 
w  szczególności członkowie rodzin 
ofiar oraz osoby posiadające informacje dotyczące 
tej zbrodni, proszone są o listowne, telefoniczne lub 
osobiste zgłoszenie się do siedziby tutejszej Komisji. 
Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddzia-
łowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu w  Poznaniu, ul. Rolna 45a, 61-487 
Poznań. Kontakt telefoniczny: 61  835  69  06 lub 
61 835 69 13. Dodatkowe informacje: http://poznan.
ipn.gov.pl; kontakt: dr Natalia Cichocka, Asystent 
Prasowy IPN Oddział w Poznaniu, tel. 61 835 69 00, 
793 086 069.  

IPN

Świadkowie poszukiwani
Świadkowie powyższych zdarzeń, 

„Luboń k/Poznania” – taki napis widnieje na 
tablicach na dworcu w Luboniu, a powinno być: 
„Luboń k. Poznania”. Przy skrótach nie stosuje się 
ukośników, np. nieprawidłowe są skróty w/w 
(ww.), j/w (jw.), czy d/s (ds.) – w nawiasach po-
dano formy poprawne. To samo dotyczy skrótu: 
Luboń koło Poznania.

P. Karpiński

List do redakcji

Ach, ta 
pisownia!

14 lipca tradycyjnie został zalany rów-
nież przejazd pod wiaduktem na ul. 
Powstańców Wlkp. oraz ul. Konarzew-
skiego. O szkodacg spowodowanych 
ulewą czytaj tez na str. 17
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Jak co miesiąc, 5 lipca odbyła się zabawa 
taneczna, tym razem w  stylu country. 
Dzięki odpowiedniej muzyce i wystro-
jowi sali czuliśmy  się jak na Dzikim 
Zachodzie. Seniorzy byli przebrani za 
kowbojów. Mogli spróbować swoich sił 
w rzucie lassem, strzelaniu z procy (na 
broń palną nie mamy jeszcze zezwole-

nia), oraz rzucie podkową do celu.
Następnego dnia udaliśmy się wraz z na-
szymi sąsiadami z  Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Wspólna Droga” na wyciecz-
kę do Kórnika. Zwiedziliśmy zamek, 
niestety deszcz nie pozwolił nam na 
spacer po arboretum. Niektórzy seniorzy 
byli w  tym miejscu po raz pierwszy, 
jednak wszyscy byli pod wrażeniem 
opowieści przewodniczki o historii zam-
ku i jego słynnych właścicielach.
Jak powszechnie wiadomo, podróże 
kształcą, dlatego w lipcu wybraliśmy się 
na jeszcze jedną wycieczkę – do Aqanet 
SA. Zwiedzanie rozpoczęliśmy przy uję-

ciu wody na Dębinie, następnie odwie-
dziliśmy stację uzdatniania wody na 
Dolnej Wildzie. Na końcu pojechaliśmy 
do oczyszczalni ścieków przy ul. Serb-
skiej. Dzięki tej wycieczce dowiedzieli-
śmy się, ile etapów musi przejść woda 
od miejsca jej pozyskiwania, aż do na-
szych kranów.

Od środy, 20 lipca przez trzy dni gości-
liśmy w naszym Domu młodych uczest-
ników ruchu MAGIS (czytaj na str. 45). 
Przyjechali do nas z  Francji, Węgier, 
Portugalii, Tanzanii i Kenii. W ramach 
„eksperymentu służby” wybudowali 
nam altanę oraz wykonywali różno-
rodne prace w ogrodzie. Nie zabrakło 
czasu na wspólne rozmowy, śpiew i za-
bawy. Szczególnie wyjątkowym wyda-
rzeniem dla wszystkich był wspólny 
obiad, podczas którego seniorzy mogli 
bliżej poznać gości. Wbrew obawom, 
bariera językowa nie stanowiła żadnego 
problemu w porozumiewaniu się. Wy-

Z Dziennego Domu „Senior-Wigor”

n
Zabawa taneczna w „Wigorze”

starczyło dużo 
uśmiechu, pogody 
ducha oraz chęci 
wzajemnego zro-
zumienia.
W tym samym 
czasie gościliśmy 
też Janusza Wodę, 
który z  okazji 
Międzynarodowe-
go Dnia Szachów 
próbował zarazić 
seniorów swoją 
pasją. Uczestnicy 
poznali podsta-
wowe zasady tej 
trudnej gry. Mogli 
dowiedzieć  się 
o  bardzo długiej 
historii szachów 
oraz poznać cie-
kawe triki.
Krzysztof R. Brych

n
Wycieczka podopiecznych Dziennego Domu „Senior-Wigor” do 
Kórnika

n
Przy altanie zbudowanej przez młodzież z ruchu MAGIS

12 lipca pracownicy Kom-
-Lubu oczyszczali słupy ogło-
szeniowe, których mamy 
w Luboniu dwa – przy SP 1 
(ul. Poniatowskiego) oraz 
w  okolicy Gimnazjum nr  1 
i  SP  3 (narożnik Armii Po-
znań i Dąbrowskiego). Usu-
wali z nich wszystkie warstwy 
plakatów, również a�sze za-
powiadające Dni Lubonia. 
Ostatnią taką akcję Urząd 
Miasta zlecił we wrześniu ub. 
roku.

(S)

Czysty i gotowy

Pracownicy Kom-Lubu 
oczyszczają słup ogłosze-
niowy na skrzyżowaniu ul. 
Poniatowskiego i Szkolnej   
fot. Hanna Siatka

n

10 sierpnia ok. godz. 20 na parkingu Pajo Centrum policja ujęła 27-letniego mieszkańca 
Poznania, który przyjechał tu dobrym samochodem, by spotkać się z 11-letnią dziewczyn-
ką. Umówił się z nią przez Internet. Spotkanie zaaranżował mężczyzna spoza Lubonia, 
który natknął się na propozycje dla małoletnich na jednym z portali i podszył się pod 
11-latkę. Powiadomiona policja zorganizowała przy Pajo kocioł i zatrzymała poznaniaka, 
powiadomiono prokuraturę. Ujęty przesiedział w areszcie 48 godzin. Ponieważ przyznał się 
do winy, został zwolniony i będzie odpowiadał z wolnej stopy. W międzyczasie w ten sam 
sposób doszło do umówienia dwóch kolejnych spotkań na terenie Lubonia, tym razem 
nie przy Pajo, a na ulicach. Doszło do nich 11 sierpnia. Znów zorganizowano obławy. Obu 
mężczyzn zatrzymano (jednego w nocy). 50-letni pan przyjechał z Szamotuł, a 30-latek 
z Poznania. Zostali zatrzymani na 48 godzin. Przyznali się.
Dochodzenie pod nadzorem poznańskiej policji prowadzą funkcjonariusze z Lubonia. Za 
obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia lub doprowadzenie jej do poddania się 
innej czynności seksualnej grozi 15 lat więzienia. 3-letnie odosobnienie to kara za prezen-
towanie treści pornogra�cznych małoletniemu i tyle samo za eksponowanie przed nim 
czynności seksualnych.
Pilnujmy swoich dzieci. Dbajmy o stały kontakt z nimi i miejmy wiedzę na temat tego, co 
robią.

(Z)

Pedofile na łowach 
w Luboniu
Między 10 a 12 sierpnia policja zatrzymała 3 pedo�li, którzy umówili się 
z małoletnimi w naszym mieście. Zaaranżowanie spotkania z dzieckiem przez 
Internet jest łatwe. Proceder kwitnie zwłaszcza podczas wakacji
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W tym roku do gniazda przy ul. Sobieskiego bociany przy-
leciały stosunkowo późno (3 maja). Pisaliśmy o  tym 
w czerwcu (str. 28). Pokazywaliśmy wtedy w gnieździe 4 
jaja, które udało nam się sfotografować z powietrza. Teraz, 
jak widać na zdjęciu, lęgowisko jest puste. Pani Alicja We-
ber z posesji, na której na kominie starej piekarni znajdu-
je się bocianie gniazdo, twierdzi, że dorosłe ptaki przylatu-
ją do niego tylko od czasu do czasu i długo nie pozostają. 
Młodych nie ma. Czy w  ogóle były? Czy z  jajek coś  się 
wykluło?

(RWoj, Z)

Puste gniazdo

n
Puste, odwiedzane sporadycznie przez dorosłe boćki, 
gniazdo przy ul. Sobieskiego 103   fot. Rafał Wojtyniak

ile na co komu kiedy

1 966 049,91 zł
odbieranie , transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunal;nych, zmieszanych oraz 
selektywnie zebranych, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na 

terenie Miasta oraz prowadzenie Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
KOM-LUB Sp. z o.o. 2016-07-12

885 651,96 zł UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.575.854,64PLN Bank Gospodarstwa Krajowego Al. 
Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa 2016-06-29

304 928,32 zł REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA TERENIE MIASTA 
W ROKU 2016

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane 
„INFRAKOM ROBOTY DROGOWO-

MOSTOWE” Spółka z o.o.
2016-05-24

165 976,75 zł Przebudowa odcinka ul. Źródlanej Przeds. Wielobr. RAT-BUD J. Ratajczak, ul. 
Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak 2016-05-16

137 760,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 
Dworcowej

BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 
Poznań 2016-06-09

113 129,05 zł odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Miasta Luboń w okresie od 
1.07.2016r. do 11.07.2016r. KOM-LUB Sp. z o.o. 2016-07-01

64 390,50 zł WYKONANIE MALOWANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE LUBONIA 
W ROKU 2016

Joanna Łowińska Firma „HUNTER” ul. 
Dębowa 49 61-458 Poznań 2016-06-01

64 150,65 zł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku „Dom Włodarza” 
wraz z innymi elementami.

Prac. Architektury „Projektor-nia.pl” Robert 
Jankowski ul. Olchowa 4/1 61-475 Poznań 2016-07-29

46 892,52 zł Wykonanie mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 10 cm Przeds. Drogowe „DROGBUD” - Gostyń sp. 
z o.o. 63-800 Gostyń Grabonóg 69b 2016-07-18

40 869,44 zł Przebudowa ulicy Cmentarnej w Luboniu w zakresie chodnika Antoni Napierała AN BRUK ul. Folwarczna 
31 62-060 Stęszew 2016-07-19

32 718,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. inwestycji „Budowa ul. Dojazdowej 

(na odcinku od Jana III Sobieskiego do ul.Rydla oraz budowa ul. Rydla (na odcinku od ul. 1 Maja 
do Walki Młodych)”.

„A-14” Zakład Projektowania i Oznakowania 
Ulic mgr inż. Krystyna Łuczak ul. Bieszczady 

1 B 60-416 Poznań
2016-07-28

31 500,00 zł Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gruntowych będących własnością 
Miasta Luboń (dz. nr 32/2; 73; 67/1 - ark. 10 obręb Luboń)

Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne 
ul. Lipowa 20 62-030 Luboń 2016-06-22

24 354,00 zł modernizacja placu zabaw i gier – boiska do gry w piłkę nożną przy ulicy Puszkina PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur 
Malec Sp. J. 2016-05-31

24 267,90 zł
modernizacja placu zabaw i gier przy ulicy Puszkina polegająca na demontażu starego, niskiego 
ogrodzenia i piłko-chwytów oraz montażu nowego, wysokiego ogrodzenia i piłko-chwytów na 

boisku do w piłki nożnej
GRAM-BUD Paweł Gramza 2016-05-31

23 247,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej 
i chodnika w ulicy Kasprzaka w Luboniu.

SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8, 60-
254 Poznań 2016-05-27

21 000,00 zł zapewnienie porządku, czystości, bezpieczeństwa i ochrony plaży miejskiej LOSIR Sp z o.o. 2016-06-17

19 434,00 zł
Budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej: nr 1 z S-3 do dz. nr 32/2 

zak.korkiem, nr 2 z S-4 do dz.nr 73 zak.korkiem, nr 3 z S-3 do przepompowni przed posesją 
Wschodnia 15

Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne 
ul. Lipowa 20 62-030 Luboń 2016-07-06

16 482,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 
Solskiego w Luboniu.

Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K, ul. 
Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo 2016-05-17

15 375,00 zł remont holu i klatki schodowej budynku UML Zakład Rem. Bud. Beata Wilczyńska 2016-06-23
14 391,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 

Rutkowskiego w Luboniu
Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K, ul. 

Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo 2016-05-17

12 177,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 
Spokojnej w Luboniu.

Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K, ul. 
Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo 2016-05-17

12 177,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 
Wawrzyniaka w Luboniu.

Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K, ul. 
Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo 2016-05-17

10 429,90 zł zakup płytek podłogowych (remont holu budynku UML) Grupa Cermag spółka zo.o. 2016-05-23
10 000,00 zł wsparcie realizacji zadania publicznego Para�a pw. św. Barbary 2016-06-20

W maju zainicjowaliśmy cykl publikacji, w której 
przedstawiamy wydaną w ostatnim czasie część 
pieniędzy z budżetu miasta. Obok w tabeli przed-
stawiamy aktualny wyciąg z rejestru umów zawie-
ranych przez Urząd Miasta z różnymi podmiota-
mi, na wszelkie czynności intelektualne wykony-
wane dla miasta, prace fizyczne, usługi itp. Usta-
wiliśmy je według prostego i czytelnego schema-
tu: ile, na co, komu i kiedy. Kolejność zawartych 
w tabeli umów od 13 maja (ostatniej publikacji) 
do 11 sierpnia przedstawiamy wg wysokości kwot 
od najwyższej do najniższej.
Qn Największe wydatki w tym okresie stanowią: 

płatność dla Kom-Lubu za odbieranie i  zago-

spodarowanie odpadów (2 umowy) na prawie 
2 mln zł oraz dodatkowa 113 tys. zł na okres 11 
dni – początku drugiego półrocza.
Qn Druga pozycja to wydatek prawie 900 tys. zł po 

to, by wziąć kolejny długoterminowy kredyt w wy-
sokości ponad 5,5 mln zł. 
Qn Trzeci co do wielkości wydatek – prawie 305 tys. zł 

– to umowa na tegoroczne remonty nawierzchni 
asfaltowych, które rozpoczęły się w maju.
Qn Kolejna kwota prawie 166 tys. zł wynika z umowy 

na przebudowę ul. Źródlanej (czytaj też na str. 13). Do 
tej inwestycji należy dodać też 9 600 dla inspektora 
nadzoru (prawie 5,8% wartości inwestycji) znajdu-
jącej się też w tym wykazie.   PPR

Wydane pieniądze

Czy robiono badania archeologiczne w  miejscu 
prowadzonej inwestycji na ul. Wschodniej? Jakie 
są wyniki tych badań?   (S.M.)

Odp.: Zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej nr 13/2013, na podstawie której 
prowadzone są roboty budowlane na ul. Wschodniej, 
Miasto Luboń zostało zobowiązane do prowadzenia 
badań archeologicznych podczas realizacji inwesty-
cji. Zgodnie z  opinią Powiatowego Konserwatora 

Zabytków, zlecono prowadzenie nadzoru archeolo-
gicznego �rmie Tomasz Stępnik Pracownia Arche-
ologiczna UNI-ART. W trakcie prac budowlanych 
i  prowadzonego nadzoru archeologicznego poza 
nawarstwieniami nowożytnymi i współczesnymi nie 
znaleziono i  nie stwierdzono obiektów archeolo-
gicznych ani warstw kulturowych wymagających 
wstrzymania prac i konieczności prowadzenia ra-
towniczych badań archeologicznych.   

oprac. Krzysztof Knopczyński (Wydział Inwestycji)

Mieszkańcy pytają

Wschodnia bez przeszłości
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9 594,00 zł Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Przebudowa odcinka 
ul. Źródlanej”.

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane 
Eska-Projekt Szymon Kosmalski, ul. 
Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań

2016-05-27

5 904,00 zł
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa łącznika 
pomiędzy budynkiem Gimnazjum nr 2 a halą sportowo-widowiskową wraz z uzyskaniem 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Budownictwo - Flos Piotr Organista, ul. 
Wenecka 2B/NM-1, 62-080 Tarnowo 

Podgórne
2016-05-17

4 920,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu chodnika w ul. Skośnej 

w Luboniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie prac 
budowlanych.

„A-14” Zakład Projektowania i Oznakowania 
Ulic mgr inż. Krystyna Łuczak ul. Bieszczady 

1B 60-416 Poznań
2016-08-04

4 920,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ul. Czajczej 
w Luboniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie prac 

budowlanych.

„A-14” Zakład Projektowania i Oznakowania 
Ulic mgr inż. Krystyna Łuczak ul. Bieszczady 

1B 60-416 Poznań
2016-08-04

4 305,00 zł
opracowanie dokumentacji projektowej dot. plaży miejskiej (przekroje poprzeczne i podłużne z 

uwzględnieniem nasypania piasku na istniejący teren; naniesienie rzędnych na mapie sytuacyjno-
wysokościowej; wykonanie opisu charakterystyki planowanych prac wraz z ich podstawowymi danymi 

technicznymi; wykonanie przekroju poprzecznego koryta Warty z odniesieniem do lokalizacji plaży

Marcin Pawłowski P.P.H.U. 
HYDROAGROMAR Trzebin 5, 63-330 

Dobrzyca
2016-05-23

3 690,00 zł Nadzór inwestorski nad inwestycją „Przebudowa ul. Cmentarnej w zakresie chodnika”. SD Projekt s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 
Poznań 2016-07-21

2 460,00 zł Nadzór archeologiczny nad inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ul. Okrzei 
w Luboniu

Pracownia Archeologiczna UNI-ART ul. Św. 
Czesława 17a/24 61-583 Poznań 2016-07-22

2 460,00 zł Wykonanie aktualizowanych map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 dla ulicy 
Niezłomnych w Luboniu

GEO-KOT Paweł Kotynia, ul. Sobieskiego 
45, 62-040 Puszczykowo 2016-06-16

2 460,00 zł
Przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej 

(zgłoszenia oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu) zezwalającej na wykonanie robót budowlanych 
dla 3 odcinków przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej.

Firma TRiM-tech Sp. z o.o. Sp.K. ul. 
Kokosowa 2 60-185 Skórzewo 2016-06-13

2 214,00 zł świadczenie usług za pośrednictwem portalu edugrants.pl Ravelia Group sp. z o.o. 2016-06-17
2 000,00 zł wsparcie realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

„Forum Lubońskie” 2016-06-20
1 874,52 zł druk wizytówek dla radnych RML Agencja Reklamowa D`Arte Artur Knapik 2016-05-20

1 353,00 zł
Wykonanie prac geodezyjnych polegających na opracowaniu aktualizowanych map do celów 

projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG dla działki 
14/8 (teren Domu Włodarza) w obrębie Luboń wraz z przyległymi działkami i fragmentem ulicy 

Puszkina i ulicy Niepodległości.

GEO-KOT Paweł Kotynia, ul. Sobieskiego 45 
62-040 Puszczykowo 2016-06-16

1 230,00 zł usługi inżynieryjne w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy 
modernizacji placu zabaw i gier przy ul. Puszkina – boiska do gry w piłkę nożną BUDOWNICTWO-FLOS Piotr Organista 2016-05-31

1 200,00 zł

Wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
związanych z inwestycją „Budowa ul. Wschodniej z kanalizacją deszczową oraz kanalizacją 

sanitarną” dla punktów wskazanych w Umowie, sporządzenie operatu z wykonanych pomiarów 
z podaniem wektorów przemieszczeń wskazanych punktów, wyjaśnienia wątpliwości dot. ww. 

pomiarów oraz dokumentacji.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i 
Kartogra�cznych Robert Nowak ul. Wysoka 

6 62-050 Mosina
2016-06-30

1 200,00 zł Sporządzenie opinii technicznej dla stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dojazdowej osoba �zyczna 2016-05-25
1 137,75 zł prace związane z naprawą ogrodzenia placu zabaw znajdującego się przy ulicy Unijnej (Park 

Papieski) GRAM-BUD Paweł Gramza 2016-05-25
1 074,28 zł prace związane z naprawą ogrodzenia terenu zielonego przy ul. Wschodniej / al. Jana Pawła II GRAM-BUD Paweł Gramza 2016-05-19

738,00 zł
Wykonanie prac geodezyjnych - wykonanie aktualizowanych map zasadniczych do celów 
projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG dla 

inwestycji budowa zjazdu z drogi serwisowej Autostrady A2.

Biuro Usług Geodezyjno-Kartogra�cznych 
Zbigniew Kempiński, ul. Kwiatowa 17, 62-

002 Suchy Las
2016-05-27

4 112 086,45 zł   Razem  od 13 maja do 11 sierpnia  

W związku z brakiem jakiejkolwiek re-
akcji ze strony Pajo (nawet nie pokwa-
pili się, żeby odpisać na zgłoszenie) oraz 
brakiem działań ze strony administra-
tora osiedla GR Administrator (nic dziw-

nego skoro to �rma „córka” Pajo) posta-
nowiłam poinformować opinię publicz-
ną, jak buduje Pajo i  jak działa jego 
administracja.
Na poziomie hali garażowej, na klatce 

schodowej, na 
p ó ł  m e t r a 
podmokły 
ściany. Wyra-
sta już na nich 
grzyb. Mało 
tego, w miesz-
kaniach też 
zaczął poja-
wiać się grzyb. 

Wilgoć ciągnie od hali tak, że 
nawet śruby od listew przypo-
dłogowych zachodzą rdzą. Pomi-
mo wielokrotnego zgłaszania 
tego do administracji, jak też 
bezpośrednio do dewelopera, 
żadne działania do tej pory nie 
zostały podjęte. W  naszym bu-
dynku mieszka bardzo dużo dzie-
ci oraz niemowląt i noworodków. 
Niektóre z dzieci to alergicy. Nie 
muszę chyba nadmieniać, czym 
grozi wdychanie zarodników 
grzyba...

nazwisko znane redakcji

List do redakcji

Wigoć w Warta Park

n
W podziemnym garażu często stoi woda

Od redakcji:
Ostatnio Rada Mia-
sta przyjęła zmianę 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
tego terenu (MPZP 
„Tereny po WPPZ”), 
w którym dopiero te-
raz poprawnie zazna-
czono strefy zalewo-
we Warty, sięgające 
osiedla Warta Park. 
Wcześniej kończyły się 
na ścieżce rowerowej 
przy rzece.

n
W innych miejscach od wilgoci 
łuszczy się farba i tynk

Na ścianie 
klatki scho-
dowej widać 
już ślady 
pleśni – 
grzyba

n

n
 Ściany klatki schodowej bloku w Warta Park podmoknięte na pół metra
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Woda w kąpieliskach
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu informuje, 
że 25 lipca pobrano próbki wody 
z 4 miejskich kąpielisk zlokalizo-
wanych nad jeziorami: Malta, 
Rusałka, Strzeszynek, Kierskie 
(Krzyżowniki) oraz w  powiecie 
nad Jeziorem Niepruszewskim. 
Woda jest przydatna do kąpieli. 
Poza tym można się kąpać w 11 
miejscach wyznaczonych nad je-
ziorami: Kierskim, Kórnickim, 
Lusowskim, Łódzko-Dymaczw-
skim (Mosiński Klub Żeglarski 
i Hotel Szablewski), Niepruszew-
skim, Strykowskim, Chomięcicko-
-Rosnowskim, Jarosławieckim, 
Stęszewsko-Kołatkowskim 
i w Mosinie (zbiornik wodny „Gli-
nianki”). Szczegółowy wykaz ką-
pielisk i  miejsc do kąpieli jest 
aktualizowany bieżąco na stronie: 
psse-poznan.pl   Cyryla Staszewska 

(rzecznik PSSE)

Nauka japońskiego
Od września rozpocznie się nabór 
chętnych do udziału w bezpłat-
nych lekcjach języka japońskiego 
prowadzonych w  XI  LO na ul. 
Ściegiennego w Poznaniu. Zajęcia 
są skierowane przede wszystkim 
do młodzieży szkół gimnazjal-
nych, licealnych i technicznych, 
ale zgłaszają  się i  absolwenci. 
Warunkiem uczestnictwa jest 
pozytywne zaliczenie testu ze 
znajomości alfabetu hiragana (je-
den z  dwóch japońskich syste-
mów pisma sylabicznego kana). 
Patronat nad projektem objął 
kurator oświaty Elżbieta Walko-
wiak oraz dziekan Wydziału Neo-
�lologii UAM prof. Teresa To-
maszkiewicz. Więcej informacji: 
nihongo@interia.eu lub pod nr 
tel. 697 015 553.   (K.K.)

Lektor poszukiwany
Zarząd Transportu Miejskiego 
poszukuje lektora, który w auto-
busach i  tramwajach Poznania 
i  aglomeracji zapowie następny 
przystanek lub kontrolę biletową 
oraz odczyta informacje z elektro-
nicznych tablic informacji pasa-
żerskiej. Ogłoszono w  tym celu 
konkurs „Oddaj głos Miastu” 
(obecnie w pojazdach odtwarzane 
są pliki z syntezatora mowy Ivo-
na). Najpierw komisja konkurso-
wa zapozna się z próbkami nagrań 
uczestników, aby ocenić m.in. 
dykcję, akcent, barwę głosu, czy-
stość i wyraźność dźwięku nagra-
nia, i wybierze 3 lub więcej gło-
sów, które zostaną następnie udo-
stępnione w Internecie – lektora 
wybiorą mieszkańcy aglomeracji, 
którzy zagłosują w ankiecie. Re-
gulamin konkursu jest dostępny 
na: http://ztm.poznan.pl/oztm/
konkursy/zapowiedzi/. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 24 sierpnia br.  

(ZTM)

Groźne lipy
Mieszkańcy alei lipowych w Ża-
bikowie obawiają  się o  swoje 
bezpieczeństwo. Ze strachem 
patrzą na suche gałęzie tych za-
bytkowych drzew, które przy 
lada wietrze spadają na chodnik 
i  jezdnię. Niektóre są duże, tak 
jak te na wysokości domów przy 
ul. 11 Listopada 150-152.  

(S)

Kontrola ŚDM
Pracownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Poznaniu podczas trwających 
na terenie Poznania i  powiatu 
poznańskiego „Dni Diecezjal-
nych” w  ramach Światowych 
Dni Młodzieży przeprowadzili 
84 kontrole sanitarne mające na 
celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa imprezy pod względem 
sanitarno-epidemiologicznym. 
Skontrolowano ok. 70 placówek 
żywieniowych, tj. sklepy, pawi-
lony handlowe, restauracje, 
bary, kawiarnie. Nałożono 6 
mandatów karnych na kwotę 
1 350 zł.  Uchybienia dotyczyły: 
braku porządku pomieszczeń, 
czystości urządzeń i  sprzętu, 
oraz nieprawidłowego przecho-
wywania środków spożywczych, 
naczyń jednorazowych i sprzę-
tu porządkowego. Ponadto 
sprawdzono zaplecze sanitarne 
imprezy terenowej w  „Strefie 
Pielgrzyma” oraz największe 
poznańskie szpitale pod wzglę-
dem przygotowania tych placó-
wek do ewentualnego świadcze-
nia usług medycznych dla piel-
grzymów. Nieprawidłowości nie 
stwierdzono.   

Cyryla Staszewska (rzecznik)

Zrównoważona mobilność

Stowarzyszenie Metropolia Po-
znań udostępniało do 15 sierpnia 
br. anonimowe ankiety online dla 
mieszkańców Metropolii Poznań 
oraz przedstawicieli �rm i orga-
nizacji pozarządowych. Stwarza-
ły możliwość wyrażenia własnych 
preferencji i potrzeb związanych 
m.in. ze zbiorową komunikacją 
publiczną, bezpieczeństwem ru-
chu drogowego, a  także najczę-
ściej stosowanymi środkami 
transportu. Ankiety mają pomóc 
w  przygotowaniu wspólnego 
„Planu Zrównoważonej Mobil-
ności Miejskiej dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Pozna-
nia na lata 2016-2025” (PZMM). 
Nowy dokument będzie służył 
kreowaniu optymalnych zmian 
w  transporcie i  komunikacji 
w Metropolii.  

 Danuta Nowakowska

Krótko

W sobotę, 30 lipca na placu zabaw przy ul. 
Sikorskiego  46 odbył  się minifestyn „Dzień 
Dobry. Poznajmy się”, którego organizatorem 
była �rma EAST&WEST (Cyfrowa Telewizja 
Kablowa) z  ul. Gronowej w  Poznaniu. Od 
godz. 10 rozpoczęły się gry i zabawy dla dzie-
ci oraz dorosłych. Była dmuchana zjeżdżalnia, 
malowanie twarzy, stoiska z  watą cukrową 
i słodyczami. Przedstawiciele �rmy informo-
wali o możliwościach telewizji kablowej (te-
lewizja/ Internet/ telefon). Dorośli i  dzieci 
brali udział w  konkurencjach sprawnościo-
wych, np. hoola-hop, i zdobywali cenne na-
grody. Festyn cieszył się dużym zainteresowa-
niem dorosłych i dzieci.

Jan Błaszczak

Telewizja kablowa

Pomiędzy blokami 
osiedla �rma rekla-
mująca swoje usłu-
gi zorganizowała 
festyn   fot. Jan 
Błaszczak

Na ul. Jesiennej nieprzycinana brzoza utrud-
nia w ¼ przejazd wąską ulicą, z drugiej stro-
ny zresztą zastawioną przyczepami kampin-
gowymi. Czy właściciel posesji ma jakieś 
obowiązki względem podcinania roślin 
i drzew wystających poza ogrodzenie i utrud-
niających poruszanie  się po ulicy? Jeśli są 
takie obowiązki, to kto je może wyegzekwo-
wać w przypadku, gdy nie są wykonywane? 
Właściciel brzozy nie podcina jej chyba tylko 
dlatego, by uniemożliwić przejazd samocho-
dów przy jego bramie lub parkowanie przy 

jego ogrodzeniu. Jeszcze w zeszłym roku obok 
drzewa stał jego nieużywany samochód (…), 
a jeszcze wcześniej inny. Utrudniony przejazd 
ulicą i  to gruntową, jaką jest Jesienna, nie 
pozwala na swobodne poruszanie się i omi-
janie dziur z wodą.
Może właściciel posesji przeczyta ten list 
i pomyśli, a jeśli nie, to może będzie reakcja 
ze strony, nie wiem, Straży Miejskiej czy 
Urzędu Miasta?

