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Wrzesień to miesiąc, w  którym uwagę 
poświęca się wybuchowi II wojny świa-
towej – obronie w 1939 r. naszej suwe-
renności – którą zaledwie 20 lat wcze-
śniej z trudem odzyskaliśmy po 123 la-
tach zaborów. Za nami sierpień, który 
w  tym roku był wyjątkowy. Oprócz 
tradycyjnego wspominania Powstania 
Warszawskiego 1944 r. mieliśmy z ho-
norami państwowe uroczystości pocho-
wania żołnierzy niezłomnych „Inki” 
i „Zagończyka” – heroicznych bojowni-
ków o zachowanie suwerenności ojczy-
zny po II wojnie światowej. Tych, którzy 
zostali skazani na śmierć i rozstrzelani 
przez „swoich” – „Polaków” – bo nie 
zgadzali się z narzucanym nowym, so-
wieckim, totalitarnym ustrojem wpro-
wadzanym na macierzystej ziemi. Jakże 
musiało to boleć. Jesteśmy narodem 
o bardzo bogatej historii i tradycji zako-
rzenionej w europejskiej, chrześcijańskiej 
cywilizacji łacińskiej. W dziejach nasze-
go narodu znajdziemy tysiące przykła-
dów na to, że pojęcia: Bóg; Honor; Oj-
czyzna w hierarchii wartości stały naj-
wyżej. Często w dyskusjach publicystycz-
nych słyszymy różne rozważania, np. na 
temat szans powodzenia Powstania 
Warszawskiego czy jego sensu. Dziesiąt-
ki spekulacji współczesnych o: opłacal-
ności, strategii, politycznych względach 
itd. Rzadko, zbyt rzadko, mówi się, że 
motywem tych młodych Polaków, którzy 
chwycili za broń, była po prostu miłość 
– miłość do Ojczyzny. Każdy z nas ko-
chał i wie, że miłość nie jest oparta na 
kalkulacji, nie analizuje, czy i na ile war-
to. Z miłości do najbliższej sobie osoby 
(rodziny), po prostu z głębi serca, czy-
nimy dobro! Nie kalkulujemy ile razy, 
kiedy, gdzie itd. opłaca się pocałować np. 
żonę czy pogłaskać dziecko. W  chwili 
zagrożenia czy konieczności niesienia 
pomocy skłonni jesteśmy wiele dla nich 
poświęcić. I  taką miarą – miłości, nie 
kalkulacji – należy oceniać też tych, co 
w niebywałym heroizmie oddawali życie 
za najświętsza sprawę – Ojczyznę. No-
wym, kolejnym wzorem patriotyzmu 
staje się dla nas postać Danuty Siedzi-
kówny ps. „Inka”, zastrzelonej 28 sierpnia 
1946 r. (wraz z Feliksem Selmanowiczem 
ps. „Zagończyk”), pochowanych po 70. 
latach. W grypsie, 17-latka krótko przed 
śmiercią napisała: Powiedzcie mojej bab-
ci, że zachowałam się, jak trzeba – jakże 
krótka i prosta ta dodatkowa lekcja o ho-
norze.

A jak ty rozumiesz patriotyzm? Bo ja, 
mam wrażenie, że po zmianach ustrojo-

Warto pomyśleć
Patriota – idiota?

wych (1989  r.) 
często próbuje się 
nas na nowo wy-
chowywać i  na 
różne sposoby 
przekonywać, że 
patriotyzm wią-
że się z nacjona-
lizmem, a to naj-
krótsza droga do 
faszyzmu. Że 
tradycyjnie rozumiany patriota to po 
prostu idiota – anachroniczna i niemod-
na postawa, a nawet niebezpieczna. Pró-
buje  się wmówić, że patriota powinno 
teraz znaczyć nie Polak, lecz Europejczyk 
lub szerzej „Obywatel Świata”, taki bez 
państwowości, czyli tych wszystkich 
historycznych i kulturowych obciążeń. 
Co ty na to?

Przesłania:
- Do mieszkańców – Przypomnę znane 
chyba wszystkim słowa Johna Fitzgeral-
da Kennedyego: Nie pytaj, co twój kraj 
może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty 
możesz zrobić dla swojego kraju.
- Do władz – Z modlitwy za Ojczyznę 
ks. Piotra Skargi: Wszechmogący wieczny 
Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość 
ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie 
naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich 
pożytków zapomniawszy, mogli służyć 
uczciwie.
- Do siebie – Nie żałuj sił, twórz wartość 
dodaną dla dobra wspólnego, któremu 
na imię Polska, a lokalnie Luboń.

Piotr Paweł Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

„Wieści Lubońskie” wraz z wydawcą – 
Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświato-
wym „Forum Lubońskie” – sporo miej-
sca poświęcają lokalnej historii. Wyni-
kiem tego są publikacje prasowe oraz 
wydawnictwa książkowe.
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przewozu osób niepełnosprawnych, 
nie przestanie istnieć. Z  nowego 
ośrodka potencjalnie mogłoby korzy-
stać 38 lubonian, lecz ile dzieci zmie-
ni miejsce, będzie zależeć od dekla-
racji rodziców.

Na potrzebę utworzenia ośrodka 
w Luboniu została powołana specjalnie 
fundacja „Pro Maxima” (z łaciny zna-
czy: „Dla Maxima”). Pierwotnie, na co 

wskazują niektóre dokumenty, 
miała nazywać się „Maxima” 
(z łaciny: „Największe”) – po-
dobnie jak Instytut Kosme-
tyczny czy jednoosobowa 
działalność gospodarcza pro-
wadzona przez Zbigniewa 
Gałęckiego – prezesa fundacji 
„Pro Maxima” (więcej o fun-

dacji i powiązaniach personalno-biz-
nesowych czytaj na str. 18).

Za 1/3 ceny
Miasto sprzedało za 35% wartości, po 
wyjątkowo preferencyjnej cenie zapro-
ponowanej przez nabywcę – 400 tys. zł 
za całość – 14 działek (od 486  m2 do 
71 m2) o łącznej powierzchni 4 473 m2 
– co daje cenę 89,43 zł za m2. W warto-
ściach brutto – z 23% podatkiem VAT 
– to 492  tys.  zł (prawie 110 zł za m2). 
Decyzja o sprzedaży tego terenu za 1/3 
jego wartości została podjęta jednogło-
śnie podczas 21. Sesji Rady Miasta – 21 
kwietnia (czytaj: „WL” 05-2016, str. 20). 
Stosowną umowę notarialną �nalizują-
cą transakcję kupna-sprzedaży już pod-
pisano.

Wielki budynek
Chociaż pierwotne (we wrześniu 2015 r.) 
zapotrzebowanie wnioskodawcy doty-
czyło gruntu o  powierzchni 3  000  m2 
i jedynie dwukondygnacyjnej zabudowy, 
ostatecznie proponowany ośrodek to wg 
założeń, wysoki – 12-metrowy (z wa-
runków zabudowy), 3-kondygnacyjny 
blok o  długości aż 100  m. Prawdopo-
dobnie będzie jednym z  najdłuższych 
w  naszym mieście (nie licząc ciągów 
budynków w Nowym Centrum Lubonia 
czy Luboniance). Jego szerokość wynie-
sie od 11,60 m do 17,20 m. Ma powsta-

wać w dwóch etapach. Pierwszy długo-
ści 67 m, do którego od strony wschod-
niej, w 2. etapie, zostaną dobudowane 
kolejne o długości 33 m, jako kompleks 
mieszkalny internat z  salą 
gimnastyczną. A  oto kilka 
szczegółów zaczerpniętych 
z rysunków koncepcji: Łączna 
powierzchnia dla I  etapu to 
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Luboń staje się miastem bardzo przyja-
znym dla osób niepełnosprawnych. 
Obecna władza miasta z wyjątkową tro-
ską zabiega o tych, którym z przyczyn 
losowych, zdrowotnych bądź wiekowych 
należy się pomoc. Po otwarciu w grudniu 
ubiegłego roku dwóch ośrodków opie-
kuńczych – Dziennego Domu „Senior-
-Wigor” oraz Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej „Wspólnej Drogi” zlokalizowa-
nych w zaadaptowanym budynku daw-

nego hotelu przy Zakładach Chemicz-
nych „Luvena” na ul. R. Maya – przy-
szedł czas na Ośrodek Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczy. Jak nas 
poinformowała burmistrz Małgorzata 
Machalska, pomysł wyszedł od osób 
związanych ze spółką „Emedea” oraz 
Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci z Dys-
funkcjami Neurorozwojowymi „Intuicja”, 
które na pobliskim Górczynie prowadzą 
podobny ośrodek przy ul. Bosej. Luboń-
ski projekt ma być jednak dużo większy. 
Jak zapewniają wnioskodawcy, będzie to 
wzorcowa dla województwa wielkopol-
skiego placówka rewalidacyjno-wycho-
wawcza wraz z internatem. Przypomnij-
my, co znaczy słowo rewalidacja: jest to 
całokształt podejmowanych i usystema-
tyzowanych działań, mających na celu 
przywrócenie osobie niepełnosprawnej 
(także intelektualnie) możliwie pełnej 

sprawności. Tak więc, to procesy: edu-
kacyjny, terapeutyczny i wychowawczy 
z zaplanowanymi celami, uwzględniają-
cymi dostępną wiedzę.
Ta publiczna jednostka niezarobkowo 
i nieodpłatnie ma realizować obowią-
zek przedszkolny i szkolny dla dzieci 
i młodzieży z dysfunkcjami neuroro-
zwojowymi od 3 do 25 roku życia. 
Zakładano uruchomienie placówki już 
we wrześniu 2016 r. Wśród korzyści 

dla Lubonia prezentowanych 
przez zainteresowanych na ko-
misjach Rady Miasta znalazły 
się: nowe miejsca pracy, pozy-
tywny wizerunek miasta, do-
wóz dzieci z  Lubonia, dostęp 
do specjalistów, zwolnienie 
powierzchni w SP 2, aktywiza-
cja zawodowa rodziców i opie-
kunów oraz rozbudowa bazy 
socjalno-medycznej dla miesz-
kańców.
Wg informacji burmistrz 
M. Machalskiej, miasto pono-
si  obecnie koszty około 
500  tys.  zł rocznie na dowóz 
56 dzieci z  Lubonia do róż-
nych szkół. Ile z  tego zaosz-
czędzi, nie wiadomo? Wiado-
mo natomiast, że specjalnie 
utworzona w Translubie przed 
kilkunastoma laty komórka do 