Mieszkaniec Lubonia

List do redakcji

Kłopotliwe drzewo

n
Zwężenie jezdni na skutek zarośnięcia drzewa i parkujących samochodów

n
Zwycięzcy z na-
grodami

n
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Opierając się na danych zebranych przez 
policję, z  żalem należy stwierdzić, iż 
o�arami różnych oszustw, kradzieży, 
wyłudzeń oraz innych ataków na dobra 
chronione prawem, coraz częściej sta-
ją  się osoby starsze. Także w  Luboniu 
przestępcy i naciągacze z zuchwałością 
i brakiem jakichkolwiek skrupułów że-
rują na dobroduszności, ufności, okazy-
waniu litości, a czasami nieporadności 
osób w podeszłym wieku. Wykorzystu-
ją przy tym zaskoczenie, niewiedzę oraz 
okazje, które  się nadarzą. O�arą prze-
stępstwa może paść każdy, jednak od-
powiednia czujność, dystans i prawidło-
we nawyki znacznie zmniejszą taką 
możliwość oraz sprawią, że nie stanie-
my się o�arą oszustwa.
Mając na uwadze bezpieczeństwo senio-
rów lubońscy policjanci radzą:
- Zawsze zamykaj drzwi na klucz. Spójrz 
przez wizjer lub przez okno na to, kto 
pod nimi stoi.
- Nie udzielaj informacji osobom nie-
znanym. Zwracaj uwagę na okazywanie 
odpowiednich legitymacji przez osoby 
podające  się za pracowników różnych 
instytucji. Czytaj przedstawione doku-
menty.
Qn Nie wdawaj się w niechciane rozmo-

wy i  dyskusje oraz nie oddzwaniaj na 
podejrzane numery telefonów.
Qn W przypadku przyjmowania do domu 

nieznanych osób poproś, aby był z Tobą 
ktoś, komu naprawdę ufasz. Nie wpusz-
czaj więcej, niż jednej nieznanej osoby 
i nie przeprowadzaj żadnych transakcji 
z akwizytorami i inkasentami.
Qn Nie podejmuj decyzji na szybko i bez 

zastanowienia, pod presją lub w niesprzy-

jających okolicznościach. Bądź asertyw-
ny, w  razie konieczności umów  się na 
inny termin.
Qn Nie podpisuj niczego, czego nie ro-

zumiesz lub uprzednio nie przeczytałeś.
Qn Nie przechowuj w mieszkaniu dużych 

kwot pieniędzy.
Qn Jeśli ktoś Cię atakuje, nie walcz z prze-

stępcą, chyba że w obronie życia.
Qn Nie izoluj się i nie trać więzi z rodziną.
Qn Szukaj informacji (Internet, prasa, 

radio, telewizja).
Wszystkich powyższe rady stanowią 
podstawę właściwego i ostrożnego my-
ślenia. Bardzo ważne jest, by nie prze-
kazywać nieznanym osobom pieniędzy 
i nie dać się nabrać osobom dzwoniącym 
przez telefon. Pamiętajmy, że sposobów 
na dokonanie oszustwa lub podszycia się 
pod pracowników różnych instytucji 
może być bardzo wiele. Prosimy alarmo-
wać o wszelkich przejawach tego typu 
zdarzeń, a w razie stwierdzenia oszustwa, 
nie odstraszać potencjalnych naciągaczy, 
ale niezwłocznie skontaktować się z po-
licją celem umożliwienia zatrzymania 
przestępców na gorącym uczynku. Takie 
działanie pomoże ująć sprawców już 
dokonanych przestępstw.

st. sierż. Krzysztof Niewiada

Bezpieczne życie seniora

MOPS jako Organizacja Partnerska 
Lokalna już po raz drugi przystępuje 
do realizacji POPŻ (Program Opera-
cyjny Pomoc Żywnościowa) 2014-2020. 
Pomoc ta, w postaci paczki żywnościo-
wej, może być przekazywana osobom 
spełniającym kryteria statusu najbar-
dziej potrzebujących, tj. osób i rodzin 
znajdujących  się w  trudnej sytuacji 
życiowej, których dochód nie przekra-
cza 150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z po-
mocy społecznej (951 zł dla osoby sa-
motnie gospodarującej i  771  zł dla 
osoby w rodzinie), na podstawie skie-
rowania wystawionego przez właściwy 
terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecz-

nej, lub w przypadku osoby bezdomnej 
– oświadczenia podpisanego w organi-
zacji.
Od 18 lipca 2016 r. w Biurze Podawczym 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Źródlanej 1 lub u pracowników 
socjalnych są dostępne dokumenty nie-
zbędne do otrzymania pomocy żywno-
ściowej. W razie pytań prosimy o kontakt 
pod numerami telefonów: 61 810 50 85 
lub 695 555 156.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 w Podprogramie 2016 jest 
�nansowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Agata Kiec-Grzesik
MOPS Luboń

Pomoc żywnościowa
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

25 lipca ekipa z Wołowa, zajmująca się 
utylizacją wyrobów azbestowych, przy-
jechała na teren Lubonia i  rozpoczęła 
demontaż płyt m.in. ze świetlicy w Ro-
dzinnym Ogrodzie Działkowym „Che-
mik” przy ul. Granicznej. Zdemontowa-
ła całą zgłoszoną do utylizacji ilość płyt 
i  zabezpieczyła je folią. Cały materiał 
czeka na wywóz, który odbędzie się po 

zakończeniu akcji w  12 punktach 
w Luboniu.
Zaraz też przystąpiono do zabezpiecze-
nia ścian bocznych świetlicy nowymi 
płytami z tworzywa. Jest to jeden z eta-
pów zaplanowanego remontu świetlicy. 
Czeka nas jeszcze pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną.

Jan Błaszczak

Remonty w ROD Chemik

n
Świetlica ogrodu przy ul. Granicznej z nowymi płytami na ścianach. Na pierwszym 
planie płyty azbestowe przygotowane do wywozu   fot. Jan Błaszczak

Pisaliśmy już o problemie podgryza-
nia i powalania drzew przy Kocich 
Dołach w pobliżu ul. Magazynowej 
przez żerujące w  pobliskiej wodzie 
bobry. Zastosowano bardzo prosty 
środek, otulono pień drzewa drucia-
ną siatką parkanową, przez którą 
gryzonie nie mogą się dostać do kory, 
by podcinać pnie drzew.

(I)

Przed bobrami

Prosty, a zarazem skuteczny środek 
na bobry podcinające drzewa – siatka 
parkanowa   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Od ponad miesiąca jeden z autobusów Translubu reklamuje Luboński Szlak Archi-
tektury Przemysłowej. Pojazd z naklejonym na tylnej szybie a�szem zapowiadającym 
miejską atrakcję turystyczną kursuje na różnych liniach. Inicjatorem pomysłu 
marketingowego było miasto, które jest organizatorem szlaku. Miejska spółka 
„Translub” udostępnia powierzchnię pod ekspozycję bezpłatnie.  (S)

Swego nie znacie

n
Autobus 611 z reklamą szlaku zabytkowej architektury przemysłowej (Zakłady 
Ziemniaczane i Chemiczne) na tylnej szybie – ul. Poniatowskiego   fot. Hanna Siatka
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Po latach pan Edmund nie pamięta już 
dokładnej daty powstania orkiestry. 
Mogło to być w 1948 lub 1949 r. Zało-
żyło ją kilku mężczyzn. Głównym orga-
nizatorem był prawdopodobnie Cyryl 
Celler. Do komitetu założycielskiego 
należeli też: nauczyciel Franciszek Syt-
niejewski oraz panowie Jędras i Wojt-
kowiak (dyrygent). Przed Wojtkowia-
kiem dyrygentem był kto inny, ale po 
roku został zwolniony, bo nie odpowia-
dał komitetowi założycielskiemu. Or-
kiestra grała utwory marszowe, ludowe, 
polki, uświetniała swoimi koncertami 
zabawy. Należał do niej również starszy 
brat pana Edmunda – Tadeusz (1930-
1986). Zamiłowania muzyczne bracia 
odziedziczyli pewnie po ojcu – Fran-
ciszku, który tańczył w zespole ludowym 

i grał na or-
gankach. Ich 
matką była 
Wiktoria. 
Edmund 
Tomczak 
urodził  się 
23 paździer-
nika 1934 r. 
w  Żabiko-
wie.
W okresie 
stalinizmu 
(2. połowa 
lat 50.) or-
kiestrę har-
cerską roz-
wiązano. By 

ją jednak za-
chować, 
nadano jej 
status orkie-

stry przy Szkole Podstawowej nr  1. 
W placówce tej istniał również zespół 
taneczny. Odbywały się pokazy, którym 
towarzyszyła orkiestra. Pan Edmund 
grał na klarnecie. Częściowo był samo-
ukiem. Na początku lat 50. otrzymał 
kilka prywatnych lekcji od pewnego 
muzyka z  Lubonia. Posiłkował  się też 
książką „Chwyty klarnetowe”, która jed-
nak zaginęła. Zachował się jeszcze po-
niemiecki klarnet pana Edmunda, ale 
jest rozeschnięty i  nie gra. Naprawa 
instrumentu jest natomiast zbyt koszto-
wana.

W 1954 r. pan Ed-
mund wstąpił do 
wojska, w którym 
służył przez pra-
wie 3 lata, do 
1957 r. Grał w or-
kiestrze wojskowej 
w Warszawie, przy 
jednostce nr 1485 
– Brygadzie Nad-
wiślańskiej MSW. 
Repertuar stano-
wiły przeważnie 
marsze defilado-
we. Po powrocie 
ze służby członko-
wie lubońskiej 
orkiestry próbo-
wali stworzyć ją 
na nowo, jednak 
operacja  się nie 
udała. Mieli po 
dwadzieścia kilka 
lat, zakładali ro-
dziny.

W harcerskiej orkiestrze
Edmund Tomczak należał do działającej przed laty orkiestry przy 
5. Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki z Żabikowa. Do dziś 
pamięta niektóre nazwiska jej członków

W 1950  r. Edmund 
ukończył Szkołę Pod-
stawową nr  1. We 
wrześniu 1950 r. roz-
p o c z ą ł  e d u k a c j ę 
w  szkole zawodowej 
w Zakładach Hipolita 
C e g i e l s k i e g o  – 
uczył  się obróbki 
skrawaniem. W HCP 
pracował jako frezer 
na W-4, Dziale Obra-
biarek, aż do przejścia 
na wcześniejszą eme-
r yturę  28 lutego 
1993  r. W  grudniu 
2014  r. (26.12) wraz 
z żoną Jadwigą obcho-
dził 55. rocznicę ślu-
bu. Mają dwie córki: 
s t a r s z ą  Ma r i o l ę , 

młodszą Alicję – mamę 
wnuka Mateusza.

Edmund Tomczak podczas 
okupacji hitlerowskiej nie 
zdążył pójść do szkoły. 
Wprawdzie był zapisany 
do placówki w Fabianowie, 
ale już do niej nie poszedł, 
bo po klęsce pod Stalin-
gradem Niemcy zaprzesta-
li nauczania polskich dzie-
ci. Natomiast jego starszy 
brat Tadeusz chodził do 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
Tomczakowie mieszkali 
w  pobliżu obozu karno-
-śledczego w  Żabikowie. 
Pan Edmund niechętnie 
wspomina tragiczne lata, 
które negatywnie odbi-
ły się na jego młodej psy-
chice. Opowiada po la-
tach: Przy ul. Niezłomnych 
był obóz. Najlepiej nie 
wspominać okupacji , 
Niemców i więźniów, któ-
rzy pracowali na tych po-
lach. Niemcy odebrali je 
Polakom i  uprawiali. 

W lepszych domach mieszkała obsługa 
obozu. W domu na pięterku naprzeciw 
Ścianie Śmierci mieszkali państwo Chru-
ściccy. Zbudowano około 3-metrowy mur. 
Chruściccy czasami zza �ranki patrzyli 
na teren obozu i widzieli, co się w nim 
dzieje. Edmund Tomczak zapamiętał 
wydarzenie związane z  jego bratem 
Tadeuszem i kuzynem Marianem Za-
rębą. Przy ul. Poniatowskiego mieszkał 
Niemiec, karczował ogród. Chłopcy szli 
ulicą Niezłomnych, nazbierali bzu i kie-
rowali się do Poznania, by go tam sprze-
dać. Zauważyła to obsługa obozu. Za-
brała chłopców. Był ranek. Tadeusz 
i Marian przez cały dzień stali w obozie. 
Dopiero położna o  nazwisku Kleiber 
wstawiła się za nimi, tłumacząc, że bez 
był wcześniej ścięty i wyrzucony, a chło-
pacy tylko go wzięli. Przed uwolnieniem 
zostali pobici.

Robert Wrzesiński

n
Edmund Tomczak z klar-
netem pamiętającym 
orkiestrę harcerską 
i wojskową   fot. Robert 
Wrzesiński

n
W sierpniu 2014 r. na str. 39 opublikowaliśmy zniszczone zdjęcie orkiestry harcerskiej z 2.07.1950 r. 
z prośbą o rozpoznanie. Dziś znamy już nazwiska większości osób z 16-osobowej grupy. Podajemy 
skład zespołu harcerskiego „Zgoda” (patrz gra�ka na bębnie) rozpoznany przez czytelników: 1. Sta-
nisław Bartlewicz, 2. Bronisław Piasecki (trąbka), 3. Cyryl Celler – drużynowy (trąbka), 4. NN, 5. 
Kazimierz Napieralski, 6. Zygmunt Jendras, 7. Zygmunt(?) Chruścicki, 8. Wichłacz, 9. Tadeusz Tom-
czak, 10. Stanisław Zaręba, 11. Kazimierz Kubala, 12. Bronisław Ławniczak, 13. Marian Grześkowiak, 
14. Bernard Kubiak, 15. Dominik Cichocki, 16. NN. Kapelmistrzem był Wojtkowiak. Założycielami 
orkiestry byli m.in.: Bartlewicz, Jendras i Palacz

n
Orkiestra harcerska przekształciła się w szkolną. Na zdjęciu rozpoznano: 1. Bronisław Piasecki, 2. Edmund 
Tomczak, 3. Lertosik, 4. Bartlewicz, 5. Zając, 6. Wichłacz, 7. Zygmunt(?) Chruścicki, 8. Zygmunt Jędras(?), 9. 
Kopytek, 10. Franciszek Sytniejewski, 11. Bartlewicz (ojciec), 12. Cyryl Celler, 13. Bernard Kubiak, 14. Tadeusz 
Tomczak, 15. Bronisław Ławniczak, 16. Marian Grześkowiak, 17. Kazimierz Sobala, 18. Palacz, 19. Dominik 
Cichocki, 20. Jędras(?) (ojciec), 21. Palacz (ojciec), 22. Wojtkowiak (dyrygent)

n
Edmund Tomczak z klarnetem (kuca z lewej) w orkiestrze 
wojskowej we wrześniu 1956 r., a więc dokładnie przed 
60 laty

Chcielibyśmy uzupełnić historię or-
kiestry harcerskiej. Wszystkich, którzy 
posiadają na jej temat jakieś informa-
cje, dokumenty, wspomnienia, pamiąt-
ki, prosimy o kontakt z redakcją.
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Urodził  się 19 lutego 1947 r. w Czar-
tówku pow. Konin. Jego rodzice to 
Kornelia z domu Piechocka i Zdzisław 
Lewandowski.
Ukończył Szkołę Podstawową i Liceum 
Ogólnokształcące w  Krzyżu Wlkp. 
W  latach 1965-1967 był studentem 
I Studium Nauczycielskiego im. Stefana 
Żeromskiego w Poznaniu na kierunku 
�lologii polskiej. Uzyskany w  1967  r. 
dyplom pozwolił mu podjąć pracę w za-
wodzie nauczyciela.
Pierwszym miejscem pracy pedagogicz-
nej Romana Lewandowskiego była 
Szkoła Podstawowa w Drawskim Mły-
nie. Pracując tam, rozpoczął też studia 
na Wydziale Filologicznym Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, gdzie uzyskał tytuł magistra �lolo-
gii polskiej.
Na studiach poznał Janinę Śliwińską, 
nauczycielkę języka polskiego ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Luboniu, z któ-
rą zawarł związek małżeński w 1973 r. 
Odtąd mieszka wraz z żoną w Luboniu. 

Przez rok pracu-
je w Szkole Pod-
stawowej nr  1 
w   Mo s i n i e , 
a  później, w  la-
tach 1974-1978, 
w Szkole Podsta-
wowej  nr  2 
w   Lu b on iu . 
W  tym okresie 
rodzą  się syno-
wie Janiny i Ro-
mana – Andrzej 
(1974 r.) i Michał 
(1978 r.).

Rok 1978 przynosi dalszą zmianę miej-
sca pracy Romana Lewandowskiego. 
Odtąd uczy języka polskiego w szkole 
średniej (Zespół Szkół Mechanicznych 
w  Poznaniu, później – Zespół Szkół 
Licealno-Technicznych), przygotowując 
kolejne roczniki uczniów do matury. 
Sporą ich grupę stanowią uczniowie 
z  Lubonia. Na emeryturę przechodzi 

w 2005 r. Póź-
niej pracuje 
jeszcze w Cen-
trum Eduka-
cyjnym „Ca-
nva”, jest egza-
minatorem ję-
zyka polskiego 
przy maturach.
Po wieloletnich 
zmaganiach 
z  chorobą no-
wotworową 
umiera 8 lipca 
2016  r. w  Po-

znaniu. Słowa pożegnania wygłoszone 
na pogrzebie Romana Lewandowskiego 
przez dyrektor Zespołu Szkoł Licealno-
-Technicznych, panią Beatę Lisińską, 
ukazują go takim, jaki pozostał w  pa-
mięci kolegów, przyjaciół, uczniów. – 
„Kochał zawód nauczyciela. Jako wy-
trawny humanista nie tylko dzielił  się 
z młodymi ludźmi swoją rozległą wiedzą 

na temat literatu-
ry ojczystej, ale 
także kształcił ich 
serca i  umysły, 
Uczył odpowie-
dzialności za sło-
wa i  czyny, sza-
cunku dla pracy, 
dociekliwości 
w  poszukiwaniu 
prawdy, inspiro-
wał do rozwijania 
własnych pasji. 
Wiele wymagał 
o d  s w o i c h 
uczniów, ale też 
sam wiele im 
z  siebie dawał. 
Chciał, aby jego 
wychowankowie 
nie bali się samo-
dzielnego myśle-
nia, odważnego 
formułowania 
sądów, chciał, 

aby byli gotowi 
sprostać wyzwa-
niom dorosłości. 
I  za to właśnie 
był  ceniony 
przez kolejne 
roczniki absol-
wentów naszej 
szkoły. Pan Ro-
man Lewandow-
ski szedł przez 
życie w  sposób 
najpiękniejszy 
z  możliwych – 
żył dla innych, 
nigdy nie odma-
wiał pomocy 
i  zawsze można 
było liczyć na 
jego wsparcie 
i  bezinteresow-
ność. Siła jego 
charakteru, po-

święcenie dla najbliższych, życzliwość 
i otwartość w relacjach z innymi ludźmi, 
to cechy, które ceniliśmy w nim szcze-
gólnie. Zawsze pogodny, uśmiechnięty, 
pełen dystansu wobec problemów co-
dzienności – taki był nawet wówczas, 
gdy los naznaczył go piętnem poważnej 
choroby.”
Był człowiekiem skromnym, nie szukał 
rozgłosu i taniego poklasku. Wykonywał 
swe życiowe zadania najlepiej, jak po-
tra�ł i tym zasłużył sobie na dozgonną 
wdzięczność rodziny, przyjaciół 
i uczniów.   (MZ)

Roman Lewandowski
(1947 – 2016)

n
Roman Lewandow-
ski

n
Zdjęcie ślubne – Roman Lewan-
dowski i Janina Śliwińska

n
Roman Lewandowski był nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w latach 1974-1978

n
Później Roman Lewandowski uczył w Zespole Szkół Mechanicznych na Dębcu. Zdjęcie z 1992 r., na któ-
rym znajdują się lubonianie

n
Studniówka – 14.01.2000 r. – Roman 
Lewandowski czyta z pasją „Pana Tade-
usza”

n
Małżeństwo polonistów – Janina i Roman Lewandowscy
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Urodził się 18 września 1936 r. w Lasku 
jako jedno z szóstki dzieci Jana Macioł-
ki i Elżbiety z d. Karaś. Podobnie jak 
jego starszego brata Mariana, który 
również został księdzem, ukształtowa-
ły trzy pielęgnowane przez ich rodziców 
wartości: nauka, wiara i Ojczyzna, a tak-
że Koło Ministrantów w rodzinnej pa-
ra�i w  Wirach. Służbę przy ołtarzu 
rozpoczął w wieku 8 lat. Pełnił w Kole 
odpowiedzialne funkcje. Mając 13 lat 
(1949 r.) był już grupowym, a niedługo 
potem skarbnikiem i  wiceprezesem. 
W listopadzie 1951 r. został prezesem 
Koła, po Bolesławie Jurdze, i był nim 
do 1954 r., w którym wstąpił do Semi-
narium Duchownego. Z  tej pierwszej 
grupy ministranckiej wyszło aż sześciu 
księży i  jeden brat zakonny. Michał 
Maciołka był ostatnim wyświęconym 
w Wirach księdzem z Lasku. Jego po-
wołanie do stanu duchownego zrodzi-
ło się pod wpływem licznych spotkań, 
rozmów, a  nawet debat ze starszym 
kolegą ministrantem, wtedy już klery-
kiem – Januszem Szajkowskim. 26 maja 
2016 r. upłynęło 56 lat, odkąd wszedł 
na drogę kapłaństwa. Była ona umie-
jętnym łączeniem przez ks. Michała 
Maciołkę pracy duszpasterskiej, nauko-
wej oraz publicystyczno-wydawniczej.
Ukończył poznańskie Liceum im. Ka-
rola Marcinkowskiego w trudnym okre-
sie stalinowskim (1949-1953). Zdał 
maturę nie mając jeszcze 17. lat. Z uwa-
gi na młody wiek, nie przyjęto go od 
razu do seminarium. Przez rok praco-
wał więc w Zakładach Ziemniaczanych 
w Luboniu, co uważa za bardzo cenne 
doświadczenie. 22 września 1954 r. roz-
począł studia �lozo�czno-teologiczne 
w Arcybiskupim Seminarium Duchow-
nym. Fascynowały go wtedy zwłaszcza 
historia i  dogmatyka. Tu zrobił też 
pierwsze kroki w  pracy redakcyjnej 
i publicystycznej (gazetka „Re�eksy”). 
26 maja 1960 r. odebrał święcenia ka-
płańskie z rąk abp. Antoniego Barania-
ka, a 29.05.1960 r. odprawił swoją mszę 
prymicyjną w kościele pw. św. Floriana 
w Wirach. Do ołtarza prowadził go ks. 
proboszcz Stefan Tomaszkiewicz – póź-
niejszy dyrektor Muzeum Archidiece-
zjalnego.
Pierwszą para�ą wikariuszowską był 
Lwówek. Po roku został skierowany na 
studia specjalistyczne z dogmatyki na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
(1961-1967). Na Wydziale Filozo�cz-
nym wykładał wtedy m.in. ks. prof. 
Karol Wojtyła. Studia teologiczne ukoń-
czył ks. Maciołka pracą doktorską z ma-
riologii napisaną pod kierunkiem o. 
Andrzeja Krupy: „Nauka polskich teo-
logów o Maryi jako nowej Ewie (XIII-
-XVII wiek)”. Po powrocie z  Lublina 
przez rok pracował przy organizowaniu 
para�i św. Jana Chrzciciela w Lesznie. 
Od 1968 r. rozpoczął swoją przygodę 
życiową w duszpasterstwie akademic-
kim, zakończoną w 1975 r. (2 lata przy 
kościele Wszystkich Świętych na Grobli 
w Poznaniu, 5 lat w para�i św. Stanisła-

wa Kostki 
w Poznaniu) 
połączonej 
z  pracą wy-
kładowcy 
teologii do-
gmatycznej 
i  mariologii 
(Papieski 
Wydział Teo-
logiczny 
1968-1997, 
a potem Wy-
dział Teolo-
giczny UAM 
1997-2003) 
oraz z  dzia-
łalnością pu-
blicystyczną 
(„Przewod-
nik Katolic-
ki”). W  la-
tach 1968-
1970 działał 
też w zespole 
przy Komisji Episkopatu ds. Katechiza-
cji przygotowującym program naucza-
nia dla szkół średnich.
W 1974 r. rozpoczął pracę w redakcji 
„Przewodnika Katolickiego”, co dało 
początek wielkiej życiowej pasji ks. 
Maciołki – działalności redakcyjnej 
i publicystycznej, a od 1980 r. również 

poligra�cznej (w latach 1981-1990 ks. 
Michał był dyrektorem Księgarni św. 
Wojciecha w  Poznaniu, a  w  latach 
1998-2003 – przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Drukarni i  Księgarni św. 
Wojciecha). Doświadczenie w tej dzie-
dzinie zostało wykorzystane przez 
zwierzchników kościelnych do powie-
rzenia ks. Maciołce funkcji ogólnopol-
skich, m.in. delegata Prymasa ds. po-
ligra�i kościelnej (1984-1990), głów-
nego koordynatora pomocy Zachodu 

dla drukarń w  Polsce, 
członka Zespołu Robo-
czego przy Episkopacie 
Polski ds. rozmów z rzą-
dem PRL-u w sprawach 
wydawniczych i poligra-
ficznych oraz członka 
Rady Prasowej przy pre-
mierze (był pierwszym 
księdzem, który wszedł 
do tej Rady). Jako delegat 
Prymasa ds. poligrafii 
kościelnej zajmował  się 
koordynowaniem prac 
w Polsce w tym zakresie 
oraz zdobywaniem po-
mocy �nansowej od za-
chodnich instytucji ko-
ścielnych. Dzięki temu 
wsparciu zmodernizowa-
no lub stworzono wiele 
zakładów poligraficz-
nych, m.in. Drukarnie: 
KUL, św. Wojciecha w Poznaniu, Die-
cezji w Pelpinie, Kurii Warszawskiej, 
Rzeszowskiej i Kieleckiej, Diecezjalne 
Wydawnictwo Wrocławskie oraz kilka 
drukarń zakonnych. Ks. Michał Ma-
ciołka był też członkiem Polskiego 
Towarzystwa Mariologicznego oraz 
autorem licznych publikacji teologicz-
nych i duszpasterskich.
1 sierpnia 1990 r. w Obornikach (para-
�a MB Wniebowziętej) ks. Maciołka 
objął swoją pierwszą placówkę probosz-
czowską, gdzie oprócz nauczania 
w  Szkole Zawodowej, organizowania 
życia para�i i  wydawania czasopisma 
„Quo vadis”, przeprowadził wiele re-

montów i inwestycji. W 1999 r. został 
proboszczem para�i pw. św. Stanisława 
Kostki na Winiarach w Poznaniu. Ob-
jął ją po późniejszym biskupie ks. Grze-
gorzu Balcerku. Z  dniem 30 czerwca 
2012 r. został zwolniony z obowiązków 
proboszcza i przeniesiony w stan spo-
czynku, zamieszkał w kanonii na Ostro-
wie Tumskim.
Zmarł w  Poznaniu 2 sierpnia 2016  r. 
w wieku prawie 80. lat. Jak powiedział 
jego kursowy kolega – ks. kan. Włodzi-
mierz Koperski –  cierpienie i chorobę 
znosił mężnie, do ostatka.   

Hanna Siatka

Pogrzeb
Ks. prał. Michała Maciołkę pochowa-
no 6 sierpnia na cmentarzu parafii św. 
Stanisława Kostki przy ul. Łowmiań-
skiego w Poznaniu. Wcześniej odpra-
wiono uroczystą mszę św. koncele-
browaną w  kościele na Winiarach. 
Głównym celebransem był metropo-
lita poznański ks. abp Stanisław Gą-
decki. Obecni byli też ks. abp. senior 
Juliusz Paetz oraz bp senior Diecezji 
Kaliskiej – ks. Stanisław Napierała. 
Zmarłego długoletniego proboszcza 
żegnał w imieniu parafian parafii pw. 
św. Stanisława Kostki przewodniczą-
cy Rady Duszpasterskiej i Rady Osie-
dla Winiary – Jan Dec oraz prezes 
zarządu, dyrektor naczelny Świętego 
Wojciecha Domu Medialnego sp. z o. 
o. – ks. dr Tomasz Siuda. Odczytano 
list z  kondolencjami nadesłanymi 
przez ks. kardynała Zenona Grocho-
lewskiego.   

Robert Wrzesiński

Ks. Michał Maciołka
doktor teologii, mariolog, prałat, kanonik honorowy Kapituły 
Katedralnej w Poznaniu

n
Ks. Michał Maciołka – 
Prałat Honorowy, Ka-
nonik Kapituły Kate-
dralnej w Poznaniu 
z krzyżem Kapituły na 
piersiach. Dla rodziny 
i bliskich pozostał 
Geniem Maciołką (Eu-
geniusz – drugie imię 
księdza)

n
Dzień prymicji (29.05.1960 r.). W pierwszym rzędzie od lewej: Franciszek Ma-
ciołka (brat), matka Elżbieta Maciołka, ks. Michał Maciołka, ojciec Jan Maciołka, 
siostra Barbara Maciołka. W drugim rzędzie od lewej: Zdzisław Maciołka (brat), 
ks. Stefan Tomaszkiewicz, ks. Jan Krupik – nauczyciel religii w LO im K. Marcin-
kowskiego, ks. Marian Maciołka (brat; wówczas wikariusz w Bninie), Jan Macioł-
ka (brat)

n
Ks. Michał Maciołka spotykał się z papieżem Janem 
Pawłem II kilkakrotnie. Jedną z prywatnych audiencji 
w Watykanie, w 1984 r., odbył wspólnie z rodzonym 
bratem – ks. Marianem. Ojciec Święty zawsze intere-
sował się wydawnictwami Księgarni św. Wojciecha. Ks. 
Michał Maciołka wręcza mu Biblię Poznańską (1982)

Wyniesienie 
trumny z ciałem 
zmarłego z ko-
ścioła pw. św. 
Stanisława 
Kostki w Pozna-
niu, w której 
przez wiele lat 
ks. Michał Ma-
ciołka był aż do 
emerytury 
proboszczem   
fot. Robert 
Wrzesiński

n
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Interesują Cię inne ciekawe biogra�e ludzi stąd, przeglądaj „Roczniki Historycz-
ne Lubonia” wydawane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie”.   (red)

LUDZIE

Wincenty Doroszewski należał do tych 
ludzi, którzy swoim długim życiorysem 
mogliby obdarować klika osób. Pomimo 
udziału w wielu dramatycznych wyda-
rzeniach mogących zakończyć  się dla 
niego śmiercią, dożył 84 lat.
Przede wszystkim był patriotą. Już jako 
dziecko bronił polskości podczas strajku 
szkolnego. Podczas I  wojny światowej 
służył w Armii Niemieckiej. Potem zna-
lazł się w Armii Polskiej we Francji, by 
min. bronić Polskę przed najazdem bol-
szewickim. W cywilu wykonywał zawód 
handlowca, magazyniera. Uczestniczył 
w kampanii wrześniowej 1939 r. Podczas 
okupacji hitlerowskiej był członkiem 
Grupy dr. Witaszka i tra�ł do hitlerow-
skich obozów koncentracyjnych.