Dla niepełnosprawnych
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy fundacji „Pro Maxima” stanie przy ul. Sobieskiego na tyłach 
Ośrodka Kultury. O działaniach władz i ewentualnych konsekwencjach podjętych decyzji

n
Jedna 
z wizualizacji 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego, jaki fundacja 
„Pro Maxima” postawi na tyłach Ośrodka Kultury 
przy ul. Sobieskiego. Budynek długości 100 m i wysokości 
prawie 11 m ma być placówką o najwyższym standardzie na miarę XXI 
wieku i zaspakajać bezpłatnie potrzeby nie tylko lubonian. Wg wstępnych 
szacunków ok. 38 przypadków dzieci z Lubonia, obecnie dowożonych do 
Poznania, kwali�kowałoby się do korzystania z tej placówki

n
Lokalizacja inwestycji pomiędzy ulicami: Sobieskiego, Rydla, Nowej i Wąskiej. Czerwoną ram-
ką z opisem OK zaznaczyliśmy dodatkowo Ośrodek Kultury. Czy budowa dużego gmachu 
długości 100 m i wysokości 12 przyczyni się do zaistnienia podobnej zabudowy na wolnych 
terenach sąsiadujących?

n
W drugiej połowie czerwca tak jeszcze wyglądało boisko do piłki za 
Ośrodkiem Kultury. Oddzielone od „reszty świata” wysokimi drzewami 
i krzewami dającymi przyjemny cień. Przystrzyc trawę, trochę posprzątać, 
naciągnąć siatki i – miejsce wymarzone? W ubiegłym roku świeżo utwo-
rzona Szkoła Futbolu starała się o możliwość korzystania z niego. W Urzę-
dzie uzyskała odpowiedź, że plany co do tego terenu są inne. Dziś kilka-
set metrów dalej, na przedłużeniu ul. Walki Młodych, szkoła dzierżawi od 
rolnika łąkę, którą zagospodarowała na boisko do nauki gry w piłkę noż-
ną (czytaj też na str. 6 i 18)   fot. Jerzy Nowacki



9/2016

4

ok. 1 986 m2, w tym (od za-
chodniego szczytu) Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogicz-
na o  powierzchni 103,4  m2 
przeniesiona docelowo 
z  SP  2. Komunikacja, czyli 

hole i korytarze szerokości 1,7 m zajmą 
ok. 470 m2, reszta ok. 1 410 m2 to po-
mieszczenia użytkowe: pokoje, gabinety, 
sale: dydaktyczne, rehabilitacyjne, ła-
zienki, toalety, szatnie, wózkarnie, po-
mieszczenia administracyjne czy gospo-
darcze itd. Większość z nich, choć ma 
mieć odmienne funkcje, jest o tej samej 
powierzchni. Na każdej z 3 kondygnacji 
będzie się znajdować po 8 pomieszczeń 

o powierzchni 16,4 m2 (3,20 x 5,12 m) 
oraz po 9 o powierzchni 14,1 m2 (ok. 4 
x 3,5 m). W części II  etapu na dwóch 
piętrach wyższych mają  się znajdować 
24 pokoje o powierzchniach po ok. 12 m2 
z łazienkami, przeznaczonymi na inter-
nat. Oprócz opisanego wyżej budynku 
będzie 17 miejsc parkingowych, w tym 
4 dla osób niepełnosprawnych.

Projekt koncepcyjny obiektu z wymia-
rami, autorstwa – Cierniewscy Archi-
tekci S.C. pochodzi z 18 stycznia 2016 r. 
Szczegółowe funkcje, dla jednej – naj-
niższej – kondygnacji przypisano trzy 
miesiące później – 11 kwietnia, 10 dni 
przed sesją, na której zapadła decyzja 
o sprzedaży gruntu. Projekt jest złożony 
w Starostwie Powiatowym i oczekuje na 
uzyskanie pozwolenia na budowę. Wię-
cej o ośrodku próbowaliśmy się dowie-
dzieć bezpośrednio w  Fundacji, uma-
wiając  się z  jej prezesem Zbigniewem 
Gałęckim. Obiecał porozmawiać z  lo-
kalną prasą dopiero po załatwieniu 
wszelkich formalności.

Kulisy
Jak nas poinformowała Burmistrz Lu-
bonia, pochyliła się nad propozycją zło-
żoną we wrześniu 2015 r. przez spółkę 
„Emedea” szukającą terenów pod budo-
wę ośrodka. Będąc pod wrażeniem pro-
wadzonej przez nich instytucji przy 
ul. Bosej w Poznaniu, którą wraz z prze-
wodniczącą Rady Miasta Teresą Zygma-
nowską i swoim zastępcą obejrzeli, uzna-
no, że to dobra propozycja dla Lubonia. 
Po rozpatrzeniu różnych możliwości 
lokalizacji, nie tylko na gruntach miej-

skich, ostatecznie zaproponowano teren 
za Ośrodkiem Kultury.
Wniosek o wydanie warunków zabudo-
wy dla 9 działek, tych, na których stanie 
obiekt (po cenie preferencyjnej sprzeda-
no także przyległe – razem 14 działek), 
został przygotowany 17 grudnia 2015 r., 
zaledwie 2 dni po zarejestrowaniu w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym fundacji 
„Pro Maxima”. W Urzędzie Miasta zna-
lazł się 15 stycznia 2016 r. wraz z goto-
wym już projektem koncepcyjnym na 
budowę zespołu budynków usługowych 
z funkcją edukacyjną i zdrowotną pielę-
gnacyjną z miejscami postojowymi, śmiet-
nikiem i niezbędną infrastrukturą tech-

niczną. Urząd Miasta 24 marca br. wydał 
nowe warunki zabudowy dla działek za 
Ośrodkiem Kultury opatrzonych nume-
rami 106. Władza stanowiąca – Rada 
Miasta – dopiero miesiąc później, 21 
kwietnia, podjęła decyzję o preferencyj-
nej sprzedaży gruntu pod nowe prze-
znaczenie.
W warunkach zabudowy określonych 
przez luboński magistrat, oprócz wspo-
mnianych wyżej parametrów, nie wia-
domo, dlaczego jeden z  ważniejszych 
wskaźników – wysokość budynku – 
określono do 12 m? Wg wymiarów wy-
nikających z  rysunków technicznych, 
budynek ma mieć 10,87 m wysokości od 
gruntu! (o ewentualnych skutkach ta-
kiego zapisu czytaj akapit „Siekierka na 
kijek?”). Oprócz trzech nadziemnych 
kondygnacji (pomieszczenia o wysoko-
ściach 3,08 m i na najwyższej 3,02 m), 
jest też możliwość budowy dodatkowej 
podziemnej kondygnacji (przedstawio-
ny projekt techniczny jej nie ma). Mak-
symalny obszar zabudowy działek okre-
ślono na 41%, powierzchnia biologicznie 
czynna – 25%.

Decyzja władzy
Burmistrz w  specjalnej rozmowie dla 
„Wieści Lubońskich” oświadczyła, że 
mając do wyboru – sprzedaż gruntów 
deweloperowi lub fundacji – wybrała tę 
drugą. Przyznała, że usilne starania o za-
kup terenu za Ośrodkiem Kultury przed-
stawiała �rma „Chronos Development” 
Sp. z o.o. S.K., która przygotowała nawet 
plan budowy osiedla jednorodzinnych 
domków bliźniaczych, jaki rozpoczęła 
stawiać obok. Planując kontynuację, 
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wzięła pod uwagę wykup sąsiednich 
terenów prywatnych oraz wydzielone 
w 2012 r. działki miasta pod taką właśnie 
funkcję i zabudowę. Na działkach miej-
skich miało stanąć 5 bliźniaków, czyli 10 
mieszkań (domów).
Pierwszą decyzję o zmianie przeznacze-
nia miejskiego gruntu za Ośrodkiem 
Kultury, który Burmistrz nazwała nie-
użytkiem, podjął w 2012 r. jej poprzed-
nik burmistrz Dariusz  Szmyt, który 
w  poprzedniej kadencji (2010-2014) 
bezskutecznie próbował sprzedać ów 
teren, obniżając cenę do 170  zł za m2, 
lecz nie było chętnych. Wydzielonych 
w 2012 r. 10 działek miało powierzchnię 
po około 400 m2 każda (oraz kilka zu-
pełnie małych na dojazdy do nich), 
z przeznaczeniem pod zabudowę jedno-
rodzinną bliźniaczą. Obecna burmistrz 
M. Machalska tłumaczy, że zastała ten 
teren podzielony z  uzgodnionymi wa-
runkami zabudowy. Argumentowała też 
konieczność jego sprzedaży, która wy-
nika z  potrzeby realizacji zapisów bu-
dżetu – wykazania przychodu ze sprze-
daży gruntów należących do miasta. Nie 
tłumaczy, jak  się to ma do udzielonej 
wysokiej 65% bonifikaty na prawie 
750 000 zł.
Burmistrz nie ogłosiła po podziale na 
małe działki nowego przetargu. Podjęła 
nową decyzję o  kolejnej zmianie ich 
przeznaczenia i  przedstawiła Radzie 
Miasta uchwałę o preferencyjnej sprze-
daży fundacji „Pro Maxima”. Uznała 
oddanie terenu deweloperowi stosują-
cemu budowę o zbyt dużym zagęszczeniu 
za niekorzystne zjawisko dla miasta.

Jednocześnie przyznała, że w  związku 
z istniejącą tam zielenią oraz zamonto-
waną infrastrukturą obszar spełniał 
funkcję rekreacyjno-sportową i stanowił 
potencjał terenu zielonego, np. parku. 
Przyznała też, iż w ogóle nie rozpatry-
wano pozostawienia tego terenu status 
quo – miejskim zielonym. Mając świa-
domość braku terenów zielonych, posia-
dając też moc wstrzymania procesu 
sprzedaży i zmiany przeznaczenia, uczy-
niono to w kierunku ośrodka dla dzieci 
niepełnosprawnych.

Zamiast zieleni i sportu
W kampanii wyborczej wiele mówiono 
o  potrzebie, chronieniu i  pielęgnacji 
terenów zielonych. Przypomnijmy, jak 
jesienią 2014 r. z medialnym akcentem, 
spektakularnie zorganizowano w No-
wym Centrum Lubonia „Wiśniowy 
Sad”. Nie zważano, iż ma on charakter 
prowizoryczny, a jego lokalizacja łamie 
obowiązujące prawo lokalne (w tym 
miejscu ma przebiegać szeroka droga 
– przedłużenie al.  Jana Pawła  II do 
ul. Fabrycznej).
Dotychczas, sprzedany teren, o którym 
mówimy – za Ośrodkiem Kultury przy 
ul. Sobieskiego – był boiskiem otoczo-
nym z  trzech stron zielenią. Wysokie 
topole oraz krzewy okalały niepielęgno-
wany od jakiegoś czasu plac z bramkami 
do gry w piłkę nożną.
Utrata przez miasto potencjału terenów 
zielonych o funkcji rekreacyjno-sporto-
wej była inspiracją pytania postawione-
go w sondażu (czytaj obok). Jego wyni-
ki dają prostą odpowiedź, jaka powinna 

n
Panorama niezagospodarowanego dużego terenu za Ośrodkiem Kultury w kierunku ul. Rydla – po usunięciu wysokich drzew oraz krzewów. Od lewej: gęsta zabudowa 
bliźniacza rozpoczęta przez spółkę „Chronos Development”, tereny prywatne częściowo jeszcze wykorzystywane pod działalność rolniczą oraz miejski obszar byłego bo-
iska sportowego, o czym świadczą chociażby bramki   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Widok w przeciwną stronę, w kierunku ul. Sobieskiego. Za drzewami niewidoczny 
plac zabaw i Ośrodek Kultury. Z prawej – zabudowa bliźniacza �rmy „Chronos De-
velopment”   fot. Piotr P. Ruszkowski
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TEMAT MIESIĄCA

być polityka władz w zakresie ochrony 
istniejących terenów zielonych.

Siekierka na kijek?
Czy rzeczywiście mniej zabudowy miesz-
kaniowej będzie w  przyszłości w  tym 
miejscu? Śmiem wątpić, okaże się to może 
już za kilka lat. Jak znam życie, Luboń, 
możliwości i  rzeczywistość, dziwiłbym 
się, gdyby ktoś nie chciał wykorzystać 
kilku faktów: braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, �zycz-
nej lokalizacji nowego, wielkiego gmachu 

oraz wydanych warunków zabudowy: dla 
budynku długość 100 m, wysokość 12 m 
+ podziemnej kondygnacji itp. Takie 
ustanowione nowe parametry dla tego 
obszaru, a także możliwość zastosowania 
np. zasady dobrosąsiedztwa, to prosta 
droga do powstania obok, na obszernych 
jeszcze wolnych przestrzeniach – dużych 
bloków np. mieszkalnych. Teoretycznie 
przy tych parametrach jest możliwość 
budowy nawet czterokondygnacyjnych 
bloków o  standardowej wysokości po-
mieszczeń ok. 2,6 m z podziemnymi ga-

rażami – podobnymi do 
tych stawianych w  No-
wym Centrum Lubonia 
czy osiedlu „Warta 
Park”! Czyli, zamiast do-
tąd dwukondygnacyjnej 
zabudowy jednorodzin-
nej, może powstać „Mała 
Lubonianka”. Podczas 
rozmowy Burmistrz nie 
mogła obiecać, ale 
oświadczyła, że zrobi 
wszystko, żeby do takie-
go precedensu nie do-
szło. Zadeklarowała, że 
jak najszybciej wywoła 
miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzenne-
go dla tego terenu 
i w ten sposób zablokuje 
takie możliwości.

Plan miejscowy
Warto przypomnieć, że 
nie potrzeba go wywo-
ływać. Zostało to już 
uczynione przed pię-
cioma laty uchwałą 
Rady Miasta Luboń nr 
XI /59/2011  –  16 
czerwca 2011  r. To 
pierwszy w historii Lu-
bonia przypadek, że 
tak długo 
nie wykonu-
je  się planu. 
Trzeba za-
znaczyć, że 

n
Zamiast przeniesienia zupełnie dobrych metalowych bramek, pozwolono na ich 
zniszczenie podczas wyrębu szpaleru drzew okalających boisko   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Widok w stronę Ośrodka Kultury (budynek w głębi z le-
wej) i drogi dojazdowej. Nie na skutek działań zaintereso-
wanego, lecz na wniosek Miasta Luboń, Starosta Poznań-
ski wydał w maju decyzję o wycince drzew na działce 
dojazdowej (przedłużenie istniejącej części parkingowej 
za OK), widocznych na zdjęciu oraz dalszych działkach 
kupionych przez „Pro Maximę”. Jednocześnie wydano 
obowiązek nasadzeń do końca 2017 r. 32 drzew liścia-
stych w ramach rekompensacji (o obwodzie min. 10 cm 
i wysokości min. 1,5 m)   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Celowo nie uściślaliśmy typu zabudowy, 
czy chodzi o budynki mieszkalne, prze-
mysłowe, publiczne, socjalne, handlowe, 
usługowe czy jakiekolwiek. Tym razem, 
wyjątkowo, uczestnicy wszystkich form 
naszego badania i  w  każdym miejscu 
przeprowadzania sondażu mówiły prawie 
jednym głosem.
Zdecydowana i bezwzględna większość 
pytanych lubonian – 77,2% – jest prze-
ciwna, by miejskie tereny zielone, re-
kreacyjne czy sportowe przeznaczać pod 
budownictwo. Pytani tym razem wyjąt-
kowo często uzasadniali: „Tyle jest in-
nych miejsc niezagospodarowanych”, 
„Bardzo mało jest w Luboniu skwerów, 
boisk, placów zabaw, więc wszystko co 
można, powinno  się zostawić”, „Teraz 
tak gęsto  się buduje, że za kilka lat, 
budowana w  socjalizmie Lubonianka 
będzie oazą zieleni!”, „Broń Boże”, „Po-
nieważ zazwyczaj stawia się coś gigan-
tycznego, np. galerię handlową”, „Miasta 
są coraz bardziej zurbanizowane i bra-
kuje miejsc do wypoczynku na świeżym 
powietrzu”, „Przede wszystkim – gdzie 
mamy jakieś tereny zielone (może 
oprócz wzgórza)?”, „Jest coraz więcej 
mieszkańców, dlatego miasto powinno 
organizować coraz to więcej miejsc 
wypoczynku – zieleni”, „Zieleń jest 
fajna”, „Więcej, boisk = mniej patologii 
wśród młodzieży”, „W Luboniu wszyst-

ko się zwija – gdzie wspaniała przystań 
kajakowa, w której wychowały się setki 
lubonian?”, „Zieleń miejską, jaką mamy, 
to kropla w morzu potrzeb – jeśli nie 
chcemy być miastem slamsów – get-
tem dla uchodźców i osób niechcia-
nych gdzie indziej”, „Jeśli budować 
biurowce, to w  większych miastach, 
przyrodę należy szanować”, „Bardzo 
łatwo jest zieleń zabudować czymkol-
wiek, odwrotnie nigdy się nie robi!”, 
„Niech sobie budują na terenach sta-
rej fabryki ziemniaczanej, tam jest 
dosyć bałaganu do zagospodarowa-
nia!”, „Co za idiota w Luboniu zamie-
nia zieleń na budownictwo, mało ma 
wolnych miejsc?”, „Najpierw niech 
zagospodarują Intersmak przy Zielo-
nej – 20 lat jest tam gemyla”, „Zieleń 
jest bezcenna – dotychczas atutem 
Lubonia dla przybyszów była właśnie 
wolna przestrzeń – zieleń”, „Nie tylko 
na miejskich, ale i  na prywatnych 
powinno  się ograniczać zabudowę”, 
„Nowe budowy, nowi mieszkańcy, 
nowe drogi, a nasze, kiedy będą budo-
wane?”, „Jesteśmy biednym miastem, 
więc powinniśmy chronić każdy skra-
wek zieleni, bo kupić nie mamy z czego, 
zawsze będą większe potrzeby”, „Jeśli 
wokoło jest już dużo budynków, to te-
reny zielone powinno  się pozostawić 
pod rekreację”, „W wielu miejscach jest 