Dzieciństwo, strajk szkolny
Urodził się 11 stycznia 1897 r. w miej-
scowości Obielewo powiat Szubin wo-
jewództwo poznańskie. Jego ojcem był 
Stanisław, matką Ludwika. Już jako uczeń 
wykazał się patriotyczna postawą – straj-
kował w obronie nauki w języku polskim 
w szkołach pod zaborem pruskim. Od-
notował to w życiorysie, który znalazł się 
w Kole ZBoWiD Żabikowo: po skończe-
niu szkoły powszechnej zaznaczono mi 
na świadectwie „brał czynny udział 
w strajku szkolnym”, uniemożliwiając mi 
dalszą naukę.

Udział w Wielkiej Wojnie
Do 1916 r. trudniłem się handlem, a na-
stępnie dn. 6 III 1916 r. powołany zosta-
łem do wojska w armii niemieckiej, gdzie 
przebywałem do lipca 1918 r. – Nie zapi-
sał w  życiorysie, gdzie służył. Było to 
z  pewnością na Froncie Zachodnim. 
Musiał być dobrym żołnierzem, gdyż 
w 1918 r. został ogniomistrzem, co wska-
zuje, iż służył w artylerii.

W Błękitnej Armii
Kiedy wstępował do Armii Polskiej we 
Francji gen. Józefa Hallera, trwała jeszcze 
I wojna światowa. Zatem być może do-
stał się do francuskiej niewoli lub zde-
zerterował. Odnotował dalej w życiory-
sie: Dnia 18 X 1918 r. ochotniczo wstąpi-
łem do organizującej się we Francji Armii 
Polskiej i walczyłem na froncie wschod-
nim. Z  wojska zostałem zwolniony 
w 1921 r. W kwestionariuszu wery�ka-
cyjnym ZBoWiD-u napisał, iż przebywał 
w obozie Le Puy-en-Velay (największy 
z polskich obozów szkoleniowych Armii 
Polskiej we Francji). Żołnierze wywo-
dzący się z Armii Niemieckiej byli do-
świadczeni, szybko też uczyli się nowej 
musztry i obsługi uzbrojenia. Zapewne 
takim dobrym żołnierzem był Wincen-
ty Doroszewski. 
Po powrocie do kraju wiosną 1919  r. 
Błękitna Armia uczestniczyła m.in. 
w  wojnie polsko-ukraińskiej w  Galicji 
Wschodniej i na Wołyniu, tworzyła bazę 
Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego. Brała 
udział w  wojnie polsko-bolszewickiej. 
Wincenty Doroszewski pisząc, iż brał 
udział w walkach na froncie wschodnim, 
niewątpliwie miał na myśli te działania 
zbrojne oraz wojnę polsko-bolszewicką. 

Oddając swój życiorys do ZBoWiD-u 
w okresie PRL musiał ostrożnie przed-
stawiać pewne fragmenty swego życia.
W wojnie polsko-bolszewickiej
Nie wiemy dokładnie, w którym służył 
pułku, zapewne artyleryjskim. Trzeba go 
zatem szukać w szeregach jednej z dy-
wizji hallerowskich. Po scaleniu z krajo-
wym Wojskiem Polskim we wrześniu 
1919 r. uległy zmianom nazwy dywizji 
przybyłych z  Francji. Na przykład 1. 
Dywizja Strzelców Polskich została prze-
mianowana na 13. Dywizję Piechoty. 
Z  kolei 11. Kresową Dywizję Piechoty 
utworzono we wrześniu 1919 r. w opar-
ciu o 2. Dywizję Strzelców Polskich. 

W kampanii wrześniowej
Wincentego Doroszewskiego nie zbrakło 
w kampanii wrześniowej. Bronił ojczyzny 
znowu jako ochotnik. Zanotował, że 
służył wtedy w II Dywizjonie 21. Pułku 
Artylerii Lekkiej w Toruniu, wchodzą-
cym w skład Armii „Pomorze”. Zapewne 
chodzi tu jednak o  31. Pułk Artylerii 
Lekkiej w Toruniu, który na wojnę mo-
bilizował dwa dywizjony bojowe. Po 
sformowaniu 48. na bazie I dywizjonu 
i 68. na bazie III, przystąpiono do two-
rzenia przewidzianych planem 2 baterii 
marszowych. Należy się domyślać, iż te 
baterie stworzone na bazie zorganizo-
wanego Oddziału Zbierania Nadwyżek 
wywodziły się z II dywizjonu, w którym 
był Wincenty Doroszewski. W  trakcie 
działań wojennych tworzyły jeden od-
dział, uczestniczyły w  akcji na Socha-
czew. Były to: 1. bateria marszowa 15. 
pal (dowódca – ppor. rez. Kazimierz 
Koszarek) oraz 1. bateria marszowa 16. 
pal (por. rez. Antoni Gudowicz). Mobi-
lizacja obu baterii rozpoczęła się już 28 
sierpnia – przed ogłoszeniem mobiliza-
cji powszechnej. W dniu wybuchu woj-
ny obie baterie opuściły dotychczasowe 
miejsce postoju w Forcie Kniaziewicza 
i przeniosły się do tzw. koszar luzaków 
na Podgórzu. Do 3 września zakończy-
ło się ostatecznie formowanie obu od-
działów marszowych. Niemieckie lotnic-
two zbombardowało kompleks koszaro-
wy na Podgórzu. Baterie uniknęły strat. 
Niestety, byli zabici i ranni wśród lud-
ności cywilnej. 4-6 września baterie, 
oczekując na rozkazy i działa, wykony-
wały szereg czynności związanych 
z przygotowaniem Torunia do obrony. 
Do dowódców obu baterii wieczorem 6 
września dotarł rozkaz wymarszu na-
stępnego dnia. Zatem pobrano na drogę 
żywność z magazynów. Przed świtem 7 
września nastąpiło wysadzenie mostów 
toruńskich. Przed południem do oddzia-
łu złożonego z obu tych baterii przydzie-
lono kolumnę amunicyjną z  rozbitego 
27. pal. Do godzin popołudniowych 
baterii 2. uczestniczyła w przeprawianiu 
przez Wisłę, na podręcznych środkach, 
pozostawionej w  Toruniu amunicji. 7 
września oddział wyruszył z Podgórza 
marszem pieszym. Przemieszczał  się 
przez Służewo, Radziejów, Brześć Ku-
jawski do Włocławka, do którego dotarł 
9 września. W trakcie marszu, niedaleko 
Brześcia, był ostrzelany przez dywersan-

Długie życie patrioty
Wincenty Doroszewski (1897-1981)

tów. Jednak dzięki sprawnie przeprowa-
dzonej kontrakcji rozbito dywersyjną 
bandę. Oddział maszerował dalej przez 
Kowal, Gostynin, Gąbin do Sochaczewa. 
Tutaj, 11 września, zatrzymał się na po-
stój. 12 września baterie wzięły udział 
w akcji na Sochaczew. Artylerzyści ubez-
pieczali polskie natarcie od strony Błonia 
oraz prowadzili rozpoznanie w tym kie-
runku. Można  się zatem domyślać, że 
o  tym wspominał w  swoim życiorysie 
ogniomistrz Wincenty Doroszewski. 
Zatem był uczestnikiem wielkiej bitwy 
nad Bzurą. Wieczorem 12 września od-
dział ruszył przez Puszczę Kampinoską 
w kierunku Modlina, gdzie następnego 
dnia nawiązał kontakt z 8. DP. 14 wrze-
śnia, po odpoczynku w Modlinie, dotarł 
przez Jabłonnę do Warszawy. Tu był 
ulokowany przy ul. Piusa XI. Jednocze-
śnie został włączony do Ośrodka Arty-
lerii Warszawa. Czy Wincenty Doroszew-
ski znalazł  się także w  Warszawie? W 
swoim życiorysie tego nie odnotował. 
Do 25 września zakończyło się formo-
wanie dywizjonu, który tego dnia został 
skierowany jako piechota, po wzmoc-
nieniu bronią maszynową, na odcinek 
obronny na Mokotowie. Do kapitulacji 
Warszawy oddział nie brał udziału 
w walce ze względu na małą aktywność 
nieprzyjaciela na tym odcinku. Od ognia 
artylerii niemieckiej i na skutek nalotów 
lotniczych zginęło kilku żołnierzy. Win-
centy Doroszewski wspominał w życio-
rysie, iż został ranny 28 września 1939 r 
w  miejscowości Rachanie pod Zamo-
ściem.

Domokrążny handlarz, konspira-
tor
Po powrocie z wojska podczas okupacji 
hitlerowskiej zajmował się handlem do-
mokrążnym. W  ankiecie zapisał, że 
w 1941 r. w Poznaniu wstąpił do Grupy 
dr. Witaszka. Ponownie stanął ochotni-
czo do walki z wrogiem ojczyzny. Przy-
pomnijmy, iż dr Franciszek Witaszek był 
Pierwszym Szefem Związku Odwetu 
(ZO) Okręgu Poznań. ZO został wyod-
rębniony ze Związku Walki Zbrojnej. Dr 
Franciszek Witaszek dostał zadanie roz-
winięcia produkcji środków wybucho-
wych, sabotażowych, bakteriologicznych 
i  toksycznych. Wincenty Doroszewski 
opisał swoją konspiracyjną działalność 
w tej grupie: Wykonywałem powierzone 
zlecenia tak w Poznaniu, jak i w Lesznie 
w kierunku ruchu oporu przeciw okupan-
towi. Podkreślił, że mógł ją realizować, 
gdyż był handlarzem domokrążcą. 

Świadkami, którzy to poświadczyli byli 
zamieszkali w Poznaniu: Edward Jani-
szewski (ul. Gąsiorowskich), Otlewski, 
Machowski, ojciec i  syn Krzopińscy, 
Pluciński, wdowa po skrzypku z Grupy 
dr Witaszka, Marian Lesiak (przy ul. 
Młyńskiej 7/94). W. Doroszewski tak 
przedstawia swoje aresztowanie i pobyt 
w nazistowskich obozach koncentracyj-
nych pracy: Jako politycznie podejrzany 
w dniu 4 VII 1942 r. zostałem w Luboniu 
aresztowany i osadzony w Więzieniu przy 
ul. Młyńskiej w Poznaniu, w celi 84 dla 
więźniów politycznych. W czasie przesłu-
chiwania mnie zostałem pobity do utraty 
przytomności. W czerwcu 1943 r. zosta-
łem z  więzienia wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Gross Rosen, nr więź-
nia 15230, a następnie do oddziału tego 
obozu w Fün�eichen (niemiecka nazwa 
Jelcza). Po ewakuacji obozu wywieziono 
mnie do obozu w Mauthausen, gdzie dnia 
5 maja 1945 r. o godz. 17 zostałem zwol-
niony. W aktach Wincentego Doroszew-
skiego odnotowano, że przebywał też 
w innym podobozie Gross-Rosen (Ro-
goźnicy): Dyhernfurth (Brzeg Dolny) 
Na terenie Brzegu Dolnego znajdowa-
ły się dwa podobozy obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen Dyhernfurth  I 
i Dyhernfurth II. Więźniowie Dyhern-
furth I byli zatrudnieni w fabryce che-
micznej przy produkcji i  napełnianiu 
pocisków i bomb płynnym gazem, na-
tomiast więźniowie z  Dyhernfurth  II 
pracowali przy rozbudowie fabryki.

Okres powojenny
Po powrocie z obozu koncentracyjnego 
był zatrudniony jako magazynier w bu-
downictwie. Pracował w  Poznańskim 
Przedsiębiorstwie Robót Elewacyjnych 
w Poznaniu. Na skutek doznanych ob-
rażeń �zycznych i  utraty zdolności do 
pracy w ograniczonym stopniu, musiał 
przejść na rentę inwalidzką. Jego żoną 
była Cecylia (ur. 1918  r.). Mieszkał 
w Luboniu przy ul. Wojska Polskiego 32 
(w Poznaniu przy ul. Woźnej 11).
Posiadał Medal Zwycięstwa i Wolności 
(05.03.1973 r. nr 951-71-94). Był człon-
kiem byłego Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Niemieckich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych. Należał od 
1960 r. do Koła ZBoWiD w Żabikowie 
nr 217582, leg. 1872. Został skreślony 1 
stycznia 1971 r., gdyż nie uczęszczał na 
zebrania i nie płacił składek. Ponownie 
przyjęty 22 lutego 1977 r. Zmarł 26 lu-
tego 1981 r.

Robert Wrzesiński

Dla zainteresowanych przeszłością
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Dzieciństwo

Od wczesnego dzieciństwa pamiętam 
Ogród Jordanowski w obrębie Kolonii 
PZNF w Luboniu, jak go wtedy nazywa-
no, żaden Allach, żaden Siewca. Trudno 
go porównywać do ogrodu typu jorda-
nowskiego wraz z  łaźniami, jaki funk-
cjonował na Łęgach Dębińskich i który 
pamiętam do dziś, ale nasz był zupełnie 
fajny i  wystarczający na te czasy. Jak 
tylko otwieraliśmy oczy, szybko wikt i do 
parku. Był częścią życia okolicznej dzie-
ciarni przynajmniej przez dwa powojen-
ne pokolenia. Nie było przecież jeszcze 
telewizji. Nikt nas nie pilnował. Od 
czasu do czasu któryś rodzic wyszedł, 
by zobaczyć, co się dzieje. Był park i róż-
norodne zabawy, na okrągło, jak tylko 
była pogoda i nie tylko. Kiedy padało, 
budowaliśmy domki z kocyków i bawi-
liśmy  się w  dom, rodzinę. Była piłka, 
skakanka, zabawa w  klasy, główka, 
„szczekiel”, łapki, nożyk, zabawa w pań-
stwa i  miasta… Była pajda chleba ze 
smalcem i cukrem, tak w tamtych cza-
sach jadło wiele dzieci. Czy dzisiejsze 
dzieci wiedzą, o czym piszę? Chyba nie. 
Dziś telewizor, �lm, Internet – takie są 
zajęcia. Stąd grubasy w obecnych poko-
leniach. Muszę stwierdzić, że wbrew 
obiegowym wersjom, władze dbały o ten 
przybytek. Były krzewy, ławki, pomnik 
z wodą wypływającą z paszcz del�nów, 
w której można się było ochlapać, była 
też piaskownica zupełnie fajna z siatką 
ochronną w nocy (mniej koty i psy ją 
obsrywały, bo i zwierząt tych było wtedy 
o  wiele mniej). Teraz dzieci bawią  się 
w odchodach zwierzęcych, nie daj Boże 
lisich, bo dużo ich  się kręci nocami. 
Ostatnio pokazały się grupy dzików spa-
cerujących po tym terenie. W pewnym 

okresie pomnik przeszedł kapitalny re-
mont. Było to wtedy, kiedy wykonywano 
odlew dla Wyższej Szkoły Rolniczej, 
dzisiaj Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.

Czas mijał, dzieci dorastały
Okoliczne dzieciaki, dziś podstarzali 
ludzie, mają wiele barwnych wspomnień 
z tego okresu. Pamiętam, że w otoczeniu 
pomnika było dużo krzewów i  drzew. 
Dalej kasztan, kilka platanów, wiązów 
i topole białe oraz siwa, do dzisiaj istnie-
jące. Pamiętam wielką zawieruchę przed 
świętami wielkanocnymi, podczas której, 
po uderzeniu pioruna, jeden z platanów 
uniósł się na kilka metrów i opadł. Było 

po drzewie. Niesamowity obraz. 
Z tych okazałych drzew zostały 
dziś trzy kasztany i dwie topole. 
Na szczycie, od strony ulicy Ar-
mii Poznań, stał drewniany kiosk, 
który prowadzili państwo Trafas, 
po śmierci męża tylko pani Tra-
fas. Nazywaliśmy ją Babcią Kla-
paczką, ponieważ chodziła w ta-
kich dziwnych klapkach. Mogli-
śmy tam kupić wszystko. Jako 
niepełnoletni nabywaliśmy po 10 
sztuk papierosów „Sport” (takie 
opakowania były w  sprzedaży) 
i między krzakami wokół pomni-
ka popalaliśmy. Oj, jak było tam 
wesoło. Potem dochodziło winko 
„patykiem pisane”. W tym czasie 
były też papierosy Żeglarskie, 
Belweder, Wawele, MDM – kto 
je dzisiaj jeszcze pamięta? Co za 
frajda. To były czasy. Wiele razy 
rodzice nas przyłapywali. Niejed-
ne baty się zbierało. Wtedy nikt 
nie mówił, że dzieci nie wolno 
bić, dostawało się normalną „wci-
rę”. I co, nie wyrośliśmy na ludzi? 
Pamiętam okresy, w  których 
w tym miejscu było gwarno od 
rana do późnego wieczora, nawet 
w nocy. Potem teren opanowali 
pijacy i wycięto wszystkie drzewa 

wokół pomnika, aby było przestrzennie 
i by było widać, co tam się dzieje.
W Luboniu działało wiele obcych �rm, 
które budowały w jednym i drugim du-
żym zakładzie (Zakłady Ziemniaczane 
i  Chemiczne – przyp. red.). Przecież 
Luboń to miasto przemysłu, tak się wte-
dy mówiło, i  tak było, a dzisiaj? Z tych 
względów nie przyłączono nas do Pozna-
nia. Prym wiodły głównie �rmy śląskie, 
np. „Montochem”, który potem przyjął 
nazwę „Montokwas”. A ilu tu Ślązaków się 

osiedliło? Pozakładali 
rodziny, mieli dzieci, 
potem wnuki itd. Nie 
będę wymieniać na-
zwisk, ale wielu znam, 
wielu już zmarło, a wie-
lu egzystuje do dzisiaj.

Starość
Zresztą w parku wszyst-
ko się zmieniało w zależ-
ności od mody. Były 
„wenty”. Na betonowym 
cokole odbywały się za-
bawy i tańce do białego 
rana. Orkiestra z  bęb-
nem i  wszystkimi nie-
zbędnymi instrumenta-
mi grała, posadowiona 
na wozie. Były różne 
atrakcje – zawody, fanty 
itd. Zdarzały się bijatyki 
z przedstawicielami ob-
cych �rm, które miały 
s w o j e  b u d o w y 
w  Luboniu. Ludzie ci 
niejednokrotnie miesz-
kali u okolicznych lubo-
nian, jak to się mówiło 
– na „stancji”. Spali w kuchni lub jeszcze 
gorzej. Z tego też były związki, i to jakie. 
Dzisiaj ci sami ludzie mają do wszystkiego 
pretensje, ciągle im źle. To jest przewrot-
ność. Był słynny luboński „Król nocy”. 
Chyba wszyscy rdzenni luboniacy go pa-
miętają? Mimo, że był wyjątkowym łobu-
zem, nieraz miał klasę. Precyzyjnie jadł 
szklanki, chrupiąc je na małe kawałki. 
Dzisiaj jest „Biba w Lasku”, choć Lasek to 
nie jest. Do torów „fosforowych” jest i za-
wsze był Luboń 3. Nowa władza próbuje 
tworzyć nowy Luboń. Wierzę, że im się 
nie uda. Tworzyć metropolię, komu to 

potrzebne? Tym, co mają dogodności 
z  tytułu zamieszkania, pozostali nic nie 
zyskają, chyba tylko wyższe podatki.
Otoczenie parku też się zmieniało. Był 
wysoki płot, potem murek, niski płocik 
i tak na okrągło. Takiej ruiny, jak dzisiaj, 
nie pamiętam przez bez mała 70  lat. 
Teraz  się takich rzeczy nie dostrzega 
i lepiej wsadzać kwiatki, następnego roku 
roku nowe, bo na to są pieniądze do 
przerobienia. Podobnie z nasadzeniami 
i  ławkami. Jedno należy zaznaczyć, że 

jak coś kiedyś zrobio-
no, wydano pienią-
dze, to przez kilka lat 
dbano i  pielęgnowa-
no. Teraz jest zupeł-
nie inaczej. Działania 
są połowiczne, a po-
tem brak pielęgnacji. 
Nawet trawa jest jesz-
cze z czasów wczesne-
go PRL-u. Dzisiaj 
park to „sralnia” dla 
psów – okolicznych, 
z Górnego i Dolnego 
Lasku i  z  Centrum 
Lubonia, bo gdzie 
tam pies ma się gdzie 
wybiegać. I nikt tego 
nie widzi. Ostatnio 
mamy nowych loka-
torów – stada dzików. 
Kto by  się tym tere-
nem zajmował? Wy-
magałoby to więcej 
pielęgnacji. Wiele 
kłopotów jest ze ści-

naniem i zmieceniem liści, niech Kolo-
nia to zrobi. Tak jest od lat. Drzewa 
i krzaki posadzone na przełomie 2014-
2015 przetrwały szczątkowo. Wyrzuco-
ne pieniądze. Lepiej dodać jakiś element 
na placu Bojanowskiego lub na Wzgórzu 
Papieskim, no, może jeszcze w nowym 
centrum, reszta się nie liczy. Tam dba się 
o wszystko przez okrągły rok, a nie oka-
zjonalnie. Ważniejsi są przybysze niż 
rdzenni mieszkańcy. Starzy mieszkańcy 
są i będą, a o nowych należy dbać. Też 
mi �lozo�a.

Maria Kaczmarek

Wspomnień czar
Ogród Jordanowski przy ul. Romana Maya – re�eksje nad przeszłością 
i tereźniejszością

n
Zabawy dzieci przy bloku nr 6 Kolonii PZNF (śmigus dyngus), w tle park – koniec lat 70. XX wieku

n
Antoni Ratajczak, mieszkaniec bloku nr 6 z ro-
dziną – ok. 65 lat temu

n
Wysoki płot ogradzający park – lata 50. XX wieku, Maria 
Kaczmarek z gitarą (z prawej) z mamą Haliną z d. Rogow-
ską i młodszą siostrą Urszulą
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Qn Biblioteka Miejska informuje, że od 
września czytelnicy będą mieli możliwość 
korzystania z platform: http://libra.ibuk.
pl/ oraz https://nasbi.pl/, z dostępem on-
line do e-booków. Z platform IBUK Libra 
i NASBI/OSBI można korzystać przez całą 
dobę, przez 7 dni w tygodniu na kompu-
terze, smartfonie, laptopie czy tablecie, 
wszędzie, gdzie jest Internet.
Qn Wszystkich chętnych informujemy 

o rozpoczynających się we wrześniu za-

pisach na zajęcia odbywające się w Bi-
bliotece Miejskiej: poniedziałki – zajęcia 
plastyczne; wtorki – klub szachowy (dla 
dzieci powyżej 7 lat); soboty – zajęcia 
szachowe (dla dzieci do 7 lat); lektoraty 
z języka angielskiego i języka niemiec-
kiego dla osób dorosłych.
Qn Od września zapraszamy w  ponie-

działki, wtorki i  środy od godz. 11 – 
19, czwartki, piątki i soboty od 9 – 15.

Sylwia Marciniak

Z Biblioteki Miejskiej

145 lat temu
Qn 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej 

zmarł bł. Edmund Bojanowski – założy-
ciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, 
którego doczesne szczątki od 1930  r. 
znajdują się w sanktuarium jego imie-
nia w Żabikowie.   (11, s. 172)

115 lat temu
Qn 3 sierpnia 1901 r. we wsi Zuzela w wo-

jewództwie mazowieckim urodził  się 
ks. kardynał Stefan Wyszyński zwany 
Prymasem Tysiąclecia – patron Gim-
nazjum nr 1 w Luboniu.   (13, s. 315)

110 lat temu
Qn 1 sierpnia 1906 r. para�a św. Krzyża 

w Poznaniu wysłała do Żabikowa mło-
dego duchownego Teobalda Schatza, 
późniejszego pastora gminy ewange-
lickiej, który zamieszkał w wynajętym 
mieszkaniu i  pełnił funkcję diakona 
w Żabikowie Kolonii.   (13, s. 265-266)
Qn W sierpniu i wrześniu 1906 r. należący 

do Landbanku, położony na drodze do 
Kotowa budynek w Żabikowie Kolonii 
(11  x  7,5  m) został przygotowany na 
przyjęcie z dniem 1 października dzieci 

szkolnych. Ten pierwszy budynek szkolny 
gminy ewangelickiej funkcjonował przez 
3 lata. Rozebrano go podczas budowy 
autostrady.   (13, s. 264)

80 lat temu
Qn 4 sierpnia 1936 r. Starosta Powiato-

wy skierował do Państwowego Urzędu 
Konserwatorskiego w Poznaniu pismo 
w sprawie znalezisk (skorupy i monety) 
przy budowie tzw. łazienek (kąpielisko 
otwarte o wymiarach ok. 15 x 12 m zbu-
dowane w ramach walki z bezrobociem 
po wschodniej stronie ul. Żabikowskiej 
nad południowym brzegiem Strumienia 
Junikowskiego).   (4, s. 12)

75 lat temu
Qn W sierpniu 1941  r. w  Szkole nr  2 

w  Żabikowie utworzono namiastkę 
placówki dla dzieci polskich pod nazwą 
Deutsche Schule für polonische Kinder. 
Chodzili do niej mali Polacy urodzeni 
w latach 1928-1931 (13, s. 30 i 177-178)

70 lat temu
Qn W sierpniu 1946 r. kilkakrotna mi-

strzyni Polski w kajakarstwie – lubonianka 

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
sierpień – okrągłe rocznice

Stefania Szajkówna – zdobyła na Rusałce 
w Poznaniu swoje pierwsze wicemistrzo-
stwo.   (inf. Bernard Stachowiak)
Qn Do 31 sierpnia 1946 r. kierownikiem 

Szkoły nr  1 przy dzisiejszej ul. Ponia-
towskiego była Teresa Majcherczakowa. 
Piastowała to stanowisko przez 7 mie-
sięcy – od 1 lutego 1946r.   (13, s. 278)

50 lat temu
Qn 21 sierpnia 1966 r. Franciszek Jurga 

uzyskał urzędową zgodę na budowę 
domu mieszkalnego oraz drewniane-
go baraku jako zaplecza budowlanego 
na działce przy ul. 1 Maja 4. W baraku 
tym miała powstać kaplica lub salka do 
nauki religii dla Lasku. W 1969 r. ekipa 
robotników ze spychaczem, pod osłoną 
milicji, zburzyła barak.   (3, s. 208)

40 lat temu
Qn 30 sierpnia 1976 r. Ministerstwo Prze-

mysłu Chemicznego o�cjalnie zamknęło 
Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pra-
cujących przy Poznańskich Zakładach 
Nawozów Fosforowych w Luboniu.   (13, 
s. 341)

25 lat temu
Qn 1 sierpnia 1991 r. rozpoczęła działal-

ność Straż Miejska.   („WL” 09-1991, s. 5)
Qn 5 sierpnia 1991 r. Rada Pracownicza 

Zakładów Chemicznych powołała mgr 
inż. Kazimierza Zagozdę na stanowisko 
dyrektora przedsiębiorstwa. Po prze-
kształceniu �rmy w spółkę, K. Zagozda 
został prezesem. Obecnie na emeryturze.   
(„WL” 09-1991, s. 1; „WL” 10-1991, s. 5)
Qn W sierpniu 1991 r. Wojewódzki Kon-

serwator Ochrony Zabytków wstrzymał 
decyzję o rozbiórce starego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Armii Poznań. 
Należała wówczas do Towarzystwa Go-
spodarczego Miasta Lubonia. Obecnie 
mieści się tam Szkoła Podstawowa im. 
św. Filipa Neri Stowarzyszenia „Cor Ad 
Cor”.   („WL” 09-1991, s. 1)
Qn 22 sierpnia 1991 r. zakończył działal-

ność Osiedlowy Dom Kultury „Od Ósmej 
do Ósmej” funkcjonujący od 18 listo-
pada 1989 r. w zaadoptowanym baraku 
zaplecza budowy osiedla „Lubonianka’ 
przy obecnej ul. Sikorskiego (dziś w tym 
miejscu – blok nr 32).   („WL” 10-2004, 
„Wademekum lubońskie”, cz. 8, s. 32)
Qn Z końcem sierpnia 1991 r. Rada Miasta 

zlikwidowała Przedszkole nr 2 działają-
ce w domu przy ul. Jagiełły należącym 
do para�i św. Jana Bosko. Miasto prze-
jęło też od ZOZ Poznań-Wilda żłobek 
przy ul. Źródlanej (w budynku dzisiej-
szego MOPS-u), który przekształcono 
w Ochronkę Miejską pełniącą funkcję 

żłobka i przedszkola.   („WL” 06-1994 – 
„Raport o stanie miasta”, s. 6)
Qn Do 31 sierpnia 1991 r. (od 1.9.1949, 

tj. przez 42 lata) w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Lasku pracowała nieżyjąca dziś 
zasłużona nauczycielka Janina Baumann.   
(13, s. 36)

20 lat temu
Qn W sierpniu 1996 r., z okazji 52. rocz-

nicy śmierci, w byłym obozie karno-śled-
czym w Żabikowie odsłonięto pomnik ku 
czci płk. Henryka Kowalówki (obecnie 
w  randze generała), zamordowanego 
tam 2 czerwca 1944 r.   (8)

15 lat temu
Qn 11 sierpnia 2001 r. ks. Grzegorz Ko-

ralewski został kolejnym kapelanem 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Ma-
ryi.   („WL” 09/2001, s. 19)
Qn W sierpniu 2001 r. w kruchcie kościoła 

pw. św. Jana Bosko zawisła marmurowa 
tablica przedstawiająca Tablice Mojże-
szowe – dar Romana Klimasa z rodziną.   
(„WL” 05-2004, s. 32)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Graży-
na Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu 
para�i” Stanisław Malepszak, Luboń 2002 
i 2005; 4 – „Wykopaliska archeologiczne 
w Luboniu”, Stanisław Malepszak, Błażej 
Stanisławski, Luboń 1998; 5 – „50 lat 
Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 
– 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 
1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń 
SA 1914-1999. Tradycja i współczesność”, 
Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblio-
teka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 –
„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław 
Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubonia-
nie w Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 
2009; 17 – „Rocznik Historyczny Lubo-
nia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradow-
ska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblioteka 
Zawartości Czasopism)

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje 
prosimy o  uzupełnianie naszego kalen-
darium i przesyłanie informacji: telefo-
nicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.

oprac. HS
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Było bardzo przyjacielsko, nawet 
powiedziałbym, rodzinnie, zwłasz-
cza ze względu na dużą gromadkę 
dzieci. Jednocześnie jakoś nadzwy-
czajnie uroczyście. Na antresoli 
zespół „TrombQuartet”, znakomi-
ty. Jak mówi gospodarz, wystąpili 
także zmotywowani przyjaźnią. 
Czterech wspaniałych puzonistów. 
Warto posłuchać, gdy nadarzy się 
okazja. Wróćmy do galerii. Na 
parterze otwarta przestrzeń, do-
słownie postindustrialna. Widocz-
ne pozostałości produkcji. Była tu 
kiedyś drukarnia. Może i to stano-
wi o „literackim” charakterze miej-
sca. Choć nie wiem, co tam dru-
kowano. Wyobraźnia daje znać 
o  sobie. Agnieszka Krupieńczyk 
i  Tomasz Kalitko mieszkają tu 
i tworzą od trzech lat. Zaczęło się 
od długiego i trudnego remontu. 
Później przyszedł czas na działal-
ność. Dziś inaugurują działalność 
Galerii Trakcja, z pewnością dla-
tego, że w sąsiedztwie nasypu ko-
lejowego Już za chwilę przejedzie 

po nim pociąg, zabierając ze sobą trochę 
ze zgromadzonej tu atmosfery. Zapra-
szają do środka. Dwie sale w am�ladzie, 
mogą być wystawowe albo pełnić rolę 
studia fotogra�cznego, lub �lmowego, 
przeszklone, ale w pełni mieszczące in-
auguracyjną wystawę. Podobno częściej 
bywają pracownią malarstwa, scenogra-
�i i  salą prób zespołu „Panoptikum”, 
którego liderem i  gitarzystą jest nasz 
gospodarz. Wszechstronnie uzdolniony. 
Na inaugurację – wystawa będąca częścią 
międzynarodowego projektu „Tra�c”, 
o którym tak piszą w zaproszeniu: TRAF-
FIC to międzynarodowy projekt �nanso-
wany przez Wydział Malarstwa i Rysun-
ku Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu. Projekt zakłada wymianę artystycz-
ną twórców z Polski i Czech. Na wyda-
rzenie składają  się cztery wystawy: dr 
Joanny Marcinkowskiej i  dr. Tomasza 
Kalitko, wykładowców UAP w Galerii O�/
Format w  Brnie oraz Ondry Navratila 
i  Petra Kovara w  Galerii Trakcja 
w Luboniu koło Poznania. Dzięki zaini-
cjowanemu projektowi Luboń zyskuje 
ważny ośrodek kulturalny z potencjałem 

akademickim. Galeria 
Trakcja ma w  planach 
dalszą wymianę artystów 
z różnych ważnych ośrod-
ków kulturalnych Europy. 
Nad poziomem artystycz-
nym czuwa kurator dr 
Tomasz Kalitko z Uniwer-
sytetu Artystycznego 
w Poznaniu.
Nie wiem, kim są nielicz-
ni, ale bardzo barwni 
goście galerii. Znają się, 
są w większości młodzi, 
mają mnóstwo rozbawio-
nych dzieci. Także bardzo 
małych, które jeszcze nie 
wiedzą, że są na wysta-
wie.