Sondaż
Czy wobec istniejącego zasobu miejskich terenów zielonych, 
rekreacyjnych, sportowych w Luboniu, powinno się je przeznaczać pod 
budownictwo?

już tak ciasno, jak w pusz-
cze sardynek”.
„Tak” dla zabudowy na 
zieleni powiedziało nie-
wielu – 8,1%. Oto ich 
komentarze: „Jeśli w to 
miejsce ma powstać fa-
bryka, zakład pracy”, 
„Czasami są takie miejsca 
w  Luboniu, że mogą  się nadawać 
tylko pod zabudowę, np. sklepy”, 
„Jak przyniesie to dodatkowy i kon-
kretny dochód miastu z tytułu, np. 
podatków – warto wówczas przeli-
czyć” „Jeśli są to obiekty upiększające 
miasto?”, „Jeśli to atrakcyjny teren pod 
jakąś funkcję, i dostanie się cenę taką, 
że kupi  się np. dwa razy większą po-
wierzchnię w dobrym miejscu – czemu 
nie?”, „Jeśli ma to polepszyć życie, znieść 
utrudnienia mieszkańców?”, „Pod wa-
runkiem, że komunalne”, „Ale zależy, 
jaki teren i gdzie”.
Wśród osób nie mających zdania – 
12,9% – padały takie stwierdzenia: „Za-
leży na jakie budownictwo”, „Czy chodzi 
o wysuszone Wzgórze Papieskie?”, „Czy 
ma być kolejny market?”, „To zależy od 
zapotrzebowania miasta”, „Musiałbym 
wiedzieć, o  jakie tereny chodzi i prze-
analizować sytuację szerzej wszystkie 
plusy i minusy, kontekst, przeznaczenie, 
pieniądze”, „Po tym, co dzieje się w War-
szawie, mam coraz mniej zaufania do 
władz samorządowych, dlatego nie mam 
zdania”.

Sondaż wśród władzy wypadł podobnie 
jak wśród mieszkańców, zdecydowana 
większość radnych na tak postawione 

Odpowiedzi mieszkańców
1%

8,1%Nie mam 
zdania
12,9%

TAK

NIE

Odmówiło 1,8% 

77,2%

pytanie odpowiedziała „nie”. Dwoje 
radnych (A. Dworaczyk i T. Zygmanow-
ska) oraz władzę wykonawczą burmi-
strzów zakwalifikowaliśmy do „nie 
mających zdania”. Troje burmistrzów 
oraz przewodnicząca Rady Miasta tłu-
maczyli, że to zależy od przeznaczenia, 
dlatego na tak postawione pytanie nie 
można jednoznacznie odpowiedzieć 
„tak” lub „nie”. Pomimo wielu prób, nie 
udało nam się dodzwonić do: K. Ekwiń-
skiej i K. Wilczyńskiej-Kąkol.
Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród radnych), Krystyna Ruszkowska, 
Maria Wieczorek, Paweł Wolniewicz 
i Rafał Wojtyniak (na stronie WWW).
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Boisko, na którym zajęcia prowadzi Szko-
ła Futbolu, zlokalizowane jest u  zbiegu 
ulic Polnej i Poznańskiej w Luboniu. To 
niewielkie, dobrze utrzymane pole gry, 
na którym swoje umiejętności szlifują 
młodzi adepci piłkarskiego rzemiosła. 
Korzystają z naturalnej murawy, pieczo-

łowicie utrzymywanej przez właściciela 
oraz trenerów Szkoły Futbolu.
Prowadzimy treningi na tym boisku już 
od roku. Wynajęte od prywatnego wła-
ściciela, zostało przygotowane przez 
trenerów i rodziców dzieci, na co dzień 
ćwiczących w Szkole Futbolu. Wyposa-

Dobre, bo przedsiębiorcze

Grają na swoim
Młody klub piłkarski dla dzieci, prowadzony z pasją przez działaczy 
i rodziców, trenuje na boisku wydzierżawionym od gospodarza 

n
Coraz więcej dzieci garnie się do gry w piłkę. Nowy w Luboniu klub piłkarski – 
Szkoła Futbolu – zorganizował sobie boisko do treningów. Dawna łąka położona 
z dala od jezdni, pomiędzy ul. Polną i Sobieskiego (na przedłużeniu ul. Walki Mło-
dych) jest teraz idealnym miejscem do szkoleń. Wygospodarowano też parking dla 
rodziców i trenerów. Za drzewami, po lewej, niewidoczny szczyt kościoła w Lasku   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Szkoła Futbolu Luboń to działający od czerwca 2015 r. klub piłkarski, szkolący 
kilkadziesiąt dzieci z  roczników od 2005-2008 oraz przedszkolaków, założony 
i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w sierpniu 2015 r. przez Leszka 
Balcerka z siedzibą przy al. Jana Pawła II 18/18. Klub bierze udział w rozgrywkach 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (roczniki 2005 i 2006) oraz w Lidze Mło-
dych Talentów. Skupia dzieci z Lubonia, Poznania, Wir i Komornik.    (S)

żenie, takie jak bramki czy siatki, należą 
do właściciela. Inne elementy wykonano 
wspólnym nakładem sił przez rodziców 
i trenerów. Jest to znamienne, że dzięki 
wspólnemu wysiłkowi udało się stworzyć 
niemal optymalne warunki do pracy 
z dziećmi, co jak widać procentuje coraz 
lepszymi wynikami sportowymi. Dzięki 
faktowi, że nasze pociechy mogą treno-
wać na naturalnej trawie, unikamy tak-
że bolesnych obtarć i kontuzji.
Banery i materiały reklamowe wykonał 
w ramach pomocy Sławomir Kliszewski, 
natomiast przy montażu piłkochwytu 
nieocenioną pomocą służył Przemysław 
Książkiewicz. Każdy z rodziców stara się 
pomagać, jak tylko może, a przede wszyst-
kim dbać o nasze boisko – wspólne dobro.

Z miejskiej infrastruktury (orliki 
i  boiska) korzystaliśmy do tej pory 
tylko z  orlika, na którym zespoły 
Szkoły Futbolu rozgrywały swoje 
mecze w ramach rozgrywek WZPN. 
Trzy grupy w ligach: Żaków, Orlików 
E2 i Orlików E1 trenowały na naszym 
boisku przy ul. Polnej. W tym sezo-
nie, ze względu na fakt wystawienia 
w  rozgrywkach zespołu Młodzików 
D2, zgłosiliśmy w LOSiR-ze chęć ko-
rzystania z boiska przy ul. Rzecznej 
w wymiarze 1,5 godziny na dwa ty-
godnie – także na rozgrywanie me-
czów mistrzowskich – wciąż oczeku-
jemy na odpowiedź.

Leszek Balcerek

Dla niepełnosprawnych
tzw. Lasek Górny jest ostat-
nim rejonem, w którym nie 
obowiązuje to prawo lokal-
ne. Dziwić może jedynie, 
dlaczego do tej pory nie 

wszczęto procedur wykonawczych, 
a deklaruje się potrzebę przystąpienia 
do jego sporządzenia? Dlaczego nie 
rozlicza się burmistrzów z niewykona-
nia uchwały, chociażby podczas co-
rocznego udzielania absolutorium? 
Pytań może być więcej i  natury bar-
dziej ogólnej.

O pieniądzach
Qn Odbiegająca od standardów decyzja 

o preferencyjnej sprzedaży gruntu musi 
być poparta uchwałą Rady Miasta. Pro-
cedura ta nie podlega dyskusji – taką 
władzę ma samorząd gminny!
Qn W poprzedniej kadencji burmistrz 

D. Szmyt dokonał podziałów geode-
zyjnych działki, określenia i uprawo-
mocnienia warunków zabudowy, co 
wiązało  się z  pewnymi kosztami ze 
strony miasta. Przygotowany poten-
cjał na około 1,1 mln  zł dochodów 
dla miasta nie został skonsumowany. 
Teraz, po nowych decyzjach, formal-
ności należy powtórzyć, a  właściwie 
odwrócić, czyli geodezyjnie scalić te-
ren, co też będzie kosztowało!
Qn Niedawno mieszkańcy Nowego Cen-

trum Lubonia walczyli o staw. Prosi-
li władzę miasta o reakcję w związku 
z  likwidacją samoistnie powstałego 
ekosystemu w wykopie pod blok przy 
ul. Wschodniej 19. Porównywalne pie-
niądze do tych, o których mowa, czy-
niły sprawę nierealną („WL” 05-2016, 
str. 17 – „List do redakcji” – „Prosimy 
o staw”)

Roszczenia?
Patrząc na charakter zmian daleko 
idących, zadajmy sobie pytania, czy 
można spodziewać się jakichś konse-
kwencji w związku ze zmianą warun-
ków zabudowy? Czy np. użytkownicy 
niskich domków mieszkalnych powsta-
łych już w pobliżu nie uznają za nie-

korzystne postawienie w  sąsiedztwie 
od strony południowej obiektu o wy-
sokości 12 m i długości 100 m? Z dru-
giej strony, czy deweloper, który w do-
brej wierze wydał pieniądze na projek-
ty osiedla, uwzględniając obowiązują-
ce warunki zabudowy, nie zbuntuje się 
na decyzję praktycznie uniemożliwia-
jącą mu teraz stawianie kolejnych bliź-
niaków?

PPR
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Uważam, że wsparcie dla osób nie-
pełnosprawnych jest naszym obo-
wiązkiem. Samemu przedsięwzię-
ciu też życzę sukcesu. Dlatego, kto 
chciałby materiał ów podsumować 
jako głos przeciwnika pomocy oso-
bom niepełnosprawnym (z czym 
zaczynam się spotykać przy zainte-
resowaniu tematem) lub próbować 
zaszufladkować mnie jako rzecznika 
takiego czy innego budownictwa, 
niech raczej pomyśli, jakimi kieru-
ję  się intencjami. Artykułem tym 
chcę wywoływać refleksję, dysku-
sję, może nawet polemikę na temat 
polityki miasta, uwzględniając na-
sze potrzeby, możliwości w różnych 
zakresach: pomocy niepełnospraw-
nym, potrzeby terenów zielonych, 
rekreacyjno-sportowych, zakresu 
budownictwa, przyjaznego i logicz-
nego zagospodarowania wolnych 
jeszcze przestrzeni itd. Przedsta-
wiony tu precedens dokonania kilku 
zmian funkcji jednego miejskiego 
terenu na przestrzeni kilku tylko 
lat i  jego sprzedaży za wyjątkowo 
niską w  historii miasta cenę, jest 
wystarczającym, myślę, powodem. 
Z pewnością powinno też się pojawić 
pytanie o roztropność gospodarowa-
nia dobrem wspólnym. A przy tym 
matematyczna, chłodna kalkulacja, 
czy za uzyskane 400 tys. zł jesteśmy 
w  stanie kupić jakikolwiek teren 
o tak przyjaznej zwartej powierzchni 
4,5 tys. m2 z jakimkolwiek przezna-
czeniem publicznym? Ile dziesiątek 
milionów zł potrzeba, by realizować 
chociażby zaległe wykupy pod drogi?
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Przebywający w okolicach Wzgórza Pa-
pieskiego w piątek, 19 sierpnia, w godzi-
nach wieczornych mogli usłyszeć nie-
zwykle żywą muzykę. Na trawie posta-
wiono scenę, która stała  się miejscem 
występów zespołów ludowych z całego 
świata. Wszystko to w ramach XVI Świa-
towego Przeglądu Folkloru „Integracje 
2016”, organizowanego przez poznański 

AWF oraz Stowarzyszenie Kulturalno-
-Sportowe „Integracje”. Impreza zawita-
ła do takich miast w Wielkopolsce jak: 
Poznań, Grodzisk Wielkopolski czy wła-
śnie Luboń. Hasłem tegorocznej edycji 
festiwalu były „Kontrasty”.
Prezentacja zespołów rozpoczęła  się 
o godz. 16.30 przed sklepami: „Factory 
Outlet”, „Inter Marche” i „Netto”. Artyści 
przeszli potem ulicami Lubonia do Par-
ku Papieskiego, gdzie o godz. 18 rozpo-
czął  się koncert finałowy. Widzowie 

mogli spocząć na przygotowanych dla 
nich krzesłach, lub, korzystając ze sprzy-
jającej pogody, rozłożyć koc bezpośred-
nio na trawie. Na początku zaprezento-
wał się żeński zespół taneczny z Irlandii 
Północnej, który niezwykle żywiołową, 
celtycką muzyką rozgrzał widownię. 
Następnie na scenę wszedł zespół dzie-
cięcy z  Lubońskiego Ośrodka Kultury 

Dobre, bo ludowe

Tradycje różnych kultur

n
Zespoły folklorystyczne pre-
zentowały się w różnych miej-
scach Lubonia

n
Przegląd w ramach Festiwalu Folkloru miał miejsce na Wzgórzu Papieskim. Wspólna 
zabawa z widzami

prowadzony przez Renatę Lis. Ma-
łolaty były ubrane w  tradycyjne 
polskie stroje z  końca XIX wieku 
i śpiewały dobrze znane wszystkim 
piosenki, wśród których prym wio-
dło: „Mam chusteczkę ha�owaną”. 
Po zebraniu burzy oklasków dzieci 
zostały zmienione przez zespół 
z  Czech. Grupa grająca muzykę 
ludową z Hrastu koło Pilzna może 
poszczycić się tym, że jako jedyny 
zespół ma w  repertuarze muzykę 
Łużyczan. Brak tancerzy nadrabia-
ła niezwykłym poczuciem humoru 
i zdolnością do komunikowania się 
z  publicznością. Na koniec swoje 
zdolności pokazał zespół z Polski. 

Przykuł uwagę niesamowitą gibkością 
tancerzy i tancerek, którzy w rytm mu-
zyki potra�li np. wykonywać synchro-
niczne głębokie przysiady.
Podczas koncertu na scenie wisiała 
płachta z  numerem telefonu, na który 
można było wysyłać SMS-y, głosując na 
ulubiony zespół. Festiwal miał charakter 
przeglądowy, a nie konkursowy, nie li-

czyła się nagroda, a zaprezentowanie się 
publiczności i popularyzacja światowej 
kultury ludowej. Dochód z  telefonicz-
nego głosowania przekazywano na dzia-
łalność statutową Stowarzyszenia „Inte-
gracje”.
XVI  Festiwal Folkloru zakończył  się 
w  niedzielę, 21 sierpnia, plenerowym 
koncertem �nałowym na terenie Paro-
wozowni przy ul. Kolejowej w Poznaniu. 
Duże zainteresowanie publiczności naj-
prawdopodobniej sprawi, że w najbliż-
szych latach możemy spodziewać  się 
kolejnej edycji spotkania z folklorem.
Organizatorami festiwalu w Luboniu byli 
Urząd Miasta Luboń oraz Ośrodek Kul-
tury.

Mateusz Cholewa

n
Występ zespołu z Czech

n
W klimat folkloru, który w sierpniu 
zagościł w Luboniu, włączyła się lu-
bońska grupa Szydełkowe Fanaberie, 
ubierając Ławeczkę bł. Edmunda Boja-
nowskiego   fot. Hanna Siatka
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W ciągu roku obserwujemy w Luboniu ptac-
two, które kluczami i pojedynczo podróżuje 
po niebie w kierunku Wielkopolskiego Parku 
Narodowego lub też na południe. Możemy 
oglądać kaczki i gęsi przy akwenach wodnych 
i na łąkach.
Mniej znamy owady, które uważamy za wi-
nowajców bolesnych wspomnień z wakacji. 
A małych zwierzątek z błonkoskrzydłych, jak 
os czy szerszeni, wprost nie znosimy. Szkoda, 
bo niektóre z nich robią cudowne i misterne 
domki. To zdjęcie zrobiono w ogrodzie przy 
ul. Lipowej w Luboniu. Przedstawia gniazdo 
klecanki. W języku angielskim klecanki noszą 
nazwę Paper Wasp, czyli papierowych os, a ich 
gniazda nazywa się papierowymi domami.

Iwona Kmiecik

Dobre, bo misterne

Papierowe 
domki

n
Makrofotogra�a gniazda klecanki  
z ogrodu przy ul. Lipowej   fot. Woj-
ciech Kurzawski

W kolekturze Lotto działającym w saloniku prasowym na terenie sklepu „Bie-
dronka” przy ul. Żabikowskiej 71, ponownie padła wysoka wygrana! Jeden z gra-
czy, wysyłając 31 sierpnia br. kupon Mini Lotto za 1,25  zł na trzy losowania 
„chybił tra�ł” i płacąc w sumie 3,75 zł, tra�ł szczęśliwą piątkę, za którą płacono 
108 009 zł. Z kronikarskiego obowiązku przypominamy, że w tej samej kolekturze 
25 czerwca 2015 r. padła wygrana w wysokości 7 548 929 zł w Multi Multi. Po-
nadto 4 czerwca br. wytypowano piątkę w Lotto na sumę 6 647,80 zł.       W.S.

Dobre, bo wygrane

Szczęśliwy salonik

n
W saloniku LOTTO przy ul. Żabikowskiej padła kolejna wysoka 
wygrana   fot. Władysław Szczepaniak
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Jaskółki zbierają  się już do odlotu do 
cieplejszych krajów. Mają w  zwyczaju 

gromadzić  się wtedy w  większe stada. 
W tym celu często wybierają napowietrz-

Dobre, bo podpatrzone

Mądrość natury

n
Przed migracją jaskółki zbierają się na linach energetycznych w większych stadach   fot. Rafał Wojtyniak

Młode jaskółki na 
posesji Mieczysława 
Nowaka z ul. Migalli 
niedługo przed 
opuszczeniem gniaz-
da    fot. Rafał Wojty-
niak

n

Na portalu: wieści.lubonskie.pl można 
obejrzeć na �lmie karmienie młodych 
jaskółek

ne linie energetyczne. To malowniczy 
widok 

R.Woj.

Chciałbym się podzielić informacją o tym, jakie mamy 
w  Luboniu przepiękne lasy, a  w  nich naprawdę piękne 
okazy. Grzyby zostały znalezione podczas niedzielnego 
wyjścia do lasu (28 sierpnia). Te dwa miały blisko 1 kg 
i  były całkowicie zdrowe. Z  pewnością znajdą  się na 
świątecznym stole.