Animatorzy „Trakcji”
Kim są? Skąd  się wzięli? Skreślę słów 
parę, które nie mają ambicji bycia re-
cenzją, a jedynie przyczynkiem do od-
notowywanego nowego, twórczego 
miejsca w Luboniu. Malarstwo Tomasza 

Kalitko pobudza moja wrażliwość, pa-
trzę na nie z nieskrywaną ciekawością 
„rzeczywistości 
przedstawionej”, by 
użyć terminu z teo-
rii literatury. Bo 
i  jest ono bardzo 
„pisarskie”. Bliskie 
zapewne tematowi 
pracy doktorskiej 
autora, obronionej 
15 maja 2011 r., pt. 
„Wielość perspektyw 
miejskich narracji”. 
Postacie i  miejsca, 
miasto i jego miesz-
kańcy, w  tak róż-
nych okoliczno-
ściach i  jednocze-
śnie, tak konse-
kwentnie kreujących 
otaczający świat, 
stanowiących o jego 
kolorycie. Gdy pa-
trzę na obraz „Wild 
Wilda”, widzę jej 

dzisiejszy, agresywny bunt, na szarym 
tle tego miejsca, momentami zapomnia-
nego przez Boga i  ludzi, a  spędziłem 
tam niemal całą młodość. Na obrazie 
„Wigilia” kłębią  się emocje targające 
rodziną, niezdolną do przezwyciężenia 
obcości i niechęci, może też wzajemne-
go żalu, w dzień „pokoju powszechne-
go”. Na innych obrazach postacie i miej-
sca pełne prawdy i dramatyzmu, w ka-
synie, tramwaju, na balkonach. Może 
bliskie jest to teatralizacji świata w naj-
lepszym rozumieniu słowa. Nie dziwi 
zatem współpraca Tomasza Kalitko 
z Teatrem Strefa Ciszy, bo i taki twórczy 
związek odnajduję w  jego życiorysie. 
Bardzo urzekło mnie to malarstwo, 
czego nie mogę powiedzieć, z  żalem, 
o twórczości czeskich partnerów arty-
stycznego przedsięwzięcia. Może jestem 
nie dość wysublimowany, by doznać 
i zachwycić się ową „imitacją narzędzia 
malarskiego”, o której mówił, otwierając 
wystawę, Tomasz Kalitko. Szukam w so-
bie z trudem wrażliwości odkrywania 
tego, co znajduje się w czekoladowych 
„ikonach”. Pada nawet ostrzeżenie przed 
uleganiem łakomstwu. Jest wyraźny 
kontrast w tej prezentacji. Jeden z arty-
stów jest po ciemnej, drugi po jasnej 
stronie dzieła, wspólnego, przeplatają-
cego się, ale oddzielnego przecież.
Wracam do animatorów przedsięwzięcia, 
bo żyją i tworzą razem. Agnieszka Kru-
pieńczyk jest artystką multimedialną, ale 

najważniejsza w  jej drodze arty-
stycznej była fotogra�a. W  czasie 
wernisażu fotografuje, ja też. Za-
mieszczam tu, z pewną obawą, moje 
zdjęcia ze spotkania, może unikną 
bardzo krytycznych uwag? Ale fo-
togra�a to zaledwie część jej aktyw-
ności. Jest też scenografem. W do-
robku ma liczne projekty i realizacje. 
Na przykład do serii �lmów spo-
łecznych Europejskiego Funduszu 
Społecznego, spektakli teatralnych, 
filmów reklamowych, aranżacji 
wnętrz, wystaw i prezentacji. Ostat-
nio do spektaklu „Pelcia, czyli jak 
żyć, żeby nie odnieść sukcesu”, w Te-
atrze Łaźnia Nowa Krakowie, w re-
żyserii Joanny Szczepkowskiej.
Na Słonecznej 9 powstał więc inter-
dyscyplinarny przybytek sztuki, 
Warto go odwiedzić.

JN

Otwarto Galerię Trakcja
Przy ul. Słonecznej 9 powstał interdyscyplinarny przybytek sztuki

n
Tuż przed otwarciem – Tomasz Kalitko i Petr Kovar 
fot Jerzy Nowacki

n
Nieliczna, ale barwna publiczność   fot Jerzy Nowacki

n
Uroczyste otwarcie wystawy, goście (z dziećmi) i gospodarze, 
od lewej: Petr Kovar, Agnieszka Krupieńczyk, Ondrej Navratil 
i Tomasz Kalitko   fot. Jerzy Nowacki

n
W postindustrialnej przestrzeni. Na antresoli (z lewej) – TrombQuartet   fot. Jerzy Nowacki
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Rajd nadwarciański
W niedzielę, 24 lipca, odbył  się rajd 
„Zalewy Nadwarciańskie” zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Komornikach, Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Komornickiej i Klub Seniora Ko-
morniki. Udali się tam również uczest-
nicy Lubońskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku.
Spotkaliśmy  się przy Domu Kultury 
„Nad Wirynką” w  Łęczycy (prawie 80 
osób), skąd wyruszyliśmy na trasę. Szli-
śmy ścieżką rowerową wzdłuż drogi 
Luboń – Mosina do Puszczykowa, gdzie 
po przekroczeniu przejazdu kolejowego 
relacji Poznań – Wrocław dotarliśmy do 
Warty na teren Wielkopolskiego Parku 
Narodowego (WPN). Dalej wędrowali-
śmy ścieżkami po obszarze ochrony 
ścisłej Zalewy Nadwarciańskie, który 
znajduje się na terenie WPN, w gminie 

Komorniki, pomiędzy Luboniem 
a Puszczykowem, na południe od 
osady Kątnik. Przez rezerwat 
przebiega Nadwarciański Szlak 
Rowerowy. Przeszliśmy przez 3 
drewniane mostki – nad Wiren-
ką, przy ujściu do Warty i nad 
zalewami starorzecza. W dru-
giej połowie XIX wieku Prusa-
cy przekopali kanał i zlikwido-
wali łukowate zakole Warty, 
prostując meandrujące w  tym 
miejscu koryto rzeki. Następnie 
dotarliśmy do Kątnika i  po 
krótkim odpoczynku przy ta-
blicy Ścieżki Dydaktycznej „Śladami 
przyrody i historii” ruszyliśmy w dal-
szą drogę. Skierowaliśmy się w stronę 
Łęczycy na metę rajdu. Przeszliśmy 
prawie 12 km. Czekał tu na nas posiłek 
przygotowany przez gospodarzy spo-

Z Uniwersytetu III Wieku

n
Uczestnicy rajdu „Zalewy Nadwarciańskie” na trasie   fot. Jan Błaszczak

tkania – Koło Gospodyń Wiejskich 
z Łęczycy. Były śpiewy piosenek ludo-
wych i  turystycznych oraz rozmowy 
w  miłej i  przyjacielskiej atmosferze. 
Kolejny rajd „Traktem Napoleońskim” 

organizowany przez GOK Komorniki 
odbędzie  się 25 września. Spotkanie 
o  godz. 10:00 przed Domem Kultury 
Dworek w Głuchowie.

Maria i Jan Błaszczakowie

Pełna sala, choć na dworze nawałnica. 
Trudno dojść do drzwi prowadzących 
na piętro zabytkowego budynku Luban-
ty. W ten nieco tajemniczy sposób wi-
dzowie dostają się do zaaranżowanej sali 
teatralnej. Zniszczone i  zdewastowane 
pomieszczenia poprzemysłowe. Brudno, 
wybite szyby, odrapane mury, może nie 
zawalą się wskutek wiatru i nie zaleje ich 
szalejący deszcz. W takiej scenerii „Po-
rywacze ciał”, Katarzyna Pawłowska 
i Maciej Adamczyk grają swój spektakl. 
Wnętrze jest takie, jak sądzę, przypad-
kowo, ale nadaje spektaklowi jeszcze 
innego, specy�cznego wymiaru. Bo to 
jest spektakl o  nas samych, o  naszych 
bliskich, znajomych, obcych, o  kraju 
wreszcie, który w tym anturażu jest jesz-
cze bardziej niepokojący. Rzecz też o kul-
turze masowej, wszechogarniającej, 
ogłupiającej, ale też oczekiwanej i pożą-
danej, na miarę głupoty powszechnej 
skrojonej. Wszak wielu naszych bliźnich 
przejmuje się bardziej kłopotami i rado-
ściami serialowych, telewizyjnych boha-

terów, niż swoim własnym życiem. A ci 
po drugiej stronie ekranu (sceny) coraz 
bardziej ulegają zapotrzebowaniu wi-
downi, schlebiają jej najgorszym gustom. 
A  może wcale nie jest to wcale ukłon 
w stronę głupiej i coraz mniej wymaga-
jącej publiczności, tylko marność własna 
i  przekonanie, że społeczeństwo tego 
właśnie oczekuje. Terapia zbiorowa, jed-
na z mód naszych czasów, bliska sekciar-
stwu, czasem dosłownie, ale też handlo-
wi bezpośredniemu i innym pomysłom 
na zdobywanie pieniędzy. Wierzą Pola-
cy w jej indywidualny i zbiorowy sukces. 
Przykłady można by mnożyć. Od Am-
way’a po różnych guru i  uzdrowicieli. 
A tymczasem dla siebie nawzajem jeste-
śmy wrodzy i  agresywni, na co dzień 
głupi, śmieszni i  naiwni. Sztuka jest 
wypychana przez popkulturę, arcydzie-
ła przez tandetę, bo takie są rzekomo 
preferencje współczesnego odbiorcy. 
„Porywacze ciał” na przemian demasku-
ją rzeczywistość i  epatują pomysłami 
z niej rodem. Niby krytycznie, ale wcią-

gają widzów w interakcje, 
prymitywne, żenujące, 
rodem z  obnażanego 
świata. To świetny zabieg, 
pokazujący jak blisko od 
krytycznego myślenia do 
uczestnictwa w ośmiesza-
nym świecie. Nie wiem 
tylko, czy zamierzony, bo 
czasem mam wrażenie, że 
to jest przemieszane. 
Mimo wątpliwości uczest-
niczy  się w  spektaklu 
z  przyjemnością, podzi-
wia pomysły, nierzadko 
błyskotliwe, choć złota 
zasada niedosytu nie jest 
zachowana. Najlepszy na-
wet pomysł, gdy jest po-
wtórzony zbyt wiele razy, 

Malta na bis
Spektakle Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta przeniesione 
do Lubonia – 14 i 15 lipca 2016

przegrywa. Nie ratuje 
go również dobry 
warsztat aktorski, mo-
mentami bardzo do-
bry. I po tych wszyst-
kich zachwytach, ale 
i rozterkach, przycho-
dzi re�eksja inna, któ-
rą wywołuje „Stand 
up”. Maciej Adamczyk 
daje drugiego, słonecz-
nego dnia „Malty na 
bis” swój autorski 
spektakl, który w  ja-
kimś sensie kwestionu-
je, mam wrażenie, 
myśl płynącą z  „Szy-
szynki”. Jest bowiem 
ukłonem w  stronę 
masowego odbiorcy. 
Tak w  formie, jak 
i w treści. Nie gorszy 
mnie wulgaryzm, często jest niezbędny 
i podkreślający dosadnie wypowiadane 
treści. Tu jednak nadużywany, bliski 
codziennemu plugawieniu języka w mo-

wie potocznej Polaków. 
Niektóre dowcipy zniżają-
ce  się do poziomu widza 
niewymagającego, który rży 

n
 W oczekiwaniu na spektakl z Festiwalu Malta w zabytkowych murach dawnej droż-
dżowni Zakładów Ziemniaczanych, obecnie Lubanta   fot. Jerzy Nowacki

n
W spektaklu „Szyszynka” czynny udział brali widzowie 
(pani w środku). Z prawej Katarzyna Pawłowska z Macie-
jem Adamczykiem, występującym również w monodra-
mie „Stand up”   fot. Jerzy Nowacki

cd.  
na str. 
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n
Publiczność spektaklu w ramach „Malta na bis” w zabytko-
wych wnętrzach fabrycznych   fot. Jerzy Nowacki
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nie wiedzieć czemu 
z  marnych żartów, 
padających ze wszyst-
kich już niemal scen 
kabaretowych. Na 

przykład opowieść o  prykaniu, 
nie śmieszy i  żenuje, nie jest 
nowa i  rodem z  tandetnej po-
pkultury, wyśmianej w „Szyszyn-
ce”. Zbyt też dużo autoodniesień, 
znamionujących żal do świata za 
brak splendoru i  związanego 
z nim sukcesu �nansowego. Mo-
mentami zbyt szczery. A przecież 
wybór drogi zawodowej deter-
minuje ten brak, dając w zamian, 
jak sądzę, oczekiwane spełnienie 
innego rodzaju. „Porywacze ciał” 
porwali mnie zatem częściowo. 
Sądząc po długotrwałych okla-
skach, jestem po prostu malkon-
tentem. Trzymam  się jednak 
swojego zdania i gustu.

Poza krytyką jest jednak inicja-
tywa lubońskiego Ośrodka Kul-
tury, ponad wszelkie wątpliwości 
cenna. Tym bardziej dlatego, że 
bezpłatna, co w znacznym stop-
niu ułatwia w niej udział pewnej, 
ważnej grupie widzów. Choć 
wielu z  nich mogłoby zapłacić 
za udział w takiej formie spędza-
nia czasu. Jednak bezpłatne jest 
kuszące, ale też propagujące, 
w najlepszym słowa znaczeniu, 
przedsięwzięcia artystyczne. Byli 
więc młodzi i starsi, zadowoleni 
i chętni do korzystania z oferty 
kulturalnej, nie tylko raz do 
roku. Brawo dla Reginy Górnia-
czyk, szefowej Ośrodka Kultury, 
za całość, w  tym za szykowną 
powściągliwość w pełnieniu ho-
norów gospodyni.

JN
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Gminny Ośrodek Kultury (GOK) dzia-
ła w Komornikach od 3 grudnia 1990 r. 
i  jest samorządową Instytucją Kultury, 
posiadającą osobowość prawną. Prowa-
dzi działalność w zakresie upowszech-
niania kultury, rekreacji, sportu i tury-
styki na terenie gminy. Dyrekcja GOK 
w Komornikach mieści się w budynku 
przy ul. Stawnej. Organizuje i prowadzi 
m.in.: koncerty, sekcję tenisa stołowego, 
zajęcia w klubie �tness, czwartki arty-
styczne, wycieczki krajoznawcze, wystę-
py zespołów muzycznych, ferie dla dzie-
ci, zajęcia plastyczne, aerobic, spotkania 
w klubie �lmowym, kursy języków ob-
cych, zespoły wokalne, rytmikę, impre-

zy plenerowe, kursy 
tańca i rajdy. Zajmu-
je się również wynaj-
mem sal i  pomiesz-
czeń na wesela, uro-
czystości rodzinne 
i  inne imprezy oko-
licznościowe. 
W  większych miej-
scowościach gminy 
znajdują się �lie lub 
świetlice Ośrodka, 
takie jak: Dom Kul-
t u r y  „ Ko ź l a k” 
w Chomęcicach, DK 
„Dworek” w  Głu-
chowie, DK „Remi-
za” w  Plewiskach, 

Sala „Piwnica” w Komornikach, Świetli-
ca Wiejska w  Szreniawie, DK „Klub” 
w Rosnówku, DK „Nad Wirynką” w Łę-
czycy i DK w Wirach. 7 �li GOK w Ko-
mornikach stanowią budynki, w których 
znajdują się duże sale, często wyposażo-
ne w ekrany oraz sceny, na których od-
bywają  się występy. Świetlice wiejskie 
zaopatrzone są w  zaplecze kuchenne, 
pracownie specjalistyczne oraz pomiesz-
czenia do ćwiczeń, a także pomieszcze-
nia biblioteczne. Wykorzystywane są 
przez cały tydzień przez różne grupy 
mieszkańców.

Przy GOK działają: Kapela Podwórkowa 
„Plewiszczoki”, Zespół Pieśni i  Tańca 
„Szreniawa”, Zespoły Wokalne „Aspiryn-
ki” i „Komorniczanie”, Zespół Harmoni-
ki Ustnej „Piccolo”, Dziecięcy Zespół 
Tańca Nowoczesnego „Disco Dance”, 
Voice of GOK Komorniki; 8 Kół Gospo-
dyń Wiejskich (w każdej miejscowości); 
kluby i  stowarzyszenia: Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Komornickiej, Klub 
Miłośników Fotogra�i „Migawka”, Klub 
Miłośników Historii Lokalnej, Dyskusyj-
ny Klub Filmowy, Gminne Koło Wędkar-
skie, Kluby Seniora (Komorniki, Plewiska, 
Wiry). Poza tym w GOK i �liach działa-
ją pracownie plastyczne dla dzieci i do-
rosłych, Mała Akademia Sztuki oraz 
Świetlica Edukacyjna „Pro Natura”. W DK 
w Wirach od 25 lat pracownię plastyczną 
dla dzieci prowadzi Maria Sikorska. Pod-
czas rozmowy dowiedziałem się, że: Na 
początku były to zajęcia połączone z dzia-
łalnością świetlicy, ale już wtedy najzdol-
niejsze dzieci wyjeżdżały na konkursy 
plastyczne w plenerze, zdobywając główne 
nagrody. Potem były co roku konkursy 
plastyczne organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury, a  dotyczyły tematyki 
świątecznej – Święta Niepodległości, Bo-
żego Narodzenia i Wielkanocy. Braliśmy 
również udział w konkursach ogólnopol-
skich (np. życie św. Wojciecha, Nietoperze 
i ich ochrona). Każdy udział moich pod-
opiecznych był uwieńczony nagrodami. Po 
wyremontowaniu budynku, w  którym 
mieści się Dom Kultury otrzymałam sale 
na piętrze, gdzie urządziłam pracownię 
plastyczną. Wytworzył  się klimat pracy 
twórczej i  coraz więcej dzieci zaczęło 
uczęszczać na zajęcia. Dzięki przychylno-
ści naszych władz gminnych koło otrzy-
mało wyższe dotacje na wyposażenie pra-
cowni w najlepsze pomoce i środki do re-
alizacji programu. Prace dzieci ekspono-
wane były na wystawach w szkole, w ko-
ściele i  Gminnym Ośrodku Kultury. Od 
czterech lat działa również koło plastyczne 
dla dorosłych pod opieką artysty – rzeź-

Można pozazdrościć
W sąsiedniej gminie Komorniki postawiono na kulturę. Można skorzystać 
z wielu form i bogatej oferty. Niemal każda wieś posiada własny ośrodek

biarza p. Mariana Liska. Piękne rzeźby 
eksponowane są na wystawach w domach 
kultury naszej gminy oraz w kościołach 
(rzeźby i prace o tematyce religijnej i ob-
rzędowej). Od trzech lat eksponujemy 
prace dzieci i dorosłych w naszych salach 
na zakończenie roku szkolnego. Rodzice 
i  zaproszeni goście podziwiają prace 
dzieci – w tym roku były piękne kaplicz-
ki Matki Bożej, jesienne pejzaże, cerami-
ka, płaskorzeźba, zwierzęta, ptaki, pra-
ce gra�czne o tematyce dalekowschodniej. 
Prace dorosłych to rzeźby o  tematyce 
religijnej, „Kobiety, koronki i ha�y” oraz 
ptaki i dekoracje okolicznościowe. Doro-
śli zdobyli nagrody w konkursie  „Żłóbek 
Wielkopolski” organizowanym przez 
Muzeum Etnogra�czne w Poznaniu dla 
Archidiecezji Poznańskiej. Laureatami 
zostali Maria Sikorska, Maria Meller, 
Marian Wasielewski i Wanda Wasielew-
ska. Pani Wanda Wasielewska zdobyła 
II miejsce w powiatowym konkursie le-
pienia w  glinie w  Mosinie. Kilkuletnia 
praca dziecka w naszym kole plastycz-
nym poszerza jego umiejętności plastycz-
ne i  wiedzę na temat różnych technik 
plastycznych oraz nurtów w malarstwie 
europejskim i dalekowschodnim. Wszyst-
kim nam przyświeca motto – „Sztuka 
moją pasją”.

Dyrektorem GOK-u w Komornikach od 
ponad 20 lat jest pan Antoni Pawlik, 
doskonały organizator i menadżer, bar-
dzo zaangażowany w  swoją pracę. Jest 
autorem i  współorganizatorem wielu 
programów, przedsięwzięć i  inicjatyw 
służących mieszkańcom gminy i  gmin 
graniczących.
Również mieszkańcy Lubonia korzysta-
ją z wielu imprez i rajdów organizowa-
nych przez GOK Komorniki. Luboński 
Ośrodek Kultury, Luboński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Rada Seniorów Miasta 
Luboń oraz luboński Oddział PTTK im. 
Cyryla Ratajskiego od wielu lat prowadzą 
szeroko pojętą współpracę z dyr. Anto-
nim Pawlikiem dla dobra wspólnego 
mieszkańców sąsiadujących gmin.

Jan Błaszczak

n
Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultu-
ry w Komornikach 
– Antoni Pawlik   
fot. Jan Błaszczak

n
Wystawa prac w pracowni plastycznej Domu Kultury w Wirach   fot. Jan Błaszczak

Zbliża się weekend. Ciepło na dworze.
Dzieciaki nudzą się strasznie w chacie.
Wszyscy do „bryki” – kierunek morze.
Dni parę z nimi spokoju macie.

Nasze wakacje smak inny miały,
chociaż ktoś powie, że klepie bajdy.
Rodzice mieli spokój dzień cały,
my też go mieli – a ile frajdy?

Latem we Wirach wszyscy wiedzieli
– dzieciaki puścić spokojnie same.
Bo tam przy łące u Petroneli
czas na Wirence zbudować tame.

Żaden z dzieciaków nie zbijał bąki.
Towar noszono – nieważne szkody.
Znikła darnina z Kaczmarka łąki,
lecz rosła tama, z nią poziom wody.

Początki zawsze bywają trudne,
często natura niszczyła tame.
Życie wciąż uczy – a nie jest nudne,
chęci z nią wygrać rosły w nas same.

Może złe miejsce lub zły kształt tamy?
W dziecięcych głowach profesorowie.
Zróbmy w ten sposób, może wygramy?
Czy wygraliśmy? – odpowiedz sobie.

Tamy nie jedną burzę przetrwały.
Woda Koszowej łąkę zalała.
My robiąc nurki w poczuciu chwały,
bo nasza paczka to zbudowała.

Dzisiaj samochód, jezioro, morze.
Wszystko dla dzieci z dobroci gestem,
Lecz czy naprawdę im to pomoże,
a może uczyć – „Myślę więc jestem”.

Romuald Komischke

Od redakcji:
Dyrektor Ośrodka Kultury w sąsiedniej 
gminie Komorniki, która posiada do-
datkowo 7 placówek �lialnych, zarabia 
średnio 8  020  zł brutto miesięcznie. 
W Luboniu, gdzie kultura mieści  się 
w jednym tylko obiekcie przy ul. So-
bieskiego, dyrektor zarabia jedynie 
320 zł mniej, czyli 7 700 zł miesięcznie.

Wakacje wierszem
Wspomnienia z dzieciństwa z lat 70., spędzanego w rodzinnych, sąsiednich Wirach, w ciekawej 
formie przedstawia lubonianin Romuald Komischke

Jeśli ktoś z  Państwa posiada zdjęcia ukazujące Wiry i  atmosferę tej wsi z  lat 70., niekoniecznie 
z czasu wakacji, prosimy o kontakt z autorem, tel. 513 799 410.
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W  Muzeum Wi-
kliniarstwa w No-
wym Tomyślu 
uczyliśmy się wy-
platać  wianki 
z  wikliny. Pod-

czas warsz-
tatów cu-
kierni-
czych 
w  Krainie 
Smaku 
w  Boszko-
wie samo-
dzielnie 
robiliśmy lizaki. Zajęcia stolar-
skie w  „Art Zagrodzie” w  Dy-
maczewie Starym nauczyły nas 
obróbki drewna. W Dziewiczej 
Górze podczas gry terenowej 
uczyliśmy się rozpoznawać tro-
py leśnych zwierząt. Nie zabra-
kło też lekcji historycznej. Pod-
czas  zwiedzania  Muzeum 
w Śmiełowie dowiedzieliśmy się 
ciekawostek z życia Adama Mic-
kiewicza. W Laboratorium Wy-
obraźni w  Poznańskim Parku 
Naukowo-Technologicznym 
doświadczyliśmy interaktywnej 
nauki poprzez zabawę, a historię 
i tradycję Straży Pożarnej pozna-

liśmy w Wielkopolskim Muzeum Po-
żarnictwa w Rakoniewicach.
Miłośnikom wodnego szaleństwa spra-
wiły frajdę wycieczki na basen „Oaza” 
w Kórniku, „Octopus” w Suchym Lesie 
i „Wodny Raj” w Swarzędzu. W „Niku 
Bowling” w Poznaniu uczyliśmy się grać 
w kręgle, a w „Kinepolis” obejrzeliśmy 
�lmy: „Gdzie jest Dory?”, „BFG – Bar-
dzo Fajny Gigant” oraz „7 Krasnolud-
ków i Królewna Śnieżka”.
Atrakcji było naprawdę sporo, a  wy-
cieczki były tak różnorodne, że każdy 
uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. 
Kolejne półkolonie z Ośrodkiem Kul-
tury odbędą się podczas ferii zimowych. 
Już dziś serdecznie zapraszamy.

OK

KULTURA

W niedzielę, 17 lipca, w ramach jednego 
z ponad 90. Eksperymentów programu 
MAGIS do naszego miasta przyjechała 
26-osobowa grupa młodzieży: Portugal-
czycy, Francuzi, Syryjka, Amerykanka, 
Hindusi, Wietnamczyk, ludzie z Węgier 
Kenii i  Tanzanii oraz Polacy. Grupa 
zamieszkała w gościnnych murach sióstr 
służebniczek w  Żabikowie. MAGIS to 
program duchowy, w  którym młodzi 
uczą się doświadczać Pana Boga w co-
dzienności. W ramach tego eksperymen-
tu jest zaplanowany czas na pracę, re-
kreację oraz modlitwę (Eucharystia, 
medytacja, Ignacjański Rachunek Su-
mienia, Kręgi MAGIS).