Maciej Bogaczyk

Dobre, bo okazałe

Grzyby

Okazałe grzy-
by, prawdopo-
dobnie pod-
grzybek i ma-
ślak pstry?, 
znalezione 
w lesie 
w Luboniu   
fot. Maciej 
Bogaczyk

W ostatnich tygodniach 
wakacji nauczyciele i  ab-
solwenci Szkoły Podstawo-
wej nr 2 z własnej inicjaty-
wy i z dużym zaangażowa-
niem wykonywali kolorowe 
malunki na wewnętrznej 
elewacji budynku szkolne-
go (od strony boiska) – 
prawdziwe murale. O  sa-
mopoczucie uczniów pod-
czas przerw zadbali peda-
godzy: I. Cieślak, J. Kor-
dzińska, D. Michalak, A. 
Rumińska, A. Ratke, M. 
Szczepaniak, A. Czarnec-
ka-Kimla, A. Słonka-Mo-
skwa, K. Ludwiczak, M. 
Gidaszewska, L. Frankow-
ska, M. Olejniczak, M. Kostec-
ka, M. Lewandowska, E. Wall-
heim, V. Langner, A. Górna, R. 
Markiewicz, M. Gorzyńska-Go-

ściak, E. Gierszewska i J. Kwie-
cińska. Pojawiły się też koloro-
we ławki oraz rozrysowane 
pajace i czekoladki do skakania 

na płycie boiska – wszystko 
w celu zadbania o ruch w czasie 
przerw międzylekcyjnych.

Urszula Ferdynus-Remlein

Dobre, bo troskliwe

Murale dla uczniów

n
Podczas wakacji ściany Cieszkowianki od strony boiska ubrano w kolory

n
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Już przed godz. 14 do sadu schodzili się 
mieszkańcy, nie tylko Nowego Centrum 
Lubonia. Ponieważ pogoda dopisywała, 
z  czasem przybywało ich coraz więcej 
i chętnie uczestniczyli w happeningach 
i konkursach rodzinnych mających na 

celu promowanie 
wartości i  postaw 
ekologicznych, m.in.: 
rzut surowcem do 
celu, segregowanie 
surowców na czas, 
składanie kompo-
stownika na czas, 
konkursy plastyczne 
dla najmłodszych, 
ogromne puzzle two-
rzące obraz o wymia-
rze 5×5 metrów – 
nawiązujący i zachę-
cający do wykorzy-
stywania surowców 
wtórnych, warsztaty 
praktyczne poświę-
cone zasadom gospodarowania i znacze-
nia śmieci organicznych. Dużym powo-
dzeniem cieszył  się dmuchany zamek 
– zjeżdżalnia dla dzieci. Kto chciał od-
począć, mógł skorzystać z przygotowa-
nych leżaków, posilić się w kuchni po-

lowej lub zjeść ciasto. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, imprezie towarzyszy-
ła zbiórka surowców wtórnych. Miesz-
kańcy, którzy przynieśli do stoiska Urzę-
du określoną ilość puszek aluminiowych, 
zużytych baterii lub makulatury, otrzy-

mali w zamian sadzonki wrzosów w do-
niczkach, ufundowane przez firmę 
„Kom-Lub”. Niestety, późnym popołu-
dniem zaczął padać deszcz, który spo-
wodował, że piknik zakończono wcze-
śniej. W związku z niesprzyjającą aurą 

odwołano mają-
cy  się odbyć pod 
gołym niebem 
wieczorny seans 
filmowy, który 
miał  się zacząć 
o godz. 21 („Sher-
lock Holmes”). 
Ponieważ EkoPik-
nik stał się impre-
zą cykliczną pozo-
staje mieć nadzie-
ję, że w przyszłym 
roku aura będzie 
łaskawsza.

PAW

Dobre, bo integracyjne

Pożegnanie lata
W pierwszą niedzielę września, 4.09, w Wiśniowym Sadzie położonym 
pomiędzy ulicami Konarzewskiego a Fabryczną, Urząd Miasta 
zorganizował drugi już EkoPiknik (pierwszy odbył się w ub. roku), by 
zachęcić mieszkańców do wspólnego wypoczynku i zabawy i przy okazji 
ich integrować

n
 Przez kilka godzin podczas EkoPikniku Wiśniowy Sad tętnił życiem. Między innymi 
warsztaty prowadziła Fundacja Ekologiczna „Arka” (koszt: 7 000 zł)   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
Laureaci ekologicznych konkursów szkolnych zostali nagro-
dzeni dyplomami i upominkami   fot. Paweł Wolniewicz

n
Dużym powodzeniem wśród uczestników pikniku cieszyła się 
kuchnia polowa   fot. Paweł Wolniewicz

Tuż przed rozpoczęciem 
nowego roku nauki (30 
sierpnia) na ul. Poniatow-
skiego, w  pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 1, ustawio-
no dwa nowe znaki ograni-
czenia prędkości do 30 
km/h. Cyfry i obramowania 
zostały podkreślone dioda-
mi. Jako źródło zasilania 
wykorzystuje się panel sło-
neczny.

R. Wojtyniak

Dobre, bo podświetlone

Wzmocniony przekaz

Nowoczesne rozwiązanie 
w kierunku bezpieczeń-
stwa dzieci podążających 
do szkoły, zastosowano 
w Żabikowie przy SP 1    
fot. Rafał Wojtyniak

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

To miejsce przeznaczone jest na bezpłatną informację o placówkach 
handlowych i usługowych powsta jących w Luboniu. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt z redakcją – dotrzemy do Państwa, wykonamy zdjęcie, 
sporządzimy notatkę.

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Firma „Winkel” z ul. Fabrycznej 3a uruchomiła 
drugi punkt pod adresem: Fabryczna 51, gdzie 
wytwarza m.in. drewniane meble ogrodowe, 
huśtawki ogrodowe, place zabaw, altany, schody, 
domki narzędziowe czy pergole. Meble i artykuły 
dekoracyjne w stylu rustykalnym nawiązują do 
stylistyki wiejskiej.   fot. Paulina Sawicka

Od 1 września w budynku �rmy „Lubanta” przy ul. Ar-
mii Poznań 49 czynny jest zakład fotogra�czny wraz ze 
stylowym studiem „Stara Klisza”. Wykonuje wydruki 
z wszelkich nośników pamięci, zdjęcia do dokumentów 
oraz sesje zdjęciowe. Można tu kupić ramy i antyramy 
oraz albumy. Studio otwarte od pon. do pt. w godz. 10-18 
i sob. 10-13, tel. 698 668 628 (patrz też strony reklamowe).

Przy ul.  Sobieskiego  16 (obok sklepu „Freshmarket”) 
otwarto sklep „Ciuszek” oferujący markową odzież używa-
ną (damską, męską i dziecięcą) na wagę. Otwarty od pn. 
do pt. w godz. 10 – 18, w sob. 10 – 13   fot. Paulina Sawicka

Mistrz świata cukierników w kategorii 
„witryny sklepowe” (1997  r.) i  mistrz 
polskich cukierników (1999 r.) – Paweł 
Mieszała, o  którym pisaliśmy szeroko 
przed ponad dwoma laty (czytaj: 

„WL”04-2014, str. 5), otworzył 4 września 
przy ul. ks. Stanisława Streicha 29  AB 
(naprzeciw kościoła św. Jana Bosko) 
cukiernię-kawiarnię o nazwie „Pawlova”. 
Oferuje w niej swoje wyroby. Bez wąt-

Kawiarnia mistrza

n
W dniu otwarcia, przed wejściem do nowej kawiarni – Paweł Mieszała z pracowni-
cami   fot. Paweł Wolniewicz

pienia w Starym Luboniu brako-
wało kameralnego lokalu, gdzie 
można by  się spotkać i  wypić 
�liżankę kawy czy herbaty. Funk-
cjonalne wnętrze może pomieścić 
około 20 gości i  imponuje 
schludnością. Kawiarnia jest 
przyjazna rowerzystom i moto-
rowerzystom, nie zapomniano 
również o  podjeździe dla osób 
niepełnosprawnych oraz wózków. 
Na zewnątrz urządzono ogródek 
leżakowy. Menu stanowią m.in.: 
drożdżówki, �rmowe ciasta, tor-
ty, desery, lody oraz napoje zim-
ne i gorące (12 rodzajów kawy, 
w tym bezkofeinowa). W specjal-
nie przygotowanym pomieszcze-
niu będą  się odbywały pokazy 

cukiernicze – mistrz udo-
stępnia również swoje recep-
tury i przepisy. Przyjmowane 
są tu również nietypowe za-
mówienia także na wynos. 
Kawiarnia jest czynna we 
wszystkie dni tygodnia od 
godz. 8 do 20.

PAW

n
Część kameralnego wnętrza lokalu, siedziska 
urządzono również na  okiennych parapetach   
fot. Paweł Wolniewicz

W oszklonej witrynie – wy-
roby mistrza   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
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Jest asfalt
Raport z budowy ul. Wschodniej

Położono pierwsze 
warstwy masy bitumicz-
nej na największej pro-
wadzonej obecnie 
w Luboniu inwestycji 
– budowie odcinka ulicy 
Wschodniej w Nowym 
Centrum Lubonia. Z wy-
sokości 100 m sfotogra-
fowano nowe rondo 
(bez nazwy) na skrzyżo-
waniu al. Jana Pawła II 
(góra-dół) z ul. Wschod-
nią (po przekątnej pra-
wo-lewo). Oprócz jezdni 
widać odkryte (te nie 
znajdujące się pod arka-
dami) części chodników, 
miejsca parkingowe, 
zatoki autobusowe (też 
zajmowane pod par-
king). Z perspektywy tej 
ładnie widać zakończe-
nia prowadzonej inwe-
stycji (trzy odnogi ron-
da, które wyraźnie się 
ucinają). Utwardzona 
zostanie jedynie 
ul. Wschodnia (z prawej) 
– do skrzyżowania 
z ul. Kopernika i połą-
czy się z asfaltowym, 
starym odcinkiem drogi   
fot. Rafał Wojtyniak

Rok 2016 jest szczególnym, obchodzimy 
bowiem uroczyście 1050-lecie przyjęcia 
chrztu przez Mieszka I, który zapocząt-
kował chrześcijaństwo oraz rozwój naszej 
państwowości. Tutaj w  Wielkopolsce 
wszystko  się zaczęło, tu powstawały 
fundamenty narodowego dziedzictwa. 
Od początku istotną rolę odgrywał śpiew, 
który towarzyszył nam podczas całej 
historii, stanowiąc o naszej tożsamości, 
budując jedność i  wspólnotę, z  której 
możemy być dumni. W ten wielki jubi-

leusz, Gminny Zespół Instytucji Kultury 
(GZIK) w  Koźminie Wielkopolskim, 
zorganizował wyjątkowy i jedyny koncert 
w wykonaniu śpiewaków wielkopolskich,
„Koncert na 966 głosów”.
Do Koźmina Wielkopolskiego, w nie-
dzielę, 14 sierpnia przyjechało 28 chó-
rów z całej Wielkopolski. Były zespoły 
z Gniezna, Ostrowa Wlkp., Pobiedzisk, 
Jarocina, Pleszewa, Wrześni, Kępna, 
Kościana, Dusznik, Zagórowa, Rogoź-
na, Powidza i  wielu innych miejsco-

Koncert na 966 głosów
Chór „Bard” zaśpiewał wraz z innymi Wielkopolanami z okazji jubileuszu 
Chrztu Polski

n
Chór „Bard” – Koncert na 966 głosów”

wości. Nie mogło zabraknąć także 
chóru „Bard” z Lubonia. Na program 
koncertu złożyły  się utwory i pieśni, 
które odgrywały i  odgrywają ważną 
rolę zarówno podczas uroczystości 
państwowych i kościelnych, jak i po-
pularne pieśni, które powstały w Pol-
sce. Po półgodzinnej próbie, koniecz-
nej przy takiej liczbie śpiewaków, na 
Podzamczu w  Koźminie Wielkopol-
skim, o godz. 16, odbył się wspaniały 
koncert. Wszystkie chóry, pod dyry-
genturą Kaspra Ekerta, wykonały na-
stępujące utwory: „Bogurodzica”, 
„Gaude Mater”, „Czego chcesz od nas 
Panie”, „Z dawna Polski Tyś Królową”, 
„Czarna Madonna”, „Abba Ojcze”, 
„Barka”, „Nie lękajcie się”, „Rota”.

Po koncercie, który nagrodzili oklaska-
mi licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Koźmina, gospodarz, pan Leszek Zięt-
kiewicz – dyrektor GZIK w Koźminie 
Wlkp., zaprosił śpiewaków na ciepły 
posiłek. Była też okazja, by zwiedzić 
zamek i piękny park. O godz. 18 odby-
ła się „Biesiada chóralna”, w czasie któ-
rej każdy chór wykonywał jedną z pieśni 
biesiadnych, według swoistej listy prze-
bojów polskich utworów, wytypowanych 
przez wszystkie zespoły.
Każdy chór otrzymał piękną statuetkę 
na pamiątkę jubileuszowego 
spotkania. Według opinii 
chórzystów „Bardu”, impre-
za była bardzo udana, przy-
gotowana z dużym zaanga-

n

cd.  
na str. 
16

n
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Rodzinne Centrum Medyczne „LubMed” 
funkcjonuje obecnie przy ul. Sobieskie-
go 50 (żółty dom obok sklepu meblowe-
go). Wcześniej przychodnia mieściła się 
dokładnie po drugiej stronie, w budyn-
ku Centrum Handlowego „Venus”. Nie 

uległ zmianie gra�k przyjęć ani personel, 
nie ma potrzeby powtórnego zapisywa-
nia się. Również telefon kontaktowy 
pozostał bez zmian (503  926  438, 
61 832 68 98).

P.S.

W nowym miejscu

n
Nowa siedziba Centrum Medycznego „LubMed” w Lasku   fot. Paulina Sawicka

Po dłuższej przerwie i kolejnej zmianie 
prowadzącego, we wtorek, 5 września 
otwarto sklep spożywczy przy ul. Ci-
chej 2. Placówka jest bardzo potrzebna 
w rejonie Starego Lubonia, na wschód 
od ul. Armii Poznań. To obecnie najbliż-
szy punkt spożywczy dla osiedla dom-
ków jednorodzinnych i osiedla „Warta 
Park”. Sklep o nazwie „Mateo Stadion” 
jest filią znanego w  Luboniu od lat, 
prowadzonego przez lubonianina, skle-
pu „Mateo”, posiadającego już swoją 
renomę, mieszczącego się na ul. Dwor-

cowej (naprzeciw przejazdu kolejowego 
przy Zakładach Ziemniaczanych). 
Oprócz standardowych towarów spo-
żywczych i  alkoholi, kupić tu można: 
mięso, wędliny, owoce, warzywa, słody-
cze. Jest też specjalny regał „Faktoria 
win” z jakościowymi trunkami na każdą 
okazję. Nazwa sklepu nawiązuje do znaj-
dującego się w odległości kilkuset me-
trów stadionu miejskiego Lubonia przy 
ul. Rzecznej, a wnętrze placówki deko-
rują rekwizyty światowych i krajowych 
klubów piłkarskich.  (R)

Mateo stadion

n
Sklep spożywczy „Mateo Stadion” na ul Cichej. Czynny w tygodniu od 6 do 21, 
a w niedziele od 9 do 17   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przyjaźnie urządzone wnętrze samoobsługowego sklepu spożywczego, gdzie za-
wieszone rekwizyty klubów piłkarskich nawiązują do nazwy „Mateo Stadion”    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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14 sierpnia, idąc na spacer dróżką po-
między boiskiem do gry w piłkę a skle-
pem „Biedronka” przy ul. Sikorskiego, 
zahaczyłam o wystający pręt metalowy 
i doznałam skomplikowanego złamania 
ręki. Powodem mojego upadku był słu-

pek metalowy obcięty, ale nie wykopany 
z ziemi. Apeluję do władz Lubonia, aby 
pomyślały nad dogodnym i bezpiecznym 
przejściem od bloków do ulicy Unijnej.

Zo�a Urbaniak lat 71
ul. Sikorskiego

List do redakcji

Ku przestrodze

n
Ścieżka prowadząca z osiedla Lubonianka na ul. Unijną, a na niej wystający kątow-
nik – pułapka dla pieszych (w czerwonym okręgu – szczegół)

Z ul. Sikorskiego
Dwa sygnały z ul. Sikorskiego przekazane przez mieszkańców 
z prośbą o interwencję prasową.   (I)

Uschnięte drzewo na klinie zielonym 
przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego 
z Osiedlową. Rozległe konary wiekowe-
go już grochodrzewu, na którym rozwie-
szona była świetlna iluminacja świątecz-
na, na co wskazują jej pozostałości, 
raczej nie ma szans na odrodzenie. By 
nie padło podczas wichury, uszkadzając 
samochody, pawilony handlowe czy 
parkan parkingu, powinno zostać za-
wczasu usunięte   fot. Piotr P. Ruszkowski

Wyjątkowo nisko osadzony gulik kanali-
zacji deszczowej. Po śladach na na-
wierzchni oraz krawężniku widać, że coś 
już w tym miejscu robiono, a miejsce to 
powoli się zapada   fot. Piotr P. Ruszkow-
ski

n

n

Jakiś czas temu na ul. Wojska Pol-
skiego pielęgnowano rosnące tam 
zabytkowe lipy. W rejonie posesji 
z  numerem  30 jedną z  dużych 
gałęzi po obcięciu pozostawiono. 
Najpierw zielona teraz już brązowa 
zwisa coraz niżej. Boję się, że któ-
regoś razu urwie się nagle i spad-
nie na chodnik lub ulicę. Oby nie 
na głowę akurat tędy spacerują-
cym lub na maskę przejeżdżają-
cym!

(I)

Aż runie

 Na chodniku, przy jednej 
z posesji na ul. Wojska Polskie-
go niebezpiecznie zwisa duża 
sucha gałąź   fot. Zo�a Pilar-
czyk

n

List do redakcji

Oszustwo w białych 
rękawiczkach
Chciałbym zgłosić Państwu sygnał o naciągaczach 
podszywających się pod PGNiG w celu ostrzeżenia mieszkańców 
Lubonia