Jesteśmy MAGIS!
Pomysłodawcami MAGIS byli jezuici. 
Jest to spotkanie młodych w wieku 18-30 

lat z całego świata zainteresowanych du-
chowością ignacjańską. Program daje 
możliwość indywidualnego rozwoju, 
pogłębiania relacji z  ludźmi i  dialogu 
międzykulturowego. Centrum tego spo-
tkania jest Jezus Chrystus. Miejsce funk-
cjonowania MAGIS zależy od miejsca 
obchodów Światowych Dni Młodzieży 
(ŚDM). W tym roku ŚDM odbywały się 
w Krakowie, więc głównodowodzącymi 
MAGIS  2016 są polscy jezuici. Warto 
podkreślić, że od kilku lat w  różnych 
miejscach na Ziemi organizowane są 
lokalne programy MAGIS. Sama nazwa 
znaczy „więcej, lepiej, bardziej” – dlate-
go przez pięć dni pobytu w  Luboniu 
goszcząca u  nas młodzież była bardzo 
aktywna i dała z siebie sto procent zaan-
gażowania – jak św. Ignacy (założyciel 
jezuitów). Podczas pobytu w  naszym 

Spotkanie młodych

mieście dzielili się na dwie grupy. Swoją 
obecnością pomagali potrzebującym – 
uśmiechem i zapałem do pracy. Służy-
li innym pomocną dłonią, każdy z nich 
ochoczo włączał się do działania. Część 
uczestników Eksperymentu pomagała 
w jednym z poznańskich ośrodków dla 
bezdomnych. Pozostali włączyli się do 
działań na terenie Lubonia. We wtorek, 
19   lipca, zagraniczni goście z  bur-
mistrz Małgorzatą Machalską i rówie-
śnikami z Lubonia i Poznania, sprzą-
tając Szachty, zebrali kilkanaście worków 
śmieci wokół stawu Edy. Była to niewąt-
pliwie bardzo pożyteczna akcja. Dzień 

później ta sama grupa pomagała przy 
budowie altany w  Domu Dziennego 
Pobytu „Senior-Wigor” przy ul. Ro-
mana Maya, natomiast w  piątek, 
22 lipca, porządkowała skwer „Sąsiedz-
kie Tulipany”. Wszyscy nawzajem bar-
dzo się polubili, a wspólna praca zin-
tegrowała i  zjednoczyła ich jeszcze 
bardziej. Czas pracy i  modlitwy był 
owocny, pełniej zrozumieli, co znaczy 
„dawać, a nie liczyć”. W sobotę, 23 lip-
ca, niecodzienni goście wyjechali do 
Krakowa, by uczestniczyć w uroczystych 
obchodach ŚDM.

Milena Teper i Paweł Wolniewicz

n
Zagraniczni goście z burmistrz Małgorzatą Machalską i rówieśnikami z Lubonia 
i Poznania, sprzątając Szachty, zebrali kilkanaście worków śmieci. Na zdjęciu są: 
Tomas, Joana i Ana z Portugalii, Cathrine z Francji, Pham z Wietnamu i Maciej Splis-
gart; powyżej od lewej: Zuzanna Mikołajczak, Filip Wesołowski, Joakim z Tanzanii, 
Mateusz Frasunkiewicz, Norman z Kenii, Elot z Węgier, Avinash z Indii, Kata z Wę-
gier, burmistrz Małgorzata Machalska, Milena Teper i asystent burmistrza – Joanna 
Humerczyk   fot. Paweł Wolniewicz

n
Grupa MAGIS sprzątała też skwer „Sąsiedzkie Tulipany” przy skrzyżowaniu ul. Żabi-
kowskiej, Migalli i Długiej   fot. Joanna Humerczyk

Każdego roku w lipcu Ośrodek Kultu-
ry organizuje dla dzieci z  Lubonia 
letni wypoczynek. Tym razem w czte-
rech turnusach półkolonii wzięło 
udział ponad sto dzieci w wieku od 6 
do 12 lat. Wszystkie zajęcia sportowe, 

rekreacyjne i kulturalne miały charak-
ter wyjazdowy.
W tym roku zwiedziliśmy „Traperską 
Osadę” w Bolechówku, gdzie zobaczy-
liśmy Mini Zoo, a także skorzystaliśmy 
z niebywałej okazji karmienia strusia. 

Półkolonie z Ośrodkiem Kultury

n
Dzieci karmią strusie w Mini Zoo w Bolechówku

n
W Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu
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o cnotach bł. Edmunda, miłości bliź-
niego i ustawicznym miłosierdziu tego 
„serdecznie dobrego człowieka” – 
świeckiego świętego, którego każdy 
z powodzeniem może naśladować. Po 
mszy św. odbyło się uczczenie relikwii 
bł. Edmunda Bojanowskiego, a potem 
przygotowany dla wszystkich przez 
siostry służebniczki poczęstunek na 
terenie zgromadzenia. Od godz.  21 
przez całą noc w Sanktuarium trwała 
adoracja Najświętszego Sakramentu.

Pamięć
1 sierpnia po wieczornej Mszy św., 
o  godz.  19, w  72. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, modlo-
no się w byłym obozie hitlerowskim 
w  Żabikowie. Odmówiono Koronkę 
za tych, którzy oddali życie w obronie 
Ojczyzny.

(HS)

Z PARAFII

W Roku Miłosierdzia

W sobotę, 6 sierpnia, na dzień przed 
145. rocznicą śmierci bł. Edmunda 
Bojanowskiego, w  Sanktuarium jego 
imienia odbyły się uroczystości odpu-
stowe. O godz. 19 odprawiono sumę, 
na którą przybyli wierni z  Lubonia 
oraz przyjezdni. Uroczystą mszę św. 

w koncelebrze z proboszczem parafii 
św. Barbary – ks. kan. Bernardem 
Cegłą i  superiorem chrystusowców 
z  Puszczykowa – ks. Andrzejem po-
prowadził proboszcz parafii św. Mak-
symiliana M. Kolbego w  Lasku – ks. 
Józef Majchrzak. Oprócz gospodarzy 
tego miejsca – sióstr służebniczek Ma-
ryi z Matką Generalną, s. Rafałą Kisiel, 
i ich kapelana – o. Dariusza Galanta, 
obecny był też dziekan dekanatu lu-
bońskiego, proboszcz wspólnoty św. 
Jana Bosko – ks. prałat Roman Kubic-

ki. Przed Eucharystią 
Marek Klupś odczytał 
mowę żałobną wygło-
szoną 11 sierpnia 1871 r. 
przez ks. Stanisława Gie-
burowskiego podczas 
pogrzebu zmarłego 
w jego domu przyjaciela. 
Sumę odpustową odpra-
wiono w podziękowaniu 
za bł. Edmunda i  jego 
rychłą kanonizację oraz 
w intencji potrzeb przy-
byłych na nabożeństwo. 
Kazanie wygłosił ks. Jó-
zef Majchrzak. Mówiło 

Z parafii św. Barbary

n
Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Maryi – s. Rafała Kisiel – 
z darem ołtarza   fot. Hanna Siatka

n
Poczęstunek przygotowany przez siostry służebniczki   fot. Hanna Siatka

n
Koncelebra uroczystej sumy odpustowej. Od lewej: ks. Andrzej, ks. Józef Majchrzak, 
ks. kan. Bernard Cegła   fot. Hanna Siatka

Remont trwa
Remont kościoła trwa. Ostatnio na 
posadzce ułożono elementy grzejne 
(11  000  m.b. rur grzejnych) oraz 
wykonano wylewkę keramzytową (6 
samochodów-betoniarek po 12  m3 
każda). W  świątyni zamontowano 
5  rozdzielni do centralnego ogrze-

wania podłogowego. Przebudowywa-
ne jest także główne wejście do świą-
tyni. Będzie podwyższone, z podjaz-
dem dla wózków. Jednocześnie przy-
gotowywane są nowa instalacja 
oświetleniowa oraz zmiany ustawie-
nia nagłośnienia.

Msze polowe
W związku z prze-
prowadzanym re-
montem świątyni, 
w drugiej połowie 

Z parafii św. Jana Bosko

n
Wylewka keramzytowa przykryła instalację ogrzewania pod-
łogowego   fot. Paweł Wolniewicz

Przebudowa głównego wejścia do świątyni 
– po zamontowaniu ogrzewania podłogowe-
go poziom posadzki podniósł się, w związku 
z czym trzeba było podnieść drzwi i dobudo-
wać 2 stopnie   fot. Paweł Wolniewicz

n
Ksiądz proboszcz Roman Kubicki z ministrantami i szafarzem podczas sprawowania 
niedzielnej, polowej Mszy św. naprzeciw grobu ks. Streicha    fot. Paweł Wolniewicz

n

lipca Msze św. w niedziele i święta od-
prawiano na dziedzińcu kościoła, przy 
pomniku św. Jana Bosko (przy niesprzy-
jającej aurze – w Domu Para�alnym). 
Od ostatniej soboty ub. miesiąca liturgie 
sprawowane są ponownie w kościele.

PAW
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ŚDM
Kulminacyjnym wydarzeniem tego mie-
siąca, jak i w całym kraju, były Światowe 
Dni Młodzieży. Od 20 do 24 lipca gości-
liśmy 18 osób dorosłych i jedno dziecko 
– uczestników ŚDM z Wysp Zielonego 
Przylądka. Rodziny, u których przeby-
wała młodzież, robiły wszystko aby 
uprzyjemnić pielgrzymom pobyt, zapo-
znać ich z naszą kulturą i kuchnią, po-
kazać najbliższą okolicę (np. Poznań 
nocą). Mimo trudności językowych 
goście szybko opanowali podstawowe 
zwroty grzecznościowe, co można było 
zaobserwować na Wzgórzu Papieskim 
podczas „Wieczoru Wielbienia”, w sobo-
tę, 23 lipca (patrz też str. 10). W niedzie-
lę o godz. 19 w naszej świątyni odpra-
wiono Mszę św. w języku portugalskim, 

którą pożegnaliśmy naszych gości uda-
jących  się do Krakowa na spotkanie 
z  papieżem Franciszkiem. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się do uświet-
nienia „Wieczoru Wielbienia”, a przede 
wszystkim para�ankom, które upiekły 
wspaniałe ciasta i złożyły o�ary na zakup 
gotowych wypieków.

Akcja „tornister”
Nieco później niż to bywało w poprzed-
nich latach, wolontariuszki Para�alnego 
Zespołu Caritas rozpoczęły akcję „Tor-
nister pełen uśmiechów”, polegającą na 
wyposażeniu plecaków w przybory szkol-
ne dla dzieci ze szkoły podstawowej 
i zakupie tychże przyborów dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Halina Gościewska

Z PARAFII

Wakacje
Lipiec i sierpień to dla większości z nas 
czas urlopów i wypoczynku – wakacje. 
W tym roku jako pierwsze rozpoczęły 
je dzieci i młodzież. Grupa ministrantów 
i przedstawiciele naszej scholki wraz ze 
swoimi opiekunami – ks. Krystianem 
Gramzą i siostrą Angeliną oraz z 6-oso-
bową grupą opiekunów – po Mszy św. 
1 lipca, wyruszyli autokarem do Dusznik 
Zdroju. Bazą noclegową był kuratoryjny 
ośrodek wypoczynkowy „Green Rest”. 
Opiekunowie zadbali o to, aby podczas 
pobytu, który trwał od 1 do 6 lipca, 
36-osobowa grupa podopiecznych nie 
nudziła się, czynnie wypoczywając po 
trudach nauki i służby na rzecz para�i. 
Program wypoczynku obejmował m.in.: 
zwiedzanie Dusznik (z wieczornym oglą-
daniem kolorowej fontanny) i Kudowy 
Zdrój oraz wizyty – w Muzeum Zaba-
wek, Muzeum Ginących Zawodów, 

w którym uczestnicy mogli własnoręcz-
nie wykonać np. wyroby z  gliny, Mu-
zeum Papiernictwa, (tu mogli się prze-
konać, jak żmudne było kiedyś wytwa-
rzanie papieru), Kopalni Złota i Skan-
senie Rzemieślniczym. Kolejną formą 
wypoczynku były wycieczki i  piesze 
wypady: do Błędnych Skał, na Jamrozo-
wą Polanę (tu odprawiono polową Mszę 
św.), na Szczeliniec Wielki, nad Czarny 
Staw oraz do Chaty Pustelnika. Na tere-
nie ośrodka dzieci i  młodzież brały 
udział w grach i zabawach sportowych, 
uczyły się malować wyroby z gipsu i wy-
konywać ozdoby z  koralików. Mimo 
napiętego programu, uczestnicy mieli 
czas na codzienną Mszę św., wypoczynek 
po trudach zajęć i zacieśnianie przyja-
cielskich więzi. Nad bezpieczeństwem 
naszych „milusińskich” czuwała dodat-
kowo jedna osoba będąca pracownikiem 
ośrodka. Towarzyszyła grupie podczas 
wszystkich zajęć oraz sprawowała opie-
kę nocną. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania i s�-
nansowania wypoczynku dzieci i mło-
dzieży. Szczególne podziękowania skła-
damy na ręce opiekunów za ich bezin-
teresowną pracę i poświęcony czas.

Szczególna wystawa
Od 1 lipca przez dwa tygodnie mogliśmy 
oglądać w naszej świątyni wystawę „Po-
mnik Wdzięczności”. W sobotę, 9 lipca, 
po Mszy św. wieczornej, podczas poka-
zu 15-minutowego �lmu można się było 
zapoznać z historią i ideą budowy i od-
budowy pomnika, który został zburzony 
przez hitlerowców w 1939 r. Potem krót-
ki wykład wygłosił przewodniczący 
Społecznego Komitetu Odbudowy Po-
mnika Wdzięczności w Poznaniu – pro-
fesor Stanisław Mikołajczak. W  tym 
samym dniu i przez całą niedzielę wy-
stawiano kamień węgielny pod budowę 
pomnika (oryginalny element z pierw-
szego monumentu) poświęcony przez 
papieża Franciszka, oraz nabyć minia-
turkę pomnika, jako cegiełkę „Dar Ser-
ca” na odbudowę.

Kolejna Stacja
W połowie miesiąca zamontowano wy-
konana w drewnie, IV Stację Drogi Krzy-
żowej autorstwa Jacka Nowaka – po-
znańskiego artysty rzeźbiarza.

Z parafii św. Jana Pawła II

W całej Polsce trwały uroczystości, kon-
certy i spotkania diecezjalne z pielgrzy-
mami podążającymi na Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie, którzy po przy-
byciu do Polski byli goszczeni w naszych 
domach w wielu miastach i miejscowo-
ściach (ŚDM lokalnie patrz str.  10). 
W Poznaniu, w którym centralnie orga-
nizowano czas pielgrzymom z okolicy, 
główną część wydarzeń zaplanowano na 
24 lipca na Cytadeli. Brali w niej udział 
również młodzi ludzie goszczeni przez 
lubonian oraz mieszkańcy naszego mia-

sta. Uczestniczyli m.in. we mszy św., 
której przewodniczył ks. kard. Zenon 
Grocholewski.

(S)

ŚDM Poznań

Msza św. na Cytadeli 24 lipca – przy 
ołtarzu na pierwszym planie, podczas 
ceremonii kadzenia wiernych – diakon 
Jędrzej Machalski z para�i św. Barbary 
w Luboniu   fot. Rafał Wojtyniak

n

n
Wyeksponowany podczas wystawy 
kamień węgielny pod budowę Pomni-
ka Wdzięczności poświęcony przez 
papieża Franciszka   fot. Włodzimierz 
Wasilewski

n
Pożegnanie gości z Zielonego Przylądka   fot. Włodzimierz Wasilewski

n
W niedzielę, 24 lipca, w przeddzień patrona kierowców – św. Krzysztofa – przed 
kościołem św. Jana Pawła II święcono samochody. Na zdjęciu, ks. proboszcz święci 
auta po mszy o godz. 10   fot. Władysław Szczepaniak
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Szczęśliwi miłosierni
W tym duchu zaprosiliśmy naszych 
seniorów do malowniczo położonego 
nad brzegiem Bałtyku Grzybowa. Go-
ściny użyczył nam dom Rekolekcyjno-
-Wypoczynkowy Księży Marianów. 
W  Roku Miłosierdzia przybliżyliśmy 
sobie życie świętej siostry Faustyny, 
której imię oznacza „szczęśliwa”. Piel-
grzymowaliśmy do Bram Miłosierdzia 
w katedrze w Koszalinie i Kołobrzegu 
oraz na Górze Chełmskiej, gdzie odda-
liśmy  się Matce Bożej Trzykroć Prze-
dziwnej i  Zwycięskiej Królowej 
z Szensztatu. Codzienna Msza św. z na-
uką, Koronka do Miłosierdzia Bożego 
połączona z  lekturą o  św. Faustynie, 
wieczorna kompleta i  Apel Maryjny 
oraz „morza szum, ptaków śpiew, złota 
plaża pośród drzew” wypełniały czas 

wczasowiczom. 
Opuszczając 
Gwiazdę Mo-
rza, seniorzy 
dzielili się swo-
imi wrażenia-
mi:
– Codzienna 
Msza św. i  czas 
na modlitwę, 
gimnastyka po-
ranna, bardzo 
dobre jedzenie, 
znakomite wa-
runki, rodzinna 
atmosfera, przy-
jemnie spędzone 
wieczory przy 
śpiewie pieśni 
religijnych oraz 

Z parafii św. Maksymiliana Kolbe

n
Gry i zabawy sportowe dzieci z para�i św. Maksymiliana Kolbego na terenie ośrodka   fot. Dorota Hirsch

n
Seniorzy z para�i św. Maksymiliana w Grzybowie   fot. J. Wojciechowska

tych „frywolnych” grach w karty i chiń-
czyka, rozmowach trudnych i  przyjem-
nych, kibicowaniu polskiej reprezentacji. 
Przede wszystkim radość płynąca z serca, 
życzliwość, uśmiech i troska, którą odczu-
waliśmy na każdym kroku. Jesteśmy ocza-
rowani pobytem tutaj z Wami, umocnie-
ni na duszy i  pokrzepieni na ciele, nic 
dodać, nic ująć.
– Było, jest i  będzie zawsze wspaniale 
z  księdzem proboszczem Józefem Maj-
chrzakiem, organizatorami i  wspólnotą 
para�alną – Bóg zapłać…   

Justyna

Wakacje z Bogiem
Z dala od zgiełku miasta w malowniczej 
dzielnicy Kołobrzegu – Podczele – 
w Ośrodku Rekolekcyjnym przy para�i 
św. Michała Archanioła, schola „Mak-
symilianki” i ministranci wypoczywali 
na kolonii. Tygodniowy pobyt wakacyj-
ny upływał nam w miłej, wesołej atmos-
ferze i sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych, codziennej modlitwie i Mszy 
św., wypełniony wspólnymi zabawami 
sportowymi, spacerami, kąpielą morską 
i wycieczką do Kołobrzegu.   

Dorota Hirsch

Tradycyjnie lubonianie brali udział w co-
rocznej pielgrzymce na Jasną Górę. Szli 
w  różnych grupach (1 – 21), razem 
z  mieszkańcami innych miejscowości 
(podczas zapisów do grup panuje zupeł-
na dowolność). Codziennie odprawiana 

jest msza święta. Para�anie z  miejsc, 
przez które przechodzą pielgrzymi, wy-
stawiają dla nich obiad. Po drodze od-
mawiane są modlitwy, śpiewa się pieśni 
lub czyta nauki konferencyjne. Grupy 
pielgrzymkowe poruszają  się różnymi 

trasami, mają 
postoje i nocle-
gi w  różnych 
miejscowo-
ściach. Niektó-
re grupy widu-
ją się po drodze 
bardzo często, 
inne prawie 
wcale. Po wej-
ściu do Często-
chowy pątni-
ków witają ro-
dziny i  inni 
członkowie ro-
dzimych para-
�i, którzy spe-
cjalnie w  tym 
celu udają  się 
do celu piel-
grzymki auto-
karami i samo-
chodami.

RWoj

Cel – Jasna Góra

n
Kilkoro uczestników pielgrzymki na Jasną Górę z Lubonia obok 
groty Matki Bożej w Pogrzybowie (miejscowość w pobliżu Ostro-
wa Wlkp.), gdzie uprzednio odprawiono mszę świętą. Krzyż nie-
siony przez Jana Panka został w Częstochowie dodatkowo przy-
strojony okazałym bukietem białych kwiatów ufundowanych 
przez Polonię z Niemiec   fot. Mateusz Rodewald

Podsumowanie

Mijający rok szkolny był dla naszego 
gimnazjum bardzo owocny. Po raz ko-
lejny wzrosła liczba uczniów (w tym roku 
jest ich 75), którzy zostali laureatami 
konkursów na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Mieliśmy laureatów w: 
Wojewódzkim Konkursie Geogra�cz-
nym, Wojewódzkim Konkursie Biolo-
gicznym, Wojewódzkim Konkursie Hi-
storycznym, Wojewódzkim Konkursie 
J. Rosyjskiego, Wojewódzkim Konkursie 
J. Polskiego. Laureaci nie musieli pisać 
jednej z części egzaminu gimnazjalnego. 
Nasi uczniowie zostali także �nalistami 
– Wojewódzkiego Konkursu Geogra�cz-
nego, Wojewódzkiego Konkursu J. An-
gielskiego, Konkursu Wiedzy Obywatel-
skiej i  Ekonomicznej. Po raz pierwszy 
weszliśmy do czołówki najbardziej 
usportowionych gimnazjów w powiecie 
– zajęliśmy 4. miejsce w  klasyfikacji 
generalnej. Nadal jesteśmy mistrzami 
debat oxfordzkich – Puchar Prezydenta 
Miasta Poznania powędrował do naszej 
szkoły. Uczniowie G  1 bardzo dobrze 
napisali egzamin gimnazjalny – ich śred-
nia była najwyższa w gminie z j. obcych, 
historii i wos, przedmiotów przyrodni-
czych oraz matematyki. Nasze wyniki 
przekroczyły średnią województwa i kra-
ju. Szczególną dumą napawa nas wynik 
egzaminu z j. niemieckiego (82%, śred-

nia krajowa wynosi 57%). W mijającym 
roku szkolnym wdrożyliśmy innowację 
pedagogiczną „Eduspace – kreowanie 
przestrzeni edukacyjnej”, dzięki której 
o  gimnazjum stało  się głośno. Nasze 
„historyczne” i „matematyczne” schody 
stały  się wzorem naśladowanym przez 
liczne placówki w  całym kraju. Nadal 
realizujemy pozostałe innowacje – CLIL, 
E-historię, „Oglądaj matematykę”, „Oce-
nianie nie tylko za bieganie”, produkcję 
�lmową. Ważną inicjatywą, która zna-
lazła swój oddźwięk nie tylko w Polsce, 
ale i pośród Polonii europejskiej i ame-
rykańskiej, był projekt „Obudźmy pol-
skich bohaterów” z okazji 11 Listopada. 
Dostaliśmy za jego realizację grant z No-
wej Ery. Współpracowaliśmy z licznymi 
instytucjami: Instytutem Pamięci Naro-
dowej (wystawa i konkurs dla uczniów 
klas 6), Uniwersytetem Adama Mickie-
wicza (konkurs matematyczny „Pitago-
rejczycy”, konkurs j. angielskiego dla 
uczniów szkół podstawowych), Biblio-
teką Miejską (konkursy recytatorskie, 
akcja czytania), Muzeum Martyrologicz-
nym w Żabikowie (projekty, akcja „Zapal 
znicz pamięci”), szkołą w  Bambergu, 
z którą kolejny rok prowadzimy wymia-
nę. W  ramach edukacji za-
wodoznawczej „Człowiek 
z pasją” gościliśmy w naszej 
szkole burmistrz – Małgorza-
tę Machalską, posła – Tade-

Z Gimnazjum nr 1

cd.  
obok
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usza Dziubę, podróżnika – 
Pawła Klepkę. Nie sposób 
wymienić wszystkich podej-
mowanych w szkole działań, 
ale warto przypomnieć takie 
jak: Mały Festiwal Piosenki, 

Memoriał Bogdana Jędrzejewskiego, 
Dzień Rodziny, działalność szkolnej 
kawiarenki i Samorządu Uczniowskie-
go, liczne akcje Związku Strzeleckiego 
„Strzelec”, rozwój szkolnej telewizji, 
udział w ogólnopolskich projektach – 
„Jak nie czytam, jak czytam”, „Niena-
wiść – jestem przeciw”, akcjach chary-
tatywnych – „Motyli wolontariat” 
i  Szkolne Koło Caritas. W  konkursie 
Aquanetu wygraliśmy zdrój wodny, 
z  którego będą mogli korzystać spra-
gnieni gimnazjaliści. W imieniu całej 
społeczności naszej szkoły dziękujemy 
odchodzącej przewodniczącej Rady 
Rodziców, Annie Zarembie, za zaanga-
żowanie, niełatwą do opanowania 
umiejętność wychodzenia naprzeciw 
potrzebom uczniów i nauczycieli, przy 
zachowaniu zdrowego rozsądku i ser-
ca. Dziękujemy także skarbniczce Rady 
Rodziców, Magdalenie Nowakow-
skiej, za bycie zawsze „na tak”, za-
chowanie porządku w  finansach; 
zastępcy przewodniczącej rady Ro-
dziców, Aleksandrowi Krajskiemu, 
za wsparcie i dobre słowo, Małgorza-
cie  Matysiak za zainic jowanie 
w  szkole akcji „Szlachetna paczka”. 
Tradycyjnie już słowa podziękowania 
kierujemy w stronę Beaty Gemby, pre-
zes Stowarzyszenia Nasza Jedynka, 
która od lat organizuje bale karnawa-
łowe i bal gimnazjalny.

G 1

cd.  
ze str. 
48

Półkolonie
Wakacje to czas przeznaczony na wypo-
czynek i  zregenerowanie sił po całym 
roku nauki. Tuż po zakończeniu roku 
w SP 3 odbywały się półkolonie. Wycho-
wawcy zapewnili urozmaicony i bogaty 
program, aby dzieci mogły spędzić miło 
czas. Uczestnicy korzystali z  zabaw 
w  wodzie m.in. na basenach AWF 
i  w  Kościanie. Dzieci grały w  kręgle, 
w golfa, zjeżdżały na pontonach i sanecz-
kach na Malcie. Nie zabrakło kina i naj-
nowszych filmów „Alicja po drugiej 
stronie lustra”, „Gdzie jest Dory”, „BFG: 

Bardzo Fajny Gigant”. W Skodzie Auto 
Lab Interaktywnym Centrum Bezpie-
czeństwa przetestowaliśmy eksponaty 
i symulatory bezpiecznej jazdy, pozna-
liśmy niektóre przepisy ruchu drogowe-
go. W Stajni Kotowo pod okiem instruk-
tora jazdy konnej, Julii Frankiewicz, 
dzieci jeździły stępem i kłusem. Innego 
dnia z przewodnikiem zwiedzały Poznań 
– Stary Rynek i  okolice. Podsumowa-
niem półkolonii było ognisko z kiełba-
skami, wszyscy pożegnali w serdecznej 
atmosferze.    M.G.

Nowinki z Trójki

n
 Dzieci z Trójki z opiekunką udzielają wywiadu

Dzieciaki Chojraki
Z inicjatywy rodziców i lekarzy po-
wstało Stowarzyszenie wspierania 
rozwoju transplantacji szpiku i  on-
kologii dziecięcej „Dzieciaki Choj-
raki”. Obecnie najważniejszym wy-
zwaniem jest zrealizowanie przez 
Stowarzyszenie projektu rozbudowy 
kliniki. Celem rozbudowy jest za-
pewnienie jak najlepszych warunków 
leczenia choroby nowotworowej 
i stworzenie oddziału dziennego po-
bytu, zaplecza socjalnego dla rodzi-
ców, zaplecza diagnostycznego i re-
habilitacyjnego. Dlatego zorganizo-
wano wielkie wydarzenie sportowe 
o  charakterze charytatywnym pod 

hasłem „Wartą dla Chojraków”, któ-
re wsparło inicjatywę rozbudowy 
Kliniki Onkologii,  Hematologii 
i Transplantologii Pediatrycznej Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego. 17 lipca klasa 3 
a  z  wychowawcą i  rodzicami uda-
ła się na piknik rodzinny nad Wartę. 
Dzieci występowały na scenie w pro-
gramie słowno-muzycznym „Dlacze-
go warto pomagać”. Ponadto zatań-
czyły układ taneczny, który wszyst-
kim zgromadzonym bardzo  się po-
dobał. Cieszymy się, że mogliśmy 
dołożyć choć małą cząsteczkę w tym 
szlachetnym przedsięwzięciu.  
 M.G.

n
Uczniowie SP 3 w stajni Kotowo podczas półkolonii

Pierwsza część wakacji w niepublicznym przedszkolu przy ul. 
Szkolnej przebiegła pod hasłem podróży w nieznane i pozna-
wania różnych zakątków świata. Przenieśliśmy  się m.in. na 
afrykańską sawannę, gdzie poznaliśmy charakterystyczne cechy 
tego krajobrazu, żyjące tam zwierzęta oraz stworzyliśmy pej-
zaże, wykorzystując znalezione dary natury. Wybraliśmy się 
także do dżungli, gdzie spotkaliśmy wiele dzikich zwierząt 
i afrykańskich plemion. Udaliśmy się również na Wyspy Ga-
lapagos, na których żyje gatunek jednego z  największych 
żółwi na świecie. Przyjrzeliśmy  się mu bliżej, poznając jego 
wygląd i  sposób życia. Najstarsza grupa ulepiła z  plasteliny 
żółwie, a grupa średniaków wspólnymi siłami wykonała z kar-
tonu skorupę żółwia. Przedszkole stało  się także indiańską 
wioską. Dzieci otrzymały nowe imiona, wykonały barwne 
pióropusze i z pomalowanymi twarzami wyruszyły na polo-
wanie. Na koniec były tańce przy indiańskiej muzyce. Każdy 
mógł też zagrać na prawdziwych bongosach.
W deszczowe lipcowe dni sala przedszkolna zamieniła  się 
w prawdziwe kino. Przedszkolaki przygotowały bilety wstępu 
i przypomniały sobie, jak należy się zachowywać w miejscach 
publicznych. Oczywiście nie zabrakło popcornu i uśmiechniętych 
twarzy.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyło się spotkanie z szer-
mierzem. Opowiedział o  tradycji tego 
sportu, pokazał ubiór, uczył dzieci pra-
widłowej postawy i  sposobu porusza-
nia  się podczas walki. Każde dziecko 
mogło spróbować swoich sił we władaniu 
szpadą.

N. Kaczmarek

n
Mali Indianie   fot. Małgorzata Śron

Przy przedszkolu „Chatka Skrzatka” 
działa też klub dziecięcy dla maluchów 
w wieku żłobkowym (patrz obok)

Z Chatki Skrzatka
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jemy też średnie: ogólnopolską, woje-
wódzką i powiatową, także z poprzed-
nich czterech sezonów szkolnych, oraz 
procentowe porównanie wyników 
poszczególnych placówek do średniej 
krajowej.
Średni wynik uzyskany w skali kraju 
przez szóstoklasistów w części przed-
miotowej (dla porównania z poprzed-
nimi latami) podajemy bez języków, 
które zostały wprowadzone w  roku 
szkolnym 2014-15. Chociaż zmieni-
ła się skala punktowa, to przedstawia-
ne wyniki procentowe dają wystar-

czające światło na pozycję ro-
dzimych placówek w porówna-
niu do kraju, województwa czy 
powiatu. Z  tabeli wynika, że 
nadal (3. sezon) jako miasto 
jesteśmy poniżej średniej krajo-
wej o  1,1% (przed rokiem – 
0,6  %). Nieco ponad średnią 
krajową – o 0,8% – w zakończo-
nym sezonie edukacyjnym zna-
lazły  się SP  1 i  SP  2, poniżej 
średniej krajowej SP  3 (2,8%) 
i SP 4 (3,2%).

Gimnazja
Poniżej, w tabeli przedstawiamy 

średnie wyniki egzaminów z obu 
lubońskich placówek z ostatnich 
czterech lat szkolnych, a dla do-
datkowego porównania także 
średnie: ogólnopolską i powiatową 
z dwóch sezonów. Analizując wy-
niki, widać, że w tym roku Gim-

nazjum nr 1 ma lepsze (wyższe) wy-
niki prawie ze wszystkich przedmiotów 
oprócz języka polskiego (w tabeli na 
ciemnym tle). Sytuacja odwrotna niż 
przed rokiem. Tym razem Gimnazjum 
nr 1 większością swych wyników pla-
sowało się też ponad średnimi uzyska-
nymi przez uczniów w  powiecie po-
znańskim oraz w kraju. Gimnazja lu-
bońskie kończyła młodzież, która 
opuściła szkoły podstawowe w sezonie 
2012-2013 (porównaj tabela szkół pod-
stawowych). Jeśli przyjąć, że do Gim-
nazjum nr 1 trafia, zgodnie z rejoni-

zacją, większość uczniów z SP 3 i SP 4, 
a  do G  2 z  SP  1 i  SP  2, to widać, że 
młodzież z G 1 zrobiła dużo większe 
postępy (przyrost punktów) niż z G 2. 
Bowiem, uczniowie którzy otrzymali 
wówczas oceny wyższe (106,9% w SP2 
i 96,0% w SP 1) teraz, po trzech latach 
edukacji w Gimnazjum nr 2, otrzyma-
li niekiedy dużo niższą punktację od 
tych z G 1, którzy trafili tu we wrze-
śniu 2013  r. z  gorszymi wynikami 
(101,4% – SP4 i 91,8% – SP 3).
Punktację z  języków obcych trudno 
porównywać, bowiem nie wiadomo, 
czy i na ile oceny są rezultatem nauki 
szkolnej, a  na ile dodatkowych, naj-
częściej płatnych, lekcji, korepetycji, 
kursów itp. Widać, że G  1 postawiła 
głównie na j.  angielski i po przerwie 
– niemiecki, natomiast G 2 wprowa-
dziło dodatkowo w minionym sezonie 
język francuski i hiszpański.

(I)

W ubiegłym roku przedstawiliśmy 
obszerną analizę Lubonia i  naszych 
placówek oświatowych na tle Powiatu 
Poznańskiego. Wynikało z niej, że na 
17 gmin powiatu nasze szkoły podsta-
wowe plasowały  się na 12. miejscu, 
a gimnazja na 8. (czytaj: „WL” 07-2015, 
str.  2). W  tabelach zamieszczonych 
poniżej można prześledzić zmiany po 
kolejnym sezonie szkolnym, analizując 
tegoroczne wyniki.

Szkoły podstawowe
To wyniki sprawdzianów przeprowa-
dzonych w  ostatnich klasach (szó-
stych) szkół podstawowych. Jeśli za-
powiadana reforma oświaty wejdzie 
w życie, to może się okazać, że tego-
roczny egzamin szóstoklasisty był 
ostatnim. Czy i jak, oprócz świadectw 
szkolnych, wiedzę kończących edu-
kację na poziomie podstawowym bę-
dzie się sprawdzać dodatkowo, to się 
okaże. Przypomnijmy, że dotychczas 
obowiązkowe badanie wiedzy uczniów 
kończących pierwszy etap edukacji 

formalnie nie miał wpływu na dalsze 
kształcenie – gimnazjalne – wynika-
ło to z obowiązkowej edukacji do 18 
roku życia.
Poniżej, w  tabelach przedstawiamy 
dość szczegółowo średnie wyniki eg-
zaminów w lubońskich szkołach pod-
stawowych. Dla porównania publiku-

OŚWIATA

2016-08-09 lu089a SP wyniki test 2016 5lat.xls

Szkoły   
Podstawowe

Kraj 21,9 100,0% 24,0 100,0% 25,8 100,0% 26,80 100,0% 63,00 100,0%
Województwo 21,9 100,0% 23,4 97,3% 25,2 97,5% 26,08 97,3% 60,80 96,5%

Powiat 22,8 104,1% 24,3 101,3% 26,1 101,2% 27,15 101,3% 63,26 100,4%
Luboń 23,1 105,5% 24,3 101,1% 25,2 97,5% 26,65 99,4% 62,30 98,9%
SP 1 23,2 105,9% 23,1 96,0% 24,4 94,3% 28,20 105,2% 63,52 100,8%
SP 2 24,2 110,4% 25,7 106,9% 25,2 97,6% 27,40 102,2% 63,52 100,8%
SP 3 22,3 101,6% 22,1 91,8% 26,8 103,8% 27,90 104,1% 61,25 97,2%
SP 4 22,5 102,6% 24,4 101,4% 25,3 98,1% 25,81 96,3% 61,00 96,8%

2014-2015         
j. polski 

matematyka
2013-2014

2015-2016         
j. polski 

matematyka
2011-2012 2012-2013

cz. 2 spr.
j.p. + mat. j.polski matem. j. ang.

SP 1 63,52 73,46 53,57 74,40
SP 2 63,52 73,67 52,84 79,35
SP 3 61,25 70,21 52,29 77,92
SP 4* 61,00 71,00 52,00 71,00

Miasto Luboń 62,30 72,02 52,08 75,63
Powiat Poznański 63,26 70,86 55,17 75,97
Województwo wlkp. 60,80 68,77 52,33 69,96
Okręg 60,45 68,77 51,64 69,88
Kraj 63,00 71,00 54,00 71,00

cz. 1 sprawdzianu
Zbiorcze wyniki sprawdzianu kl.6 w Szkołach Podstawowych

Część Przedmiot 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16
język polski 59,63% 67,53% 58,67% 68,20% 64,63% 69,40% 62,68% 69,54% 61,23% 68,98% 60,93% 68,39% 62% 69%

historia i wos 58,58% 60,70% 63,98% 61,99% 61,63% 59,06% 66,93% 56,41% 65,94% 58,72% 65,58% 58,41% 64% 56%
matematyka 45,45% 49,97% 45,33% 54,36% 48,86% 47,74% 51,42% 46,78% 49,29% 50,06% 49,75% 51,06% 48% 49%

nauki przyrodnicze 58,49% 54,14% 50,20% 54,76% 61,37% 51,51% 53,00% 50,82% 52,06% 52,48% 51,77% 53,11% 50% 51%
język angielski (podstawa) 60,42% 71,38% 65,60% 70,64% 70,42% 76,70% 76,79% 68,02% 72,62% 69,17% 70,55% 67,43% 67% 64%

język angielski (rozszerzenie) 35,62% 45,82% 45,07% 52,05% 49,23% 53,42% 57,18% 36,63% 52,69% 48,95% 51,39% 47,51% 48% 45%
język niemiecki (podstawa) 54,00% 45,00% 82,00% 64,38% 57,75% 42,83% 62,50% 42,83% 73,92% 59,86% 61,53% 57% 57%

język niemiecki (rozszerzenie) 23,00% 36,57% 52,43% 38,50% 21,50% 34,00% 21,50% 34,20% 34,27% 42,27% 41% 44%
język francuski (podstawa) 62,50% 63,00% 71,56% 75%

język hiszpański (podstawa) 30,60% 30,60% 30,60% 71%

język
obcy

Luboń Powiat Krajw sezonach szkolnych w sezonach szkolnych
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 

porównaniu do poprzednich lat

humani-
styczna
mat.-

- przyr.

wyniki uśrednione dla:

Na podstawie: OKE Poznań, WOZiK Urząd Miasta Luboń

Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2

Szkoły w rankingu
Wyniki minionego sezonu szkolnego 2015-2016

n
Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, w tym sezonie szkolnym 2014-2015 wyraźnie Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go przoduje oprócz j. polskiego ze wszystkich przedmiotów nad Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, niekiedy znacznie. Np. z matematyki różnica wynosi aż 7,6%, Historia + 
Wiedza o społeczeństwie (Wos) – 5,6%, nauki przyrodnicze – 3,9%. Natomiast o 1,3% G 2 jest lepsze z języka polskiego od G 1. Z języków obcych też różnice na korzyść G 1 
sięgają prawie 20% (niemiecki podstawa), czy ponad 15% (angielski rozszerzony)   oprac. Piotr P. Ruszkowski 

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

n
Analizując tabelkę zbiorczych wyników przedmiotowych w sezonie 2015-2016 widzimy, 
że z języków, tak ojczystego jak i angielskiego, jesteśmy raczej powyżej średniej krajowej 
czy wojewódzkiej. Gorszy wynik niż w kraju czy powiecie nasi uczniowie uzyskali z mate-
matyki   oprac. Piotr P. Ruszkowski

*wyniki nie uwzględniają 8 uczniów z dostosowaniem warunków oraz 5 uczniów  
   klasy specjalnej
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OŚWIATA / TURYSTYKA

Biblioteczka przed-
szkolna „Bajkowy Ką-
cik” w  Publicznym 
Przedszkolu nr 1 przy 
ul. Sobieskiego działa 
już od wielu lat. Księ-
gozbiór liczy około 
600 pozycji i  jest do 
dyspozycji wszystkich 
dzieci w przedszkolu. 
Co roku Rada Rodzi-
ców przeznacza pie-
niądze na zakup no-
wych książek. W tym 
roku biblioteka po-
większyła swój zasób 
o kolejne, nowe pozy-
cje: „Historyjki Be-
atrix Potter”, „Wielką 
kolekcję bajek o Min-
nie”, „Pachnące opo-
wieści”, „Opowieści 
z  Arendelle”, dalsze 
przygody o Martynce, 
o  Panu Kuleczce 
i  o  Kocie Filemonie. 
Dzieci bardzo lubią 
również historyjki 
i opowieści o bohate-
rach, których ze swo-
jego dzieciństwa pa-
miętają rodzice wy-
chowanków. To m.in. „Bolek i Lolek”, 
„Reksio”, „Przygody Koziołka Matołka”. 
Biblioteczka posiada także cykle opo-
wieści związane z Bożym Narodzeniem 

oraz „Baśnie Andersena” i „Bajki Braci 
Grimm” z wielu wydawnictw.

I. Kmiecik

Bajkowy zbiór

n
Edukacyjna biblioteka w Przedszkolu nr 1 – Pogodnym – 
przy ul. Sobieskiego

po drodze przechodząc obok kultowych 
rzeźb solarnych: Panny z Rybą i Niedź-
wiedzia oraz Dzika. Na szczycie zwie-
dziliśmy odrestaurowany kościół Nawie-
dzenia NMP (z 1852 r.) z wieżą widoko-
wą, z której mogliśmy podziwiać wspa-
niały widok na okolicę. Zdobyliśmy 
także wyremontowaną w tym roku po-
bliską betonowo-metalową wieżę wido-
kową, z  której roztaczał  się widok na 
Śnieżkę i okoliczne szczyty Sudetów. Po 
krótkiej przerwie i regeneracji sił ruszy-
liśmy w dalszą drogę w kierunku Prze-
łęczy Tąpadła, gdzie oczekiwał na nas 
nasz autokar. W drodze powrotnej za-
trzymaliśmy  się w  Żmigrodzie, gdzie 
obejrzeliśmy zespół pałacowo-parkowy 
z XVIII - XIX w., w skład którego wcho-
dzi 
pałac Hatzfeldów, z lat 1656–1658,(obec-
nie w  ruinie) oraz założenie parkowe 
z pomnikowymi drzewami i rozarium. 
W odbudowanej wieży zamkowej mie-
ści się punkt informacji turystycznej oraz 
izba muzealna i hotel oraz punkt wido-
kowy. Zmęczeni, ale i  zadowoleni, po 
takim intensywnym dniu powróciliśmy 
wieczorem do Lubonia.

Maria i Jan Błaszczakowie

Na Łuk Mużakowski
W dniach 15-17 lipca spora grupa człon-
ków Koła PTTK nr 2 „Lubonianka” i se-
niorów z  Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku uczestniczyła w wycieczce na 
Łuk Mużakowski na Dolnych Łużycach 
zorganizowanej już po raz drugi przez 
Klub Seniora w  Komornikach. Wyru-
szyliśmy z Komornik skoro świt, by oko-
ło południa dotrzeć do Łęknicy – miasta 
położonego na granicy Polski i Niemiec 
nad Nysą Łużycką. Na trasie zatrzyma-
liśmy się w Piotrowicach, gdzie znajdu-
je się Pomnik Przyrody „Dąb Chrobry”. 
Po zakwaterowaniu w Hotelu Mużakow-
ski i obiedzie, spotkaliśmy się z miejsco-
wym przewodnikiem, Romanem Sobe-
rą, który przez kilka godzin oprowadzał 
nas po Parku Mużakowskim, w 2004 r. 
wpisanym jako 12 obiekt w  Polsce na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Zabytkowy park krajobrazowy o  po-
wierzchni 700  ha jest XIX-wiecznym 
dziełem sztuki ogrodowej położonym 
na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk 
Mużakowa”. Twórcą parku, pomysłodaw-
cą i autorem koncepcji był pruski ary-
stokrata, właściciel lokalnych dóbr, ksią-
żę Hermann von Pückler-Muskau. Jest 
to jedno z najrozleglejszych historycz-

nych założeń parkowych w  Europie, 
w którym zrealizowano program kom-
pozycyjny krajobrazowego parku angiel-
skiego. Obszar dzieli na dwie części Nysa 
Łużycka. 2/3 terenu to park naturali-
styczny po stronie polskiej, a  1/3 po 
stronie niemieckiej, to część parku z pa-
łacem, zabudowaniami dworskimi i prze-
pięknymi i strojnymi ogrodami. Spacer 
po alejach parku z posiadającym dużą 
wiedzę o  tym terenie przewodnikiem 
dostarczył uczestnikom wyprawy nieza-
pomnianych wrażeń. Następnego dnia 
po śniadaniu czekała nas kolejna atrak-
cja – spacer z przewodnikiem po Tury-
stycznej Ścieżce Geoparku Łuk Muża-
kowa „Dawna Kopalnia Babina”. Łuk 
Mużakowa powstał w efekcie wieloeta-
powego oddziaływania lądolodu na mo-
renę, która przyjęła kształt podkowy 
o  rozpiętości ponad 20  km . Odkryto 
tutaj złoża węgla brunatnego, iłów cera-
micznych i piasków szklarskich, których 
eksploatacja podziemna i odkrywkowa 
trwała do połowy XX  w. Znajdują  się 
tutaj 3 rodzaje zbiorników: zapadliska 
nad wyrobiskami kopalni podziemnej, 
inne powstałe po wypełnieniu wodą 
dawnych wyrobisk odkrywkowych oraz 
zbiorniki naturalne. Jeziorka mają różne 
zabarwienia: szmaragdowe, brunatne, 
zielone, żółte, brązowe, zależne od roz-
puszczonych w wodzie minerałów i osa-
dów, które tworzą niespotykane pojezie-
rze antropologiczne. Według przyrod-
ników i leśników, stanowi ono „unikalne 
laboratorium przyrody”. Tablice infor-
macyjne ścieżki pokazują historię tych 
terenów oraz ich wygląd dawny i dzisiej-
szy. Pobudowano infrastrukturę tury-
styczną, trasy piesze, konne i rowerowe 
oraz wieżę widokową. Wieczorem przy 
grillu, pieczonych kiełbaskach i muzyce 
odbyła  się wspaniała zabawa. Część 
uczestników była również na krótkim 
spacerze nocnym po Łęknicy i Bad Mu-
skau przechodząc nad Nysą Łużycką 
niebieskim, łukowatym, stalowym, daw-
nym mostem kolejowym oraz głównym 
mostem granicznym na trasie Bad Mu-
skau – Łęknica. Następnego dnia poje-
chaliśmy do Niemiec do kopalni od-
krywkowej węgla brunatnego Nochten, 
którą oglądaliśmy w Weisse Waser z wy-
sokiej na kilka pięter betonowej wieży 
widokowej. Dotarliśmy do Parku Rodo-
dendronów w Kromlau oraz Parku Gła-
zów Narzutowych w  Findllingspark 
Nochten, z parkami tematycznymi oraz 
tzw. „Małą Skandynawią”.

Z PTTK
Na Ślężę
W sobotę 9 lipca Klub Górski „Limba” 
O/PTTK Luboń zorganizował wyciecz-
kę do Sobótki, skąd udaliśmy  się na 
szczyt Ślęży, po czym dotarliśmy na 
Przełęcz Tąpadła. Wyruszyliśmy wcze-
snym rankiem w kierunku Wrocławia, 
by po prawie 4 godzinach jazdy dotrzeć 
do Sobótki leżącej u podnóża Ślęży (718 
m n.p.m.). Zwiedziliśmy tu Muzeum 
Ślężańskie z  lapidarium, które znajdu-

je  się w  najstarszym domu z  1568 r – 
dawnej własności augustianów oraz 
kościół para�alny p.w. św. Jakuba Apo-
stoła w stylu barokowym z fragmentami 
gotyckimi wybudowany w  1739 roku. 
Następnie udaliśmy  się na parking 
u podnóża masywu Ślęży, skąd szlakiem 
czerwonym rozpoczęliśmy wędrówkę na 
szczyt Ślęży. Osiągnęliśmy go po prawie 
2,5 godzinach, docierając do schroniska 
PTTK im. R. Zamorskiego (z 1908 r.), 

n
Uczestnicy wycieczki na Ślężę przy �gurze niedźwiedzia na szczycie Ślęży    
fot. Maria Błaszczak

n
Podczas spaceru w Parku Mużakowskim   fot. Jan Błaszczak
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ciwnicy, dobijając piłkę do 
bramki.
Być może ten falstart 
(pierwsza porażka) zmobi-
lizuje zawodników LKS-u 
do lepszej gry, zwłaszcza 
skuteczności strzeleckiej 
w następnych meczach.
Skład drużyny w pierw-
szym meczu IV ligi: Se-
bastian Adamski, Piotr 
Bartczak, Dariusz Imbio-

rowicz, 
Krystian 
Swoboda, 
Filip Nie-
dziela, 
Michał 
Kugler, Jonasz Jeżew-
ski, Rafał Norek, Ma-
teusz Pikul, Mateusz 
Forszpaniak ,  Er yk 
Skrzypczak, Bartosz 

Kowalski, Damian Ogór, Bartłomiej 
Śron, Mateusz Moroń, Marcin Koło-
dziejski, Jakub Sokołowski, Filip 
Goeldner.

Władysław Szczepaniak

w dobrach hrabiego Augusta Cieszkow-
skiego w Wierzenicy, gdzie częstym go-
ściem bywał jego przyjaciel, poeta Zyg-
munt Krasiński, a także Hipolit Cegielski, 
Karol Libelt. Hrabia August Cieszkowski 
– �lozof, współzałożyciel i  wieloletni 
prezes Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk, poseł na sejm pruski – po 
śmierci swojej żony Haliny założył w Ża-
bikowie Wyższą Szkołę Rolniczą jej imie-
nia (ul. Powstańców Wielkopolskich). 
Jego syn August Guga Cieszkowski prze-
kazał aktem darowizny folwark żabikow-
ski na rzecz Uniwersytetu Poznańskiego. 
Wierzenicki kościół św. Mikołaja to 
prawdziwa skarbnica dzieł sztuki. Warto 
wymienić odlewane w brązie drzwi wy-
konane w r. 1872 przez poetę i rzeźbiarza 
Teo�la Lenartowicza jako nagrobek dla 
matki Augusta Cieszkowskiego, Zo�i, 
która spoczęła w kościele Santa Croce we 
Florencji. W  krypcie mieliśmy okazję 
zobaczyć trumny ze szczątkami 5 człon-
ków rodu Cieszkowskich.
Z Wierzenicy udaliśmy się do pobliskie-
go Kicina, gdzie w  latach 1564-1574 
tytularnym proboszczem kościoła św. 
Józefa był poeta Jan Kochanowski. Ko-

rzystając z  dochodów, jakie przynosił 
majątek Kicin, zajmował  się on pracą 
literacką – przekładał „Psałterz”. Literac-
ka tradycja jest kontynuowana – od 
kilku lat w Kicinie odbywa się wielka-
nocne misterium Męki Pańskiej.
Przedostatnim punktem były Owińska 
z  „Parkiem orientacji przestrzennej dla 
dzieci niewidomych”. Rajd zakończyliśmy 
zwiedzaniem późnobarokowego kościoła 
pocysterskiego ze wspaniałym ołtarzem 
oraz malowidłami franciszkanina Adama 
Swacha. Świątynia była częścią klasztoru 
cysterek, które zostały sprowadzone do 
Owińsk w poł. XIII w. z Trzebnicy. Przez 
niemal 600 lat cysterki wywierały znaczą-
cy wpływ na rozwój regionu, prowadząc 
m.in. szkołę dla dziewcząt ze szlacheckich 
rodów. Do klasztoru należał duży majątek 
i dzięki niemu na początku XVIII stulecia 
wzniesiono nowy, późnobarokowy kościół 
według projektu Jana Catenazziego, który 
jednak spłonął w przeddzień oddania do 
użytku. Jego odbudową zajął się Pompe-
ro Ferrari, architekt m.in. Poznańskiej 
Fary.
Rajd, w którym uczestniczyło ponad 40 
turystów-kolarzy, był niezwykle ciekawy. 
Mieliśmy okazję spotkać się z postaciami 
wielu patriotów, różnymi stylami archi-
tektonicznymi i przyrodą Puszczy Zie-
lonki. Przejechano 72 km.

Iwona Cerba

SPORT

9 lipca nasza 5-osobowa lubońska grupa 
turystów rowerowych uczestniczyła w raj-
dzie zorganizowanym przez Klub Tury-
styki Rowerowej „Sigma” – „Szlakiem 
kościółków drewnianych wokół Puszczy 
Zielonki”. Naszym przewodnikiem był 
regionalista Włodzimierz Buczyński. 
Wystartowaliśmy znad jeziora Malta 
i  jako pierwszy zwiedziliśmy kościół 

w Usarzewie pw. św. Michała Archanioła 
z  poł. XVIII  w. Jest to jeden z  dwóch 
kościołów o  konstrukcji szkieletowej – 
mur pruski – na szlaku. Podczas remon-
tu (1999-2001) w kuli na szczycie wieży 
znaleziono dokument sprzed stu lat, 
w którym ówcześni właściciele Usarzewa, 
rodzina Żychlińskich, wyrażała nadzieję 
na rychłe odrodzenie państwa polskiego. 

Następnie 
udaliśmy się 
do Muzeum 
Przyrodni-
czo-Łowiec-
kiego, gdzie 
mogliśmy 
podziwiać 
trofea my-
śliwskie 
Adama 
Smorawiń-
skiego, 
w tym wiel-
ką piątkę 
afrykańską. 
Kolejnym 
punktem 
była wizyta 

Na szlaku kościółków drewnianych
Wokół Puszczy Zielonki

n
Grupa lubońskich turystów przed kościołem w Wierzenicy

Sprostowanie

W ub. miesiącu w informacji o awansie Lubońskiego Klubu Sportowego do IV ligi 
opublikowanej na str. 7, błędnie podaliśmy, że drugi nasz zespół – TMS Stella Luboń 
– gra w Klasie Okręgowej. Tymczasem Stella jest drużyną A Klasy. Przepraszamy.   

(red.)

W najbliższym sezonie Luboński Klub 
Sportowy, który awansował do IV ligi, 
będzie miał za przeciwników następu-
jące zespoły: Unia Swarzędz, Nielba 
Wągrowiec, Lubuszanin Trzcianka, Po-
goń Łobżenica, Zieloni Lubosz, Warta 

Międzychód, Sparta Oborniki, Huragan 
Pobiedziska, Grom Plewiska, GKS Do-
piewo, GLKS Wysoka, Kotwica Kórnik, 
Tarnovia Tarnowo Podgórne, Iskra Szy-
dłowo i 1922 Lechia Kostrzyn.

Władysław Szczepaniak

Z kim zagra LKS?
IV liga 2016-2017 – grupa wielkopolska (północ)

 6 sierpnia, godz. 12  Luboński KS – GLKS Wysoka
 14 sierpnia, godz. 14  GKS Dopiewo – Luboński KS
 20 sierpnia, godz. 12  Luboński KS – Zieloni Lubosz
 27 sierpnia, godz. 15  Iskra Szydłowo – Luboński KS
 3 września, godz. 12  Luboński KS – 1922 Lechia Kostrzyn
 10 września, godz. 16  Luboński KS – Tarnovia Tarnowo Podgórne
 17 września, godz. 16  Kotwica Kórnik – Luboński KS
 24 września, godz. 12  Luboński KS – Pogoń Łobżenica
 1 października, godz. 15 Nielba Wągrowiec – Luboński KS
 8 października, godz. 12 Luboński KS – Lubuszanin Trzcianka
 15 października, godz. 12 Luboński KS – Unia Swarzędz
 22 października, godz. 12 Luboński KS – Sparta Oborniki
 29 października, godz. 14 Warta Międzychód – Luboński KS
 5 listopada, godz. 12  Luboński KS – Huragan Pobiedziska
 11 listopada, godz. 11  Grom Plewiska – Luboński KS

Władysław Szczepaniak

LKS
Terminarz rozgrywek – IV Liga Wielkopolska (północ)

6 sierpnia w inauguracyjnym meczu w IV 
lidze Luboński Klub Sportowy podejmo-
wał u  siebie zespół GLKS Wysoka. Po 
bardzo wyrównanym spotkaniu, pomimo 
dużej ambicji i woli walki lubonian, mecz 
zakończył  się przykrą porażką naszej 
drużyny 0:1. Gdy dochodziła 90. minuta, 
wszyscy pogodzili się z remisem (z prze-
biegu całego meczu wynikało, że byłby 

najsprawiedliwszy), niestety, w doliczo-
nym przez arbitra czasie, tj. w 93. minu-
cie, sędzia podyktował rzut karny dla 
gości za rzekome zagranie ręką w polu 
karnym. Bramkarz LKS-u, Sebastian 
Adamski, stanął na wysokości zadania. 
W perfekcyjny sposób obronił, wybijając 
piłkę. Obrońcy LKS-u mocno zaspali 
w tym momencie, co wykorzystali prze-

Przykry falstart LKS-u Tabela IV ligi po 1 kolejce

 1.  Lubuszanin Trzcianka 1 3 3:0
 2.  Warta Międzychód 1 3 3:0
 3.  Nielba Wągrowiec 1 3 3:1
 4.  Grom Plewiska 1 3 2:1
 5.  Zieloni Lubosz 1 3 1:0
 6.  Kotwica Kórnik 1 3 1:0
 7.  GLKS Wysoka 1 3 1:0
 8.  GKS Dopiewo 1 1 1:1
 9.  Iskra Szydłowo 1 1 1:1
 10.  Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0 1:2
 11.  Luboński KS 1 0 0:1
 12.  Huragan Pobiedziska 1 0 0:1
 13.  1922 Lechia Kostrzyn 1 0 0:1
 14.  Sparta Oborniki 1 0 1:3
 15.  Pogoń Łobżenica 1 0 0:3
 16.  Unia Swarzędz 1 0 0:3

W.S.

n
Bramkarz LKS-u – Sebastian Adamski obronił rzut karny   fot. Władysław Szczepaniak
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Przed rozpoczynającym się sezonem pił-
karskim 2016-2017 zadaliśmy kilka pytań 
prezesom Lubońskiego Klubu Sportowego 
(IV liga) i Stelli Luboń (A klasa). Ciekawi 
byliśmy, jak przebiegały przygotowania do 
nowych rozgrywek? Czy ktoś z  zespołu 
ubył i czy będą wzmocnienia kadrowe? Jak 
wiemy, kluby LKS i Stella Luboń otrzyma-
ły dotację finansową z  Urzędu Miasta 
tylko do czerwca 2016 r. Co z do�nanso-
waniem na drugie półrocze?

„WL”: Jak przebiegały przygotowania 
do nowych rozgrywek. Czy ktoś z ze-
społu ubył i  czy będą wzmocnienia 
kadrowe?

Stella Szymon Do-
rna.: Przygotowania 
do sezonu 2016-2017 
rozpoczęliśmy 19 lip-
ca. Wszystkie treningi 
przeprowadzono na 
boisku przy ul. Szkol-
nej. Dodatkowo zosta-

ły zaplanowane mecze sparingowe z: 
LZS-em Wronczyn (A-klasa), Cana-
rinhosem Skórzewo (A-klasa), Lipnem 

Stęszew (liga okręgowa), Orkanem 
Konarzewo (liga okręgowa) oraz Su-
charami Suchy Las (A-klasa). W po-
równaniu do poprzedniego sezonu 
kadra zostanie jedynie wzmocniona. 
Nie otrzymaliśmy żadnych informacji, 
aby ktokolwiek zamierzał opuścić dru-
żynę. Mamy nadzieję, że w  nowym 
sezonie z dobrej strony pokażą się nasi 
młodzieżowcy, którzy na treningach 
wykazują pełne zaangażowanie. Co 
do transferów, kadra zostanie wzmoc-
niona 3-4 zawodnikami, jednak póki 
nie zostaną oficjalnie zgłoszeni do 
WZPN, nie chcemy rozmawiać o per-
sonaliach.

LKS Karol Bąkowski: 
Przygotowania przebie-
gały prawidłowo. Co 
prawda, było bardzo 
mało czasu od zakoń-
czenia rozgrywek Ligi 
Okręgowej do począt-
ku czwartoligowych. 

Rozegraliśmy 4 mecze kontrolne, w któ-
rych nie osiągnęliśmy korzystnych wyni-
ków, jednak nie o to w sparingach chodzi. 

Przed sezonem Z racji tego, że było mało czasu, większość 
decyzji odnośnie przyszłości, organizacji 
i rozwoju klubu będzie zapadać w trakcie 
sezonu i przerwy zimowej. Zespół opu-
ściło dwóch zawodników, którzy wrócili 
do Warty Poznań – bramkarz Jan Woj-
nowski oraz Mateusz Koszek. To bez 
wątpienia strata, bo obaj zawodnicy przy-
czynili się do awansu. Do zespołu dołą-
czyło kilku zawodników, a  jeszcze być 
może uda się zakontraktować kogoś war-
tościowego. Są to: Mateusz Moroń (wol-
ny transfer) oraz Mateusz Forszpaniak 
(Wełna Skoki), Eryk Skrzypczak, Seba-
stian Adamski, Marcin Kołodziejski i Ja-
kub Sokołowski (Warta Poznań) oraz 
Jakub Kasperski (Nielba Wągrowiec)

„WL”: Jak wiemy, kluby LKS i  Stella 
Luboń otrzymały dotację �nansową 
z Urzędu Miasta Luboń tylko do czerw-
ca 2016  r. Co z  do�nansowaniem na 
II półrocze?

Stella Szymon Dorna: Do 1 sierpnia nie 
otrzymaliśmy żadnych pieniędzy z Urzę-
du Miasta, ale dostaliśmy ustną obietni-
cę od zastępcy burmistrza Mateusza 
Mikołajczaka, że dotacje zostaną przy-
znane jeszcze w sierpniu, a pieniądze na 
kontach klubowych pojawią się z począt-
kiem września. Jednak należy pamiętać, 

iż dotacja z Urzędu Miasta jest przezna-
czona na dzieci i młodzież. Z  tego też 
względu zarząd klubu podjął decyzję, by 
na meczach drużyny seniorskiej, które 
będziemy rozgrywać w Luboniu, wpro-
wadzić tzw. cegiełki w wysokości 5  zł. 
W ten sposób każdy kibic będzie mógł 
wspomóc Stellę w organizacji meczów. 
Wśród osób, które zakupią cegiełki, 
podczas każdego spotkania zostanie 
wylosowana jedna obdarowana przez 
zarząd miłym upominkiem. Cały dochód 
ze sprzedaży cegiełek zostanie przezna-
czony na pokrycie opłat związanych 
z organizacją meczów drużyny senior-
skiej, a składają się na nie choćby wyna-
grodzenia dla sędziów, zakup wody dla 
zawodników, opieka medyczna itp. Wy-
rażamy głęboką nadzieję, iż nasi wierni 
kibice pokażą w ten sposób swoje odda-
nie dla najstarszego klubu piłkarskiego 
w Luboniu.

LKS Karol Bąkowski: Dotacje zostały 
przyznane tylko na pół roku, jednak 
z tego, co wiemy, będzie jeszcze konkurs 
z przeznaczeniem dla klubów piłki noż-
nej. Czekamy, aż  się skończą wakacje, 
ponieważ wszystkie osoby władne tako-
wą dotację rozdysponować są na urlo-
pach lub z nich wracają.

oprac. Władysław Szczepaniak

W nadchodzącym sezonie zespół z ul. 
Szkolnej stoczy pojedynki z drużynami: 
Zawisza Dolsk, Warta II Śrem, Kłos II 
Zaniemyśl, Polonia II Środa Wlkp., Po-
goń Książ Wlkp., Phytopharm Klęka, 

Maratończyk Brzeźno, Lider Swarzędz, 
Polonia Poznań, Jurand Koziegłowy, 
Czarni Czerniejewo, Clescevia Kleszcze-
wo, Avia Kamionki.

Władysław Szczepaniak

Stella w A klasie
Klasa A 2016-2017 grupa I poznańska

 21 sierpnia, godz. 17  Stella Luboń – Czarni Czerniejewo
 27 sierpnia, godz. 17  Clescevia Kleszczewo – Stella Luboń
 3 września, godz. 17  Stella Luboń – Zawisza Dolsk
 11 września, godz. 14  Warta II Śrem – Stella Luboń
 17 września, godz. 16  Stella Luboń – Avia Kamionki
 24 września, godz. 16  Stella Luboń – Kłos II Zaniemyśl
 2 października, godz. 16 Polonia Środa Wlkp. – Stella Luboń
 8 października, godz. 16 Stella Luboń – Pogoń Książ Wlkp.
 16 października, godz. 13 Phytopharm Klęka – Stella Luboń
 22 października, godz. 15 Stella Luboń – Maratończyk Brzeźno
 29 października, godz. 15 Lider Swarzędz – Stella Luboń
 5 listopada, godz. 14  Stella Luboń – Polonia Poznań
 12 listopada, godz. 13  Jurand Koziegłowy – Stella Luboń

Władysław Szczepaniak

Stelli Luboń
Terminarz rozgrywek A klasy, grupa I

W kolejnym sezonie piłkarskim Po-
grom Luboń będzie rywalizował 
z druzynami: Pieczarka Wielichowo, 
Piast Jabłonna, Orzeł Rostarzewo, 
Orły Plewiska, Orlik Sepno, Okoń 

Sapowice, Ogrol Sielinko, NKS Nie-
pruszewo, KSGB Manieczki, Las Pusz-
czykowo, Jastrząb Rudniki, Huragan 
Michorzewo.

Władysław Szczepaniak

Przeciwnicy Pogromu
Klasa B 2016-2017 r. grupa III poznańska

 3 września Pogrom Luboń – Pieczarka Wielichowo
 7 września Piast Jabłonna – Pogrom Luboń
 10 września Pogrom Luboń – Orzeł Rostarzewo
 17 września, godz. Orły Plewiska – Pogrom Luboń
 24 września, godz.  Pogrom Luboń – Orlik Sepno
 1 października, godz.  Okoń Sapowice – Pogrom Luboń
 8 październik, godz.  Pogrom Luboń – Ogrol Sielinko
 15 października, godz.  NKS Niepruszewo – Pogrom Luboń
 22 października, godz.  Pogrom Luboń – KSGB Manieczki
 29 października, godz. Las Puszczykowo – Pogrom Luboń
 5 listopada, godz.  Pogrom Luboń – Jastrząb Rudniki
 12 listopada, godz. Huragan Michorzewo – Pogrom Luboń

Władysław Szczepaniak

Pogrom Luboń
Terminarz rozgrywek – klasa B, grupa III

Qn 20 lat temu, w sierpniu 1996 r., w wie-
ku 76 lat zmarł znany wielu mieszkań-
com Lubonia, wielki sercem, oddany 
sportowi, działacz, długoletni prezes 
Lubońskiego Klubu Sportowego (1951-
1991) – Stanisław Pawlicki. Urodził się 
16 kwietnia 1920  r. w  Luboniu. Był 
z zawodu ślusarzem. Pracował w Po-
znańskich Zakładach Nawozów Fos-
forowych jako brygadzista. W 1957 r. 
pełnił funkcję radnego powiatowego, 

był przewodniczącym Komisji Go-
spodarki Komunalnej, oraz delega-
tem Okręgu Poznańskiego Związku 
Chemików na konferencję Krajowe-
go Związku Zawodowego Chemików 
w Katowicach. W tym samym czasie 
pełnił funkcję członka zarządu Fede-
racji Chemik w Katowicach. W latach 
1960-1064 był radnym Lubonia i pra-
cował w Komisji Finansowej.   („WL” 
09-1996 str. 16)

Krótko
Qn Krótko przed śmiercią prezesa Stani-

sława Pawlickiego pożegnaliśmy znanego 
w środowisku lubońskim Marcela Wol-
niaka. Urodził się 16.09.1930 r. w Forbach 
we Francji. Do Polski przeprowadził się 
z matką po wojnie. Był osobą samotną, 
nie miał rodziny. O jego popularności 
wśród lubonian decydowała obecność 
na stadionie LKS-u, na lubońskim tar-
gowisku, lub wszędzie tam, gdzie coś się 
działo. Był bardzo życzliwy. Na stałe wpi-
sał się w luboński pejzaż. Prezes LKS-u 

Stanisław Pawlicki kilka dni przed śmier-
cią powiedział „Wieściom” o Marcelim, 
który był jego sportowym wychowan-
kiem: Nie odnosił wielkich sukcesów, lecz 
przejawiał najwięcej inicjatywy organi-
zacyjnej. Nie myślał o sobie, wręcz szedł 
z pomocą innym, zawsze znalazł sposób 
na załatwienie spraw społecznych. Po 
śmierci, grono przyjaciół ufundowało 
Marcelowi Wolniakowi z dobrowolnych 
składek – pomnik.

Władysław Szczepaniak
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Na starcie i mecie, stawiło się 406 osób, 
w  tym 20 lubonian (13 mężczyzn i  7 
kobiet). Zwyciężył Łukasz Wróbel z cza-
sem 37:46 min. Najszybszą kobietą oka-
załą się Agata Świątek dobiegając z wy-
nikiem 43:50. W tym roku, zawodnicy 
zmierzyli się z dość wymagającą, ponad 
10-kilometrową trasą, której spora część 
prowadziła wzdłuż linii Jeziora Górec-
kiego. Nowością tegorocznej edycji była 
osobna kategoria: „Bieg z Psem”, startu-
jąca tą samą trasą, 15 minut później. Bieg 
ukończyło 6 właścicieli wraz ze swoimi 
czworonogami.
Celem tej edycji była popularyzacja 
wypoczynku i rekreacji z psem na łonie 
natury oraz wskazanie potrzeby bez-
piecznej tresury i  odpowiedzialnego 
poruszania się po lesie z pupilem. Po-
nadto organizatorzy chcieli unaocznić 
potrzebę aktywnego wypoczynku, eko-
logicznego stylu życia oraz promocję 
terenów Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego, jako miejsca do czynnego wy-
poczynku i  edukacji dla całej rodziny. 
Dla najlepszych uczestników, organiza-

torzy (Green Sport Łukasz Kubiak) przy-
gotowali puchary i atrakcyjne nagrody 
w klasy�kacji generalnej oraz w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych. Po 
biegu na wszystkich czekały medale, 
poczęstunek i masażyści, pomocni w re-
generacji.
Dla młodszych uczestników imprezy, na 
tyłach parkingu WPN, zorganizowano 
bawialnię dla maluchów, spotkanie 
z psami ratowniczymi, oraz oczekiwane 
Biegi Wilczków, startujące w południe, 
w kilku kategoriach wiekowych. Podczas 
pikniku na świeżym powietrzu, najmłod-
si mieli okazję wzięcia udziału w zaba-
wach ruchowych na terenie Miasteczka 
Młodego Sportowca. Ponadto, władze 
WPN w specjalnym namiocie zaprasza-
ły wszystkich na bezpłatne warsztaty 
i pogawędki prowadzone przez pracow-
ników Muzeum Przyrodniczego.
Na miejsce przybyło ponad tysiąc osób, 
wszyscy wyjechali zadowoleni, obwie-
szeni medalami. Więcej na www.pogon-
zawilkiem.pl

LKB

Biegli dorośli, dzieci i...psy!
Kolejne zawody „Pogoń za Wilkiem”, tym razem organizowane przez 
Green Sport Łukasz kubiak na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, odbyły się – sobota, 30 lipca, godz. 10

n
Zwycięzcy wśród mężczyzn w Pogoni za Wilkiem

W  s o b o t ę , 
16  lipca na 
strzelnicy 
w  Wielkopol-
skim Centrum 
Pulmonologii 
i Torakochirur-
gii w Ludwiko-
wie pod Mosi-
ną odbył  się 
pierwszy w hi-
storii Luboń-
skiego Bractwa 
Kurkowego 
(LBK) Królew-
ski  Turnie j 
Strzelecki 
o   G o dnoś ć 
Króla Żniwne-

Żniwne strzelanie

n
Króla Żniwnego wystrzelił trzymający tarczę Mikołaj Popławski, 
pierwszym Rycerzem został Andrzej Koprowski (z lewej) nato-
miast drugim Wiesław Strączkowski   fot. Beata Świerczyńska

30 lipca na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego (WPN) w Mosinie 
odbył  się bieg „Pogoń za Wilkiem” 
(czytaj obok). Imprezą towarzyszącą 
temu wydarzeniu był bieg dla dzieci 
pod nazwą „Bieg Wilczków”, podzie-
lony na trzy kategorie: 150 m, 300 m 
i  600  m. Brały w  nim udział dzieci 
z  gmin i  miast otaczających WPN: 
Mosiny, Komornik, Lubonia i  Pusz-
czykowa. Dystans 600 metrów prze-
znaczony był dla dzieci w wieku od 8 
do 10 lat z podziałem na płeć. Pierwsze 
miejsce zajęła w  nim 9-letnia miesz-
kanka Lubonia – Karolina Pawlicka 
(biegło 20 dziewczynek). Warto nad-
mienić, że nie jest to pierwszy sukces 
dziewczynki. W  ub. roku Karolina 

zwyciężyła na tym samym dystansie 
w  Biegu Niepodległości w  Luboniu, 
a w tym była również pierwsza w za-
wodach „Plewiska biegają” zorganizo-
wanych w ramach akcji „Polska biega”. 
W Crossie Marcowym w Puszczykowie 
na dystansie 300  m też okazała  się 
najlepsza.
Karolinka jest uczennicą Szkoły Pod-
stawowej nr  4 i  wykazuje aktywność 
jeszcze w  kilku innych dziedzinach. 
Trenuje taniec (disco) w Klubie „Ac-
tive” w  Mosinie, ostatnio zaczęła też 

jeździć konno. Zdobyła wyróżnienie 
w tegorocznym konkursie matematycz-
nym „Kangur” oraz 1. miejsce wśród 
dzieci z klas drugich w Konkursie Pięk-
nego Czytania organizowanym przez 
lubońską Bibliotekę Miejską. 1 czerw-
ca br. odniosła też sukces na dużej 
scenie. Wyłoniona w castingu, w duecie 
tanecznym z 18-latką wystąpiła w Te-
atrze Polskim jako jej alter ego, przy-
gotowana przez długoletnią solistkę 
Teatru Śląskiego – Agnieszkę Noster.

(S)

Utalentowany „wilczek”

n
Karolinka Pawlicka – wszechstronnie 
utalentowana mała biegaczka   fot. 
Hanna Siatka

n
Karolinka na najwyższym podium Biegu Wilczków

go. Rywalizacja rozpoczęła się w samo 
południe. Króla Żniwnego wystrzelił 
Mikołaj Popławski, pierwszym Rycerzem 
został Andrzej Koprowski natomiast 
drugim – Wiesław Strączkowski. 
W strzelaniu do tarczy fundacyjnej z na-
grodami zwyciężył Mikołaj Popławski, 

drugie miejsce zajął Robert Przyjemski, 
a trzecie jego żona – Hanna. Na koniec 
w tradycyjnym strzelaniu kur spadł na 
ziemię po strzale Hanny Przyjemskiej, 
drugie miejsce zajął Wiesław Strączkow-
ski, a trzecie Stanisław Maciejewski.

PAW
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W ostatnich dwóch miesiącach Klub 
„Lubońska Petanka” zorganizował 3 
turnieje w bule.
Qn 19 czerwca na zawody dubletów „Lu-

boń Cup” przyjechali zawodnicy ze Śre-
mu, Leszna, Gostynia, Poznania, Bogu-
szowa-Gorc, Swarzędza oraz Lubonia. 
W sumie zagrało 17 par. 1. miejsce zajął 
zespół w składzie Andrzej Sztyler i Tomasz 
Renkas, 2. – Stefan Bartkowiak i Piotr 
Milicki, a na najniższym miejscu na po-
dium stanął rodzinny dublet z Lubonia 
Michał i Maksymilian Cichorek.
Qn 26 czerwca rozegrano Klubowe Sin-

gle, w  których wzięło udział 14 za-
wodników Lubońskiej Petanki. Pod-
czas 7.  rund wyłoniono najlepszych 
singlistów w 2016 r. 1. miejsce zaję-
ła Karolina Fabiś, 2. – Darek Surdyk, 
a 3.– Michał Cichorek.
Qn 31 lipca zorganizowano drugi turniej 

letniego cyklu „Luboń Cup”, w którym 
zagrało 15 dubletów. Ponownie gości-
liśmy mieszkańców Śremu, Poznania, 

Swarzędza, Zaniemyśla i Lubonia oraz 
4-osobową reprezentację Bornego Su-
linowa. Zagraliśmy 5 rund po 40 minut 
każda, które wyłoniły najlepsze zespoły. 
1. miejsce zajęli Andrzej Sztyler i Tomasz 
Renkas, 2. – małżeństwo Lidia i Wło-
dzimierz Marcinkowscy, a  3. – ojciec 
z  synem, czyli Tadeusz i  Jacek Tom-
czakowie. Tym razem najlepszy dublet 
z Lubonia – Karolina i Mikołaj Fabisio-
wie – uplasował się tuż za podium. Na 
obu turniejach „Luboń Cup” najlepsze 
zespoły nagrodzono pucharami, a dla 
wszystkich uczestników przygotowano 
kawę, herbatę, ciastka oraz ciepły posi-
łek. Na bulodromie pojawiły się osoby, 
które po raz pierwszy grały w bule na 
turnieju, ale już zapowiedziały, że przy-
jadą na następny.
Ostatni letni turniej „Luboń Cup” zosta-
nie zorganizowany 21 sierpnia.
Patronat medialny objęły nad nim trady-
cyjnie: „Wieści Lubońskie” i e-lubon.pl.

Karolina Fabiś

O bule coraz głośniej

n
Zwycięzcy i uczestnicy zawodów Luboń Cup 31  lipca

Podsumowanie sezonu
Koniec czerwca to zawsze okres koń-
czący zmagania w różnych ligach. Nasze 
zespoły rywalizowały w  rozgrywkach 
WZPN, a najmłodsi adepci z rocznika 
2009-1010 występowali w Lidze Młode 
Talenty w Poznaniu. Najstarsza grupa 
z rocznika 2005 zajęła 1. miejsce w li-
dze, przegrywając tylko jedno spotka-
nie. Od września chłopców czekają 

kolejne wyzwania, gdyż będą występo-
wać w kategorii młodzik D2. Rocznik 
2006 występujący w  grupie wicemi-
strzowskiej uplasował się na 4. miejscu. 
Cel, jaki postawiono przed zespołem, 
to pierwsza trójka, jednak do szczęścia 
zabrakło 1 punktu. Biorąc pod uwagę, 
że zespół gra dopiero od września, jest 
to powód do dumy. Widać w tej grupie 
spory potencjał. Ostatnim zespołem 

Szkoła Futbolu Luboń

n
Drużyna Szkoły Futbolu w strojach Nike z logo klubu i sponsora – Plexitechu

w rozgrywkach WZPN był zespół ża-
ków, który także debiutując, zajął 2. lo-
katę. Przed chłopcami jeszcze sporo 
pracy, ale miejmy nadzieję, że dobrze 
przepracowany obóz da im dużo pew-
ności. Najmłodsza grupa występująca 
w  Lidze Młode Talenty sprawiła naj-
większą niespodziankę. W  ostatniej 
kolejce nikt nie przypuszczał, że chłop-
cy dogonią lidera ligi, ale po wspania-
łym występie w ostatniej kolejce odnie-
śli 5 zwycięstw i potknięcie lidera spo-
wodowało, że to Szkoła Futbolu Luboń 
została zwycięzcą ligi, w której uczest-

niczyło 12 zespołów z  całej 
Wielkopolski. Ta drużyna to 
dobry prognostyk na przy-
szłość. 26 czerwca odbyło się 
zakończenie sezonu połączone 
z  festynem. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali upominki. Ser-
deczne dziękujemy wszystkim 
rodzicom za pomoc i zaanga-
żowanie przy festynie oraz 
w całym sezonie.

W terenie
W obozie zorganizowanym 
w dniach 23-29 lipca w ośrod-
ku TKKF w Sierakowie wzięło 
udział 34 zawodników i  za-
wodniczek Szkoły Futbolu, 
pod okiem 4 trenerów. Dzięki 

temu nasi podopieczni mogli uczestni-
czyć w zindywidualizowanych, dosto-
sowanych do ich potrzeb treningach, 
a także wielu ciekawych zajęciach do-
datkowych, takich jak kąpiele w jezio-
rze, rozgrywki piłki plażowej, konkur-
sy i minispartakiada, w której zajmo-
wali czołowe miejsca. Nie zabrakło 
oczywiście dyskoteki i  ogniska z  pie-
czonymi kiełbaskami, a także nocnych, 
porywających podchodów. Wielu 
uczestników na długo zapamięta też 
obozowy chrzest, w czasie którego trze-
ba było przejść boso po szyszkach, 
wypić sok z cytryny i odpowiadać na 
podchwytliwe pytania trenerów. W cza-
sie obozu rozegraliśmy także dwa spa-
ringi z kadrą Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej rocznik 2006, przebywa-
jącą na zgrupowaniu w  Łężeczkach. 
Choć wyniki nie były korzystne, dały 
zawodnikom bezcenne doświadczenie, 
a sztabowi szkoleniowemu sporo ma-
teriału do analizy. Liczymy, że wysiłek 
z Sierakowa zaprocentuje w rozgryw-
kach ligowych.

Leszek Balcerek
Szkoła Futbolu Luboń

Wszystkich, którzy chcą zasilić nasze 
szeregi zapraszamy do kontaktu; tel. 
664 488 840
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Plama oleju sparaliżowała ruch na ul. 
Powstańców Wielkopolskich we wtorek, 
9 sierpnia. O godz. 14.50 strażacy wyje-
chali do wycieku o długości 300-350 m 
i szerokości 50 cm. Plama ciągnęła się 
od wiaduktu do skrzyżowania z ul. ks. 
Streicha. Oględziny wykazały, że sub-
stancja jest pochodzenia spożywczego, 
zagrożenie było zatem mniejsze. Dodat-
kowo w usunięciu oleju pomógł służbom 

padający deszcz. Według strażaków, 
przyczyną wycieku było uszkodzenie 
pojemnika do transportu oleju ustawio-
nego na palecie przewożącej go cięża-
rówki. Akcja przebiegła sprawnie i  już 
po 45 minutach ulica stała się przejezd-
na. Na razie nie wiadomo, czy policja 
podejmie kroki mające na celu znalezie-
nie sprawcy zamieszania.

MC

Śliska sprawa

n
Plama oleju na ul. Powstańców Wlkp. ciągnęła się od wiaduktu do skrzyżowania 
z ul. ks. Streicha   fot. Mateusz Cholewa

5 sierpnia przed godz. 15, na ul. Fabrycz-
nej na wysokości Żeromskiego doszło 
do kolizji dwóch pojazdów osobowych. 
Jedna osoba została przebadana przez 
zespół pogotowia ratunkowego, ale nie 
zabrano jej do szpitala. Na miejsce przy-
był zastęp OSP z Lubonia, dwa ze Szko-

ły Aspirantów z Poznania oraz Policja. 
Strażacy zneutralizowali rozlane płyny 
eksploatacyjne i usunęli uszkodzony po-
jazd z drogi. Przyczyną kolizji było praw-
dopodobnie wymuszenie pierwszeństwa 
przez kierowcę opla.

Rafał Wojtyniak

Wypadek na Fabrycznej

n
Uszkodzony w kolizji samochód BMW na ul. Fabrycznej   fot. Rafał Wojtyniak

W niedzielę, 17 lipca, kilka minut po 
godz. 2 na terenie Centrum Handlo-
wego „Pajo” przy ul. Żabikowskiej do-
szło do poważnego i dziwnego wypad-
ku. Prowadzony przez kobietę samo-
chód marki Nissan Micra przebił  się 
przez betonowe słupy i  zatrzymał 
w  pobliżu głównego wejścia do cen-
trum na lewym boku, uszkadzając po 
drodze także pobliską budkę z lodami. 
Jak się później okazało, kierująca nis-
sanem kobieta była w  ciąży i  miała 
w  organizmie 2,2 promila alkoholu. 
Nieodpowiedzialna przyszła mama 
opuściła pojazd o własnych siłach. Zo-

stała jednak zabrana do szpitala przez 
zespół ratownictwa medycznego, gdzie 
po lekarskich oględzinach stwierdzono, 
że ani jej, ani noszonemu przez nią 
dziecku nic  się nie stało. Przybyli na 
miejsce zdarzenia lubońscy strażacy 
postawili leżący samochód na kołach 
i zneutralizowali wyciekające płyny. Na 
miejscu interweniował również zastęp 
ze Szkoły Aspirantów Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu. Po wyjaśnie-
niu tego dziwnego zdarzenia przez 
policję, kobieta poniesie stosowne 
konsekwencje.

PAW

W ciąży, na podwójnym gazie!

W niedzielę, 24 lipca, około godz. 20.30, na ul. Miodowej czterech mężczyzn napa-
dło na 17-latkę. Dziewczyna szła sama chodnikiem. Kiedy zobaczyła idących na-
przeciw niej trzech 45-50-latków, przeszła na drugą stronę drogi. Wówczas niespo-
dziewanie dla niej od tyłu zaatakował ją czwarty mężczyzna, którego przedtem nie 
spostrzegła. Trójka pozostałych dołączyła do niego. Obezwładnili dziewczynę 
i zatkali jej usta jakimś miękkim materiałem. Być może był czymś nasączony, bo 
nastolatce zrobiło  się niedobrze. Szczęśliwie dla niej na pustej ulicy pojawili  się 
nagle dwaj inni mężczyźni, którzy rozpoznali w  dziewczynie córkę znanego im 
mieszkańca okolicy. Przepłoszyli napastników, a jej kazali uciekać do domu, co się 
udało.
Sprawą zajmuje się policja. Wiadomo, że napastnicy mieli na sobie krótkie spodnie 
i bluzy z podniesionymi rękawami. Jeden z nich miał na ramieniu wytatuowaną 
sowę.
Rodzice nastolatki dziękują dwom mężczyznom, którzy spłoszyli agresorów i pro-
szą o kontakt.

(Z)

Napaść na nastolatkę
Poszukiwani świadkowie

W poniedziałek, 18 lipca, lubońscy po-
licjanci zatrzymali nietrzeźwego kierow-
cę (3,2 promila), który jadąc autem Alfa 
Romeo między pojazdami zaparkowa-
nymi przy ul. Sikorskiego, cztery z nich 

uszkodził. Nieodpowiedzialny lubonia-
nin, wobec którego policjanci prowadzą 
dochodzenie, poniesie niewątpliwie 
konsekwencje karne.

PAW

Slalom między autami

W lipcu strażnicy wykonali 469 inter-
wencji. Niestety, aż 33 osoby ukaraliśmy 
mandatami karnymi za spożywanie al-
koholu w miejscach publicznych. W su-
mie na podstawie „Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi” podjęliśmy 84 interwencje. 
W  pięciu przypadkach osoby, których 
stan upojenia alkoholowego zagrażał ich 
życiu lub zdrowiu, albo życiu lub zdrowiu 
innych osób, przewieźliśmy do Izby Wy-
trzeźwień lub do miejsca zamieszkania.
W lipcu, na podstawie art.  50a prawa 
o ruchu drogowym, wywieliśmy z tere-
nu Lubonia na parking strzeżony 5 sa-
mochodów pozostawionych bez tablic 
rejestracyjnych lub ich stan wskazywał 
na to, że są nieużywane i mimo wezwań 
kierowanych do ich właścicieli, nie zo-
stały z  terenów miejskich usunięte. 
Wszystkich interwencji związanych 
z naruszeniem przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i porządku w komuni-
kacji było w tym miesiącu 98.
Interwencji związanych ze zwierzętami 
odnotowaliśmy 29. Siedmiu właścicieli 
psów zostało ukaranych grzywnami 
mandatowymi za niezachowanie zwy-
kłych i nakazanych środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierzęcia. Do Ptasiego 
Azylu przewieźliśmy 3 ranne ptaki.
Przez cały lipiec od poniedziałku do 
piątku w  godz. 6 – 14 wystawialiśmy 
łączony patrol prewencyjny na terenie 
Lubonia z funkcjonariuszami Komisa-
riatu Policji. Ponadto kontynuujemy 
także wspólne patrole z piątku na sobo-
tę oraz z  soboty na niedzielę, których 
zasadniczym zadaniem jest kontrola 
terenu miasta, wtym szczególnie miejsc 
publicznych.
Z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej dokonaliśmy 16 
kontroli w miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy tej instytucji. 
Na jej potrzeby wykonaliśmy również 
dwa konwoje wartości pieniężnych.
14 i 15 lipca strażnicy zabezpieczali ład 
i porządek podczas teatralnych spekta-
kli plenerowych, a w dniu 23 lipca pod-
czas „Wieczoru Wielbienia”, który od-
był się na Wzgórzu Papieskim.
21 lipca na sesji Rady Miasta przedsta-
wiono dokument „Główne kierunki 
działania Straży Miejskiej na lata 2016-
2019”.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986
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Qn 01.07 – przy ul. Armii Poznań poli-
cjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę 
(1,5 promila).
Qn 03-04.07 – przy ul. Wschodniej nie-

znany sprawca skradł maskownicę (tzw. 
„grilla”) od volvo (straty: 1 500 zł).
Qn 06.07 – przy ul. Wschodniej policjanci 

zatrzymali 17-letniego lubonianina, któ-
ry posiadał przy sobie woreczek z meta-
amfetaminą.
Qn 08.07 – z  niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Dębieckiej skradziono BMW 
(straty: 100 000 zł).
Qn 10.07 – przy ul. Komornickiej nieznany 

sprawca, wyłamując zamek w przednich 
drzwiach i  wybijając przednią szybę, 
uszkodził renault (straty: 3 000 zł).
Qn 13.07 – z  nie-

ogrodzonej posesji 
przy ul. Kurowskiego 
skradziono renault 
(straty: 9 000 zł).
Qn 13-14.07 – nie-

znany sprawca skradł 
katalizator od mitsu-
bishi przy ul. Cho-
pina. Na miejscu 
wykonano oględziny 
śladów.
Qn 14-15.07 – nieznany sprawca, wybi-

jając szybę, włamał  się do volkswage-
na na niestrzeżonym parkingu przy ul. 
Wschodniej i  skradł radio marki RNS 
z nawigacją (straty: 5 500 zł).
Qn 14-15.07 – przy al. Jana Pawła II nie-

znany sprawca uszkodził drzwi od volks-
wagena (straty: 500 zł).
Qn 15.07 – ze stoiska w CH Factory przy 

ul. Dębieckiej skradziono telefon komór-
kowy marki Iphon. Technik kryminali-
styki zabezpieczył ślady (straty: 1 449 zł).
Qn 15.07 – z  niezabezpieczonej posesji 

przy ul. Żabikowskiej skradziono hyun-
daia (straty: 30 000 zł).
Qn 16.07 – przy CH „Pajo” na ul. Żabi-

kowskiej policjanci zatrzymali mieszkańca 
powiatu poznańskiego, który obezwładnił 
swoją żonę szarpiąc i uderzając jej głową 
o drzwi, a następnie ukradł jej torebkę 
z portfelem, dokumentami i telefonem 
komórkowym o wartości 2 000 zł. Po-
krzywdzona doznała ogólnych potłuczeń 
ciała, policjanci odzyskali skradzione 
przedmioty.
Qn 16.07 – przy ul. Armii Poznań poli-

cjanci zatrzymali mieszkańca Owińsk, 
który kierował samochodem, pomimo 
cofniętych mu przez starostę uprawnień.
Qn 16.07 – przy ul. Żabikowskiej poli-

cjanci zatrzymali mężczyznę prowadzą-
cego samochód pod wpływem środków 
odurzających, działających podobnie 
jak alkohol.

Qn 17.07 – przy ul. Żabikowskiej poli-
cjanci zatrzymali nietrzeźwą kobietę (2,2 
promila), która kierując samochodem, 
spowodowała kolizję (szerzej czytaj obok).
Qn 18.07 – policjanci zatrzymali nietrzeź-

wego kierowcę (3,2 promila), który jadąc 
samochodem ul. Sikorskiego, uszkodził 
4 zaparkowane tam pojazdy (szerzej 
czytaj obok).
Qn 18.07 – na terenie placu zabaw „Kin-

derplaneta” w CH Factory nieznany męż-
czyzna, podając się za właściciela �rmy, 
nakazał wypłacić z kasy zatrudnionemu 
tam pracownikowi kwotę 480 zł, po czym 
oddalił się z pieniędzmi.
Qn 18-19.07 – nieznany sprawca uszkodził 

przeplotnię dla dzieci na terenie przed-
szkola „Weseli Sportow-
cy” przy ul. Osiedlowej 
(straty: 750 zł).
Qn 19-20.07 – z  nie-

strzeżonego parkingu 
przy ul. Wschodniej 
skradziono audi (straty: 
25 000 zł).
Qn 22.07 – przy ul. Ar-

mii Poznań zatrzymano 
nietrzeźwego mężczyznę 
(1,7 promila) kierują-

cego samochodem.
Qn 25.07 – nieznany sprawca skradł ka-

talizator od seata zaparkowanego przy 
ul. Nowej (straty: 650 zł).
Qn 26.07 – przy ul. Krętej zatrzymano 

mieszkańca Mosiny, który kierował sa-
mochodem, pomimo posiadania zakazu 
sądowego.
Qn 26/27 – mężczyzna z Lubonia przy-

właszczył sobie �ata stojącego przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich (straty: 
30 000 zł).
Qn 30.07 – przy ul. Armii Poznań skradzio-

no katalizator od �ata (straty: 6 000 zł).
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

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

W ubiegłym miesiącu skra-
dziono w Luboniu 5 samocho-
dów, 11 uszkodzono lub okra-

dziono. Zatrzymano 5 nie-
trzeźwych kierowców i 2 bez 

uprawnień. Popełniono 
6 przestępstw internetowych

Bezpłatny, czynny całą dobę „Poli-
cyjny telefon zaufania i  10  minut”: 
800  130  334 – przyjmowanie spraw 
dotyczące szczególnie: braku reakcji 
lub przewlekłego oczekiwania na po-
licję w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia, na informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i zachować anonimowość, o ukrywają-
cych się osobach podejrzanych, a także 
działaniach lub powiązaniach przestęp-
czych policjantów.

Oznacz swój rower
W ramach programu „Poznański rower – bezpieczny rower” Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. zaprasza do znakowania jednośladów: 18 sierpnia w godz. 
15-18 i 31 sierpnia w godz.10-13. Rowery powinny być wyposażone w jedno 
światło pozycyjne białe lub żółte, element odblaskowy, co najmniej jeden dzia-
łający hamulec oraz dzwonek. Potrzebny jest dowód osobisty i ewentualnie do-
wód zakupu roweru, a w przypadku znakowania rowerów dzieci – uczestnictwo 
osoby pełnoletniej.        PAW

W lipcu Ochotnicza Straż Pożarna od-
notowała 45 zdarzeń (12 pożarów i 33 
miejscowych zagrożeń). Interwencje 
miały miejsca w Luboniu, Poznaniu oraz 
na terenie gminy Komorniki.
Qn 04.07 – pożar samochodu osobowego 

w Komornikach (ul. Polna),
Qn 04.07 – pożar śmietnika przy ul. Ża-

bikowskiej,
Qn 05.07 – usunięcie plamy oleju z po-

wierzchni jezdni w Wirach (ul. Łęczycka),
Qn 07.07 – sprawdzenie przyczyny włącze-

nia się monitoringu przeciwpożarowego 
w sklepie „Agata Meble” w Poznaniu (ul. 
Konopnickiej),
Qn 07.07 – pożar samochodu osobowego 

w Łęczycy (ul. Poznańska),
Qn 07.07 – pomoc zespołowi pogotowia 

ratunkowego w  transporcie osoby po-
szkodowanej z mieszkania przy ul. Ża-
bikowskiej do karetki,
Qn 08.07 – sprawdzenie przyczyny załącze-

nia się monitoringu przeciwpożarowego 
w Centrum Wysyłkowym Volkswagen 
w Komornikach (ul. Kolumba),
Qn 09.07 – pożar samochodu osobowego 

w Komornikach (ul. Wiśniowa),
Qn 10.07 – uwolnienie jaskółki uwięzionej 

w siatce elewacji na bloku mieszkalnym 
przy ul. Sikorskiego,
Qn 11.07 – pożar obornika przy ul. Polnej,
Qn 15.07 – pomoc policji przy wejściu do 

mieszkania przy ul. Żabikowskiej,
Qn 15.07 – pożar restauracji w Komor-

nikach (ul. Poznańska),
Qn 15.07 – wypadek samochodowy w Po-

znaniu (ul. Głogowska),
Qn 15.07 – usunięcie skutków silnego 

wiatru (powalone drzewa) na ulicach 
Sienkiewicza i Rzecznej oraz w Wirach 
(ul. Komornicka),
Qn 17.07 – wypadek samochodowy na 

ul. Żabikowskiej,

Qn 20.07 – usuwanie skutków kolizji dro-
gowej na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada 
– Morelowa,
Qn 20.07 – pożar warsztatu samochodo-

wego w Komornikach (ul. Przemysłowa),
Qn 23.07 – pożar samochodu gastrono-

micznego na ul. Dębieckiej,
Qn 25.07 – pożar wózka widłowego w Ko-

mornikach (ul. Młyńska),
Qn 25.07 – wypadek samochodowy w Ro-

snowie (ul. Jarzębinowa),
Qn 25.07 – wyjazd do ratowania człowie-

ka, który znalazł się w Warcie przy ul. 
Rzecznej. Po przyjeździe na miejsce 3 
wozów OSP okazało się, że nietrzeźwy 
lubonianin, który pływał po rzece na pił-
ce, wyszedł na brzeg o własnych siłach. 
Zajęła się nim policja.
Qn 27.07 – gaszenie niekontrolowanego 

ogniska w Poznaniu (ul. Kotowo),
Qn 30.07 – pożar na poddaszu w Wirach 

(ul. Laskowska).
Norbert Kaźmierczak

OSP

14 lipca OSP usuwała skutki silnych opa-
dów deszczu na ulicach: Żabikowskiej, 
Dworcowej, Fabrycznej, Południowej, 
Lemańskiego, Sienkiewicza, Powstań-
ców Wielkopolskich, Wschodniej, Przy 
Autostradzie, Krótkiej oraz w Wirach 
na ul. Podgórnej. Interweniowała też 
w  związku z  powalonymi drzewami 
i zwisającymi konarami na ulicach: So-
bieskiego, Sikorskiego, Poniatowskiego, 
Ratajczaka, Polnej, Buczka oraz w Łę-
czycy na ulicach Poznańskiej i Dwor-
cowej i w Poznaniu na ul. Sąsiedzkiej. 
Łącznie w tym dniu do późnych go-
dzin nocnych interweniowała 22 razy, 
wysyłając do zdarzeń wszystkie samo-
chody ratowniczo-gaśnicze będące na 
wyposażeniu jednostki.   (N.K.)

Od 20 lipca w Komisariacie Policji w Luboniu znajduje się rower marki „Giant” 
koloru czarnego z białymi napisami, który prawdopodobnie pochodzi z kradzieży. 
Z  jednośladu usunięto cechy identy�kacyjne (zeszlifowano nr ramy). Brak też 
oznakowania w ramach policyjnego programu. Trwają ustalenia, co do właścicie-
la pojazdu. Ten, kto rozpoznaje zaginiony rower, jest proszony o  zgłoszenie  się 
w lubońskim komisariacie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42.

st. sierż. Krzysztof Niewiada

Czyj to rower?

n
Rower czeka na właściciela

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826
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Qn Z okazji 45. rocznicy ślubu – ko-
chanym Rodzicom, Jadwidze i Zbi-
gniewowi Sobikom – najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i miłości składają 
córka Marlena i Oliwia.
Qn Kochanym Jubilatom – Magdalenie 

i Maciejowi Bogaczykom – z oka-
zji 20. rocznicy ślubu, wszystkiego 
najlepszego oraz błogosławieństwa 
Bożego życzą córka Martynka, syn 
Mateusz oraz rodzice.
Qn Kochanym Jubilatom – Dorocie 

i Włodzimierzowi Kościakom – z oka-
zji 35. rocznicy ślubu – wszystkiego 
najlepszego, błogosławieństwa Bożego, 
niech każdy dzień dostarcza radości, 
uśmiech zawsze w sercach Waszych 
gości, niechaj problemy Was omijają, 
a wszyscy niech Was kochają, niech 
los Wam sprzyja, niosąc zdrowie, 
powodzenie i zadowolenie – z serca 
życzy mama.
Qn Kochanym Rodzicom i Dziadkom 

– Aleksandrze i Mirosławowi No-
wickim – w 38. rocznicę ślubu: Niech 
dobry los  się kłania w  pas. Sto lat, 
sto lat jeszcze raz! Niech ta rocznica 

milowym będzie kamieniem. Cze-
kamy następnych z wielkim w sercu 
wzruszeniem. Życzą córki z rodzina-
mi, a wnuki śpiewają sto lat!
Qn Z okazji 25. rocznicy ślubu – Ka-

tarzyny i Waldemara Mańkowskich 
– najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
miłości, szczęścia oraz błogosławieństwa 
Bożego na dalsze wspólne lata życzą 
rodzice oraz córki Marta i Weronika.
Qn Serdeczne życzenia dla Stanisławy 

i Zygmunta Walkowików z okazji 50. 
rocznicy ślubu składa syn.
Qn W 32. rocznicę ślubu – kochanym 

Rodzicom, Wandzie i Lucjanowi Bi-
lińskim – pogody ducha, zdrowia, 
szczęścia, pomyślności i  zadowole-
nia z  wnusia życzą Monika i  Piotr 
z Jankiem.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą  się w  tym miesiącu państwo Stanisława i  Zygmunt Walkowikowie. 
Życzymy przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Qn Droga Sabino! Z  okazji urodzin 
życzymy Ci, abyś każdego dnia na 
nowo zachwycała  się życiem nie-
powtarzalnym i  jedynym, miłością 
wszechobecną i cierpliwą, przyjaźnią 
niezniszczalną i  uśmiechała  się do 
siebie i świata. A przede wszystkim 
zdrowia, spełnienia czekających w ko-
lejce marzeń – Sabinie Stefaniak – 
najserdeczniejsze życzenia składają 
Zosia i Zbyszek.
Qn Na ręce Pani Burmistrz Małgorzaty 

Machalskiej składamy gorące podzięko-
wania za do�nansowanie letniego wypo-
czynku seniorów z para�i św. Maksymi-
liana Kolbego w Grzybowie.
Qn W imieniu opiekunów i uczestników 

kolonii składamy serdeczne podziękowa-
nie na ręce Pani Burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej za do�nansowanie letniego 

wypoczynku dzieci z para�i św. Maksy-
miliana Kolbego.
Qn Dla Pani Jadwigi Kurowskiej – wszyst-

kiego najlepszego z okazji 90. urodzin, 
dużo zdrowia, pomyślności oraz stu lat. 
Życzy Maria Niećkowiak z rodziną.
Qn Z okazji urodzin życzymy kochane-

mu Mężowi, Tatulkowi wszystkiego, co 
w życiu najlepsze. Dużo zdrowia, uśmie-
chu, radości i cierpliwości – kochające 
na zawsze: Antylopka, Pancia i Kaczorek.
Qn Mojej Jedynej Siostrzyczce i Jedynemu 

Szwagrowi z okazji Bawełnianej rocznicy 
ślubu – wielu pięknych chwil na dalsze 
lata i  wszystkiego, czego zapragniecie, 
aby się spełniło – Wasza kochająca S.
Qn Babciu Kochana, abyś zawsze była 

pełna radości i cieszyła się każdym dniem, 
nie martwiła i uśmiechała, bo bardzo Cię 
kochamy – Twoja rodzinka S, M, D, K, P.

Z serca

4 września od godz. 14 w Wiśniowym Sadzie (teren pomiędzy ul. Konarzewskie-
go i Fabryczną) odbędzie się piknik miejski z atrakcjami (wszystkie – bezpłatne). 
Będą m.in.: dmuchany zamek, malowanie twarzy, zielone kino, gra „Segregujesz 
– zyskujesz”, ekologiczne puzzle, ekodom – warsztaty, wystawa edukacyjna, zaba-
wa plastyczna „Segregujmy odpady dla dobra Matki Ziemi”, zawody dla rodzin 
(segregowanie surowców i składanie kompostownika na czas). O godz. 15 – hap-
pening „Ziemia w naszych rękach”, godz. 16 – wręczenie nagród w konkursie „Daj 
drugie życie odpadom”, godz. 21 – KINO LETNIE – „Sherlock Holmes”.
Przynieś: 15 zużytych baterii lub10 puszek aluminiowych, lub 1/2 reklamówki 
makulatury, a dostaniesz roślinkę!

UML

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)

Komendant Straży Miejskiej popisał się 
„wyczerpującą” odpowiedzią na pyta-
nie o konferencję 25-lecia, która odby-
ła  się w Hotelu Poznańskim. Oprócz 
pytania: kto za nią płacił, było konkret-
ne pytanie: ile zapłacił Luboń? Teraz 
dodajmy jeszcze: komu? Pytanie doty-
czy także wszystkich jednostek miej-
skich. Proszę też wymienić sponsorów, 
którym z pewnością będzie miło, gdy 
zostaną publicznie zauważeni.   (tel.)

Odp.: Straż Miejska Miasta Luboń 
zorganizowała Ogólnopolską Konfe-
rencję Naukowo-Szkoleniową wraz 

z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu oraz Strażą Miejską Mia-
sta Poznania. Koszty poniesione na 
zorganizowanie konferencji wyniosły 
4 003,90 zł. Sponsorzy oraz uczestni-
cy konferencji, którzy zgodnie z  re-
gulaminem byli zobowiązani do uisz-
czenia opłaty konferencyjnej, w sumie 
wpłacili do miasta 6 600 zł. Sponso-
rami byli: Luvena SA, Kom-Lub Sp. 
z o.o., Wostol sp z o.o., Budmax, Bu-
do-Forma, Lubanta SA, Tadeusz Ku-
jawa.   

oprac. Paweł Dybczyński  
(Komendant Straży Miejskiej)

Mieszkańcy pytają

Koszty konferencji

Zgadnij, co to?

Narożni-
kowy blok 
w NCL 
przy ul. 
Wschod-
nia i al. 
Jana Paw-
ła II    
fot. Piotr P. 
Ruszkow-
ski

n
Zgadnij, co to?   fot. Hanna Siatka

n

Ekopiknik w Wiśniowym SadzieZabawa polega na odgadywaniu cie-
kawych i charakterystycznych miejsc 
w Luboniu. Prosimy określić, co przed-
stawia opublikowana fotogra�a i gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi moż-
na przesyłać (również pocztą elektro-
niczną), dostarczać do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a lok. 62) albo wrzucać 
do niebieskich skrzynek „Wieści Lu-
bońskich” na terenie miasta. Kartki 
z dopiskiem: „Zgadnij, co to” muszą 
być podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowiedzi, 
rozlosujemy upominki. Prosimy też 
o nadsyłanie swoich propozycji (foto-
gra�i).
Opublikowane w ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało fragment na-
rożnikowego budynku (ul. Wschod-
nia i  al. Jana Pawła  II w  Nowym 
Centrum Lubonia o  adresie: ul. 
Wschodnia 24. Spośród poprawnych 
odpowiedzi wylosowaliśmy tę, którą 
nadesłała. Bernadeta Pancer z  ul. 
Źródlanej. Po odbiór niespodzianki 
zapraszamy do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)
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Poziomo
 3.  synagoga, świątynia żydowska
 7.  rodz. słomianej maty w ja-

pońskim domu
 8.  w mit. gr. jeden z sę-

dziów w Hadesie
 9.  wysokie odbicie piłki tenisowej
 10.  mieszalnik
 11.  odmiana esperanto
 12.  pierwiastek chemiczny
 14.  artysta przedstawiający w ma-

larstwie sceny bitewne
 16.  świątynia buddyjska w Japonii
 18.  szkielet rybi
 19.  marka ameryk. samo-

chodów osobowych
 20.  szczupak lub karp
 22.  kobieta uprawniona do prowadze-

nia spraw klientów przed sądem
 27.  siepacz
 29.  część lornetki mieszczą-

ca szkło powiększające
 30.  obchodzi imieniny 31 sierpnia
 31.  dolne kły samca dzika
 32.  ryba z rodziny karpiowatych
 33.  śpiewaczka, tancerka w ja-

pońskich herbaciarniach

Pionowo
 1.  obraz o tematyce morskiej
 2.  skrzynka do wypalania ceramiki
 3.  gra polegająca na usuwaniu 

rozrzuconych patyczków
 4.  rodzaj damskiej marynarki
 5.  lodowy domek eskimoski
 6.  klaser, pamiętnik
 13.  tytuł szlachecki w Anglii
 14.  Krystyna (ur. 1919) – reżyser-

ka, kierownik literacki sztuk: 
„Proces”, „Ocalenie Antygo-
ny”, „Hrabina z importu”

 15.  jedn. ciśnienia
 17.  w mit. gr. córka Minosa i Pazyfae
 21.  długi, wąski szal damski
 23.  postanowienia, rozstrzy-

gnięcia, uchwały
 24.  środek lokomocji
 25.  kwestionariusz
 26.  podstawa stalowa do ku-

cia ręcznego
 27.  pożyczka
 28.  dłużnik wekslowy

oprac. Bernard Stachowiak

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca sierpnia, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie 
odgadną hasło, wylosujemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikor-
skiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
Luboński Klub Biegacza. Nagrodę wylosowała Halina Deska z ul. Żabikowskiej. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Jak co miesiąc, cieplutko witam wszyst-
kich lubiących rozwiązywać łamigłówki. 
Najpierw prawidłowe rozwiązania z po-
przedniego numeru. Mam nadzieję, że 
nie mieliście większych problemów z ha-
słem rebusu, które brzmi: Lubońska 
Plaża. Prawidłowe odpowiedzi na za-
gadki:1. 80 sekund to oczywiście 1 mi-
nuta i 20 sekund, 2. drukarka, 3. rower, 
4. Anna. Nagrody otrzymują: Ola Sto-
kłosa, Karolina Pawlicka i Wojtek Łu-
kowski.
Trwają wakacje, więc dziś tylko dwa 
rebusy. Rozwiązaniem obu są imiona 
i nazwiska osób (mężczyzn) związanych 
z Luboniem. Jeden z nich żył w latach 
1846-1887. Był chemikiem, nauczycie-
lem, działaczem społecznym, przemy-
słowcem. M.in. uczył się w Gimnazjum 
Marii Magdaleny w Poznaniu, skąd wy-
dalono go (wraz z 16. innymi uczniami) 
za samowolne opuszczenie szkoły i po-

dążenie do Powstania Styczniowego. Był 
nauczycielem gorzelnictwa w  Szkole 
Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, wy-
budował na Starołęce fabrykę nawozów 
sztucznych, a  później kupił fabrykę 
w Luboniu.
Drugi z nich żył w latach 1873-1927. To 
hrabia, działacz społeczny, powstaniec 
wielkopolski. Studiował prawo we Wro-
cławiu, Berlinie i Monachium, pracował 
w polskim Banku Ziemian w Poznaniu, 
powołał Towarzystwo Akcyjne, które 
przejęło opuszczoną przez niemieckich 
właścicieli fabrykę drożdży w Luboniu. 
Był członkiem rady nadzorczej tej fabry-
ki i bardzo przyczynił się do jej rozwoju. 
Był też pierwszym polskim starostą mia-
sta Mogilna.
Pozdrawiam serdecznie i  czekam na 
imiona oraz nazwiska dwóch zasłużo-
nych dla naszego miasta osób.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
ZAGADKI DLA DZIECI
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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 19 sierpnia, godz. 16.30 – XVI Świa-

towy Przegląd Folkloru
Qn 20 sierpnia, godz. 12 – mecz Luboń-

ski KS-Zieloni Lubosz – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
Qn 21 sierpnia, godz. 10 – turniej bule 

organizowany przez Lubońską Petankę 
– orlik, ul. Dojazdowa
Qn 21 sierpnia, godz. 17 – mecz Stella 

Luboń-Czarni Czerniejewo – boisko, 
ul. Szkolna
Qn 3 września, godz. 12 – Luboński KS-

1922 Lechia Kostrzyn – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
Qn 3 września – Pogrom Luboń-Pieczarka 

Wielichowo – stadion miejski, ul. Rzeczna
Qn 3 września, godz. 17 – Stella Luboń-

-Zawisza Dolsk – boisko, ul. Szkolna
Qn 4 września – dożynki w Gminie Komor-

niki – szczegóły: www.gokkomorniki.pl
Qn 5 września, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Piotr Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Michał Szwacki – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Marek Samulczyk – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Teresa Zygmanowska – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97

Qn 10 września  – Pogrom Luboń-
-Orzeł Rostarzewo – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
Qn 10 września, godz. 15 – BIBA  W  LA-

SKU – piknik rodzinny w parku Siewcy, 
ul. R. Maya – rodzime zespoły i gwiazda: 
zespół „No To Co”
Qn 10 września, godz. 16 – Luboński KS-

-Tarnovia Tarnowo Podgórne – stadion 
miejski, ul. Rzeczna
Qn 13 września, godz. 20 – nabożeństwo 

fatimskie – kościół pw. św. Jana Bosko – 
ul. ks. Streicha
Qn 17 września, godz. 16 – Stella Luboń-

-Avia Kamionki – boisko, ul. Szkolna
Qn 18 września – festyn rodzinny „Po-

żegnanie Lata” – Wiejski Dom Kultury 
nad Wirynką, Łęczyca
Qn 19 września, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Kazimierz 
Górecki – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2; Paweł Krzyżostaniak – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
Paweł Wolniewicz – Gimnazjum nr 1, 
ul. Armii Poznań 27; Magdalena Woź-
niak-Patej – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97
Qn 29 września, godz. 10 – start Rajdu 

Traktem Napoleona – Ośrodek Kultury, 
dworek w Głuchowie

oprac. HS

Serdecznie zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Tulec. Wyruszamy w niedzie-
lę, 11 września o godz. 6 z pl. bł. E. Bojanowskiego, aby dotrzeć w południe na 
sumę odpustową. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.facebook.
com/PielgrzymkaPieszaDoTulec oraz w lubońskich kościołach.

R.Woj.

Do Matki Bożej Tuleckiej

Szkoła językowa „German” organizuje 8 
października br. wycieczkę do Drezna 
– Pillnitz. Przewidziano zwiedzanie mia-
sta oraz zamku i ogrodu z wystawą te-
matyczną – Ogród Maharadży i Szwaj-
carii Saksońskiej.
Koszt: 145  zł + 10  Euro. Kontakt: tel. 
601 169 908.

Joanna Skórska

Ogród Maharadży
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Zgony

Śluby

5.07.2016 r.
Qn Sławomir Zajdowicz ur. 1970 r.

11.07.2016 r
Qn Witold Bendowski ur. 1945 r.

13.07.2016 r.
Qn Mieczysława Muskus ur. 1945 r.

26.07.2016 r.
Qn Zo�a Kulczyńska ur. 1926 r.

Cezary Biderman
kierownik USC

3.07.2016 r.
Qn Czesław Mańczak ur. 1947 r.

4.07.2016 r.
Qn Bronisław Grześkowiak ur. 1949 r.

2.07.2016 r.
Qn Dariusz Szydłowski i Sandra Raducka

22.07.2016 r.
Qn Paweł Poznański i Jolanta Kaczmarek

23.07.2016 r.
Qn Piotr Zerbst i Martyna Czubała

W lipcu zawarto 8 związków małżeń-
skich. 5 par nie wyraziło zgody na 
publikację danych.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Romana Lewandowskiego

nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w latach 1974 – 78
cenionego polonisty i wychowawcy.

Żonie Janinie

emerytowanej nauczycielce i Wicedyrektor naszej szkoły oraz

Rodzinie

serdeczne wyrazy współczucia
składa

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego

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  dojazdem do ucznia; tel. 723  517  463    
(m-221 VII-IX)
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-VIII)
Qn Angielski, niemiecki – wszystkie poziomy 

nauczania, przygotowanie do matury, certy�-
katów, własne materiały dydaktyczne, dojazd 
do ucznia; tel. 784 878 579   (m-243-VIII)
Qn Matematyka, �zyka – gimnazjum, li-

ceum, przygotowanie do egzaminu matu-
ralnego, dojazd do ucznia; tel. 697 748 835    
(m-243-VIII)
Qn Korepetycje z matematyki i  chemii; tel. 

509 728 962   (h-257 VIII)

Praca
Qn Przyjmę pracowników do wykańczania 

domów i mieszkań; tel. 513 130 522   (m-
-III-VIII)
Qn Zaopiekuję się osobą starszą – osiedle Lu-

bonianka i okolice, tel. 506 972 639   (h-VIII)
Qn Zatrudnię w  przedszkolu w  Luboniu 

panią do sprzątania i  prac porządkowych 
w ogrodzie na umowę zlecenie, na pół eta-

tu. Ponadto zatrudnię kucharkę na umowę 
o pracę, na cały etat. CV proszę przesłać na:  
cecylia53@o2.pl   (h-VIII)
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 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-VIII)
Qn Ustawiaczy maszyn, mistrzów zmianowych 

zatrudni Steelpress Sp. z o.o. w Luboniu; ka-
dry@steelpress.eu, tel. 61 899 43 70   (r-VII-IX)
Qn Firma Niedźwiedź-Lock zatrudni tokarzy, 

frezerów, spawaczy (również do przyucze-
nia) – zgłoszenia dział kadr; tel. 61 893 39 16   
(m-VIII-X)
Qn Uczeń szuka praktyki w charakterze elektryka 

samochodowego; tel. 698 840 351   (r-VIII)
Qn Zatrudnimy pracowników magazynowych; 

tel. 697 916 008   (w-VIII)
Qn Dyspozycyjna z  doświadczeniem za-

opiekuje  się dzieckiem (od września);  
tel. 510 439 104   (r-VIII)
Qn Emerytka poszukuje dodatkowej pracy, 

może być sprzątanie mieszkań, mycie okien, 
praca chałupnicza (np. proste szycie, itp.); 
tel. 600 374 939   (r-VIII)

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, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503  712  456    
(m-212 VII-VIII)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i sa-
mochodowych. Czyszczenie, 
konserwacja skór – auto – 
dom. Polerowanie, zabezpie-

cd.  
na str. 
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 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 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I 
WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA 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,  
pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15 
(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

cd.  
ze str. 
61

Ogłoszenia 
drobne

czenie lakieru. Wystawiam faktury VAT. Tel. 
600 217 065   (h-253 VIII)
Qn Płytki, szpachlowanie, malowanie, Nida, 

panele i inne; tel. 696 896 204   (r-200 VI-VIII)
Qn Prawnik (umowy, porady, negocjacje, ko-

mornik, pisma procesowe), e-mail: twojsuk-
ces@op.pl; tel. 602 708 840   (h-VIII)
Qn Naprawa 24h, montaż junkersów, ko-

tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101    
(h-252 VIII-XII)

Nieruchomości
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (h-211 VII-IX)

Qn Okazyjnie wynajmę lokal 67 m2 na cele 
działalności gospodarczej (magazyn, han-
del lub usługi) w  centrum Lubonia. Tel. 
502 594 940   (h-258 VIII)

Inne
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (h-213 VII-IX)
Qn Sprzedam z rodowodem buldogi francu-

skie; tel. 515 299 689   (ws-VIII)
Qn Sprzedam Punto 1,2, rok prod. 96, silnik 

75 kM, przebieg 88 tys. km; tel. 603 096 585   
(h-260 VIII)

Sklep odzieżowy IDEK
Odzież nowa i używana angielskich marek

Godziny otwarcia:
Pn. 12-17

Wt.-Pt. 9-17
sob. 8-14

Luboń, ul. Żabikowska 49
(ryneczek przy kwiaciarni „Szafran”)

SZAFY WNĘKOWE
MEBLE NA WYMIAR: 

* KUCHENNE
* BIUROWE
* SKLEPOWE
* I INNE

TEL. 782 252 563
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