Wieczorem dwóch młodych facetów (na oko 25-letnich) zadzwoniło do moich 
drzwi. Przedstawili się jako gazownia i chcieli spisać stan licznika. Nie paso-
wało mi jedno – rozliczam się z gazownią wg szacunkowego zużycia, a licznik 
spisywany jest raz do roku (i to nie we wrześniu). W odpowiedzi usłyszałem, 
że PGNiG zmieniło cennik, o czym z pewnością mnie informowano listownie 
– fakt, dostałem jakiś czas temu nowy cennik. Podchodzę do furtki i widzę, że 
jeden z nich trzyma w ręce teczkę pełną faktur i dokumentów PGNiG.
Na ten moment wszystko wydaje się być OK, prawda? Zmiana cennika, przy-
chodzi inkasent spisać licznik (zapewne w celu rozliczenia stanu przed wejściem 
w życie podwyżek), inkasenci mają w ręce dokumenty z logo PGNiG. Ale dla 
formalności poprosiłem ich o okazanie identy�katora. I tu zaczął się cyrk, bo 
gość pokazał legitymację BŁĘKITNEJ  ENERGII.
Na moje pytanie o powiązania tej �rmy z PGNiG panowie wyparli się, że przed-
stawili się jako PGNiG. Fakt – takie słowa nie padły wprost, ale ich wiedza 
o korespondencji z PGNiG i trzymane przez nich dokumenty z PGNiG (tak 
specjalnie, żeby klient widział logo – na marginesie, skąd oni w ogóle je mieli?) 
mocno sugerowały coś innego. Dopiero, gdy wymusiłem od nich wyjaśnienia, 
czy są pracownikami PGNiG czy jakąś konkurencyjną �rmą, zaproponowali 
mi wprost podpisanie z nimi nowej umowy. Ale aż do chwili, kiedy poprosi-
łem o identy�kator, mowa była wyłącznie o spisaniu stanu licznika w związku 
z podwyżką cen gazu w PGNiG.
Wnioski? Podając się za inkasentów PGNiG sprawdzających stan licznika gazu, 
chcieli ze mną podpisać protokół zdawczo-zbiorczy licznika i nową umowę. 
Cały czas bezczelnie sugerując, że są z PGNiG. I w taki sposób klient może pod-
pisać nową umowę z innym operatorem, nie będąc w ogóle tego świadomym.
Ja, młody facet, który kilku oszustów w życiu już widział, o mały włos sam 
dałbym  się nabrać na ich manewry. Jedyne, co mi nie pasowało, to termin 
spisywania licznika. Poza tym, jak się teraz (po czasie) zastanowić, to dziwić 
mogło, że było ich dwóch – jeden ubrany elegancko (z nim cały czas toczy-
ła się rozmowa i to on na moją wyraźną prośbę okazał identy�kator) i drugi 
na sportowo (stał z boku i tylko przyglądał się bez słowa). Prawdopodobnie 
drugi był „na szkoleniu” więc możliwe, że dopiero zaczynają u nas działalność. 
Aż strach pomyśleć, ilu starszych ludzi (i nie tylko) w ten sposób naciągną. 
Proszę więc Państwa o upublicznienie tej historii.

Mieszkaniec Lubonia
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

W poniedziałek, 5  września 
w jednym z domów przy ul. Ci-
chej ujawniono zwłoki 71-letniej 
kobiety. Policja zabezpieczyła 
miejsce zdarzenia, a  technik 
kryminalistyki i  biegły z  dzie-
dziny medycyny sądowej zdjął 
stosowne ślady, przesłuchano 
też świadków. Tego samego dnia 
zatrzymano w Jastrowiu w po-
wiecie złotowskim 38-letniego 
Remigiusza L. Sprawą zajęła się 
prokuratura.

Jak poinformowała Magdalena 
Mazur-Prus z  Prokuratury 
Okręgowej w Poznaniu, zwłoki 
kobiety ujawniono w domu na 
terenie Lubonia 5  września. 
Ustalono, że sprawcą zdarzenia 
jest Remigiusz L., który wcze-
śniej był związany z  córką za-
mordowanej kobiety. Z  zebra-
nego do tej pory materiału do-
wodowego wynika, że Remi-
giusz L. w ostatnich tygodniach 
pozostawał w  konflikcie ze 
swoją byłą partnerką, a w ostat-
nich dniach groził jej, przy-
właszczył przedmioty codziennego użyt-
ku stanowiące jej własność oraz naruszył 
jej nietykalność cielesną. W  niedzielę, 
4 września przyszedł do domu zamor-
dowanej i działając z zamiarem bezpo-
średnim pozbawienia życia, używając 
siły �zycznej oraz noża, zadał Irenie B. 
obrażenia skutkujące śmiercią pokrzyw-

dzonej. Bezpośrednio po zdarzeniu za-
brał samochód należący do zamordowa-
nej i uciekł. Po zatrzymaniu go w Jastro-
wiu koło Złotowa, przesłuchano go 
w  charakterze podejrzanego nie tylko 
o  zabójstwo, ale też gróźb karalnych, 
przywłaszczenie mienia i  naruszenie 
nietykalności cielesnej. Wszystkie zarzu-

Mord na Cichej cone podejrzanemu przestępstwa zosta-
ły popełnione w warunkach recydywy. 
Podejrzany złożył wyjaśnienia, przyznał, 
że był w mieszkaniu pokrzywdzonej, ale 

co do przebiegu wypad-
ków zasłaniał  się niepa-
mięcią. Został aresztowa-
ny i grozi mu dożywocie.    
 (PAW)

Kulisy zbrodni
Już początek tej historii 
wróżył źle. Jak w  scena-
riuszu �lmowym. Mężczy-
zna wychodzi z więzienia, 
po odsiedzeniu wyroku za 
znęcanie się nad partner-
ką, z którą ma małe dziec-
ko. Chce, by o�ara prze-
mocy wróciła do niego. 
Kilkakrotnie ją nachodzi, 
w  końcu używa wobec 
niej siły, kradnie telefon, 
dowód rejestracyjny sa-
mochodu i grozi śmiercią. 
Kobieta ma powody, aby 
obawiać  się o  zdrowie 
i  życie, także dzieci. Ma 
ich troje. Już tydzień 
przed tragicznym �nałem, 
szukała pomocy policji na 
Wildzie. Podobno propo-
nowano jej ochronę. 

Wówczas odmówiła. Ale teraz jest zde-
cydowana. Wzywa policję. Remigiusz 
L. ucieka. Jej zeznania są wiarygodne 
dla policjantów. Postanawiają o koniecz-
ności zatrzymania mężczyzny. Twierdzą, 
że rozesłali informacje, które powinny 
pomóc w schwytaniu napastliwego, nie-
bezpiecznego człowieka. Teraz Agniesz-

ce K. przydzielają ochronę. Niestety 
w  tym samym niemal czasie, późnym 
wieczorem, w niedzielę 4 września, Re-
migiusz L. wchodzi do mieszkania Ireny 
B. – matki Agnieszki K. – przy ul. Cichej 
w Luboniu. Z ustaleń policji i prokura-
tury wynika, że morduje ją, zabiera sa-
mochód i ucieka. Martwą matkę znaj-
duje w poniedziałek rano druga córka 
Monika. Śledztwo jest błyskawiczne, 
pościg skuteczny. Podejrzany tra�a do 
aresztu. Zasłania się niepamięcią. Za ten 
czyn grozi mu dożywocie.
Pozostaje szukać odpowiedzi na kilka 
pytań. Czy można było zapobiec tej 
zbrodni? Czy zrobiono wszystko, co 
jest w kompetencjach policji? Czy rze-
czywiście szukano mężczyzny po pierw-
szym zgłoszeniu przez Agnieszkę K. 
jego groźnych zachowań? Czy to nie 
był wystarczający powód do podjęcia 
bardziej stanowczej ochrony zagrożo-
nych osób? Czy fakt, że Remigiusz L. 
był karany za przemoc, nie powinien 
od razu uruchomić zdecydowanych 
działań policyjnych? Czy ciągle jeszcze 
lekceważymy przemoc domową, nawet, 
gdy mamy do czynienia z niewątpliwym 
przestępcą? Odpowiedzi na te i  inne 
pytania nie przywrócą wprawdzie życia 
zamordowanej kobiecie, ale być może 
pozwolą zapobiec innym przestęp-
stwom. Przemoc domowa dotyka bar-
dzo wielu rodzin, także nieformalnych, 
pora najwyższa, by instytucje państwa 
walczyły z nią bardziej zdecydowanie. 
Zakaz zbliżania się sprawcy przemocy 
do ofiar i  ich rodzin powinien być 
bezwzględnie stosowany i surowo eg-
zekwowany.    

(JN)

29 sierpnia, w ramach akcji przeprowadzonej na ul. Ponia-
towskiego, przycięto drzewo stojące przy domu komunalnym 
pod numerem 13. Usunięto koronę, pozostawiając spróch-
niały od lat pień. Rozbawieni sytuacją okoliczni mieszkań-
cy, którzy pamiętają, jak w przeszłości drzewo kilkakrot-
nie się paliło, mówią, że gdyby je porządnie pchnąć, to się 
przewróci. Obserwują, jak również niektórzy przechodnie 
ze zdziwieniem zatrzymują się i fotografują ten komiczny 
„okaz” telefonami komórkowymi. Po wycince, na ul. Po-
niatowskiego pozostało jeszcze kilka innych podobnie 
ogołoconych pni. Właściciel firmy: Zakład Zadrzewień 
Zieleni i Rekultywacji, która obcinała drzewa, wyjaśnia, że 
to pierwszy etap usuwania zakwalifikowanych do likwida-
cji roślin. Obcięto najpierw korony, które sprawiały najwię-
cej kłopotów przechodniom i pojazdom. Niebawem pozo-
stałości zniszczonych drzew zostaną usunięte i wyrudowa-
ne.

(Z)

Kosmiczny widok

Ogołocony 
z gałęzi spróch-
niały pień drze-
wa przy domu 
komunalnym 
na ul. Ponia-
towskiego 13   
fot. Hanna 
Siatka   fot. 
Piotr P. Rusz-
kowski

n

n
Dom, w którym mieszkała Irena B.   fot. Piotr P . Ruszkowski
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Po przeczytaniu artykułu „Lasek i reszta 
Lubonia” w sierpniowym wydaniu „WL”, 
chcę przedstawić kilka faktów, które 
w  mojej ocenie nieco burzą tezę, uwi-
docznioną już w samym tytule publikacji, 
która mówi o traktowaniu Lasku i  jego 
istnieniu w kontrze do reszty Lubonia.
Nie zamierzam zarówno bronić moich 
poprzedników, tym bardziej bronić sie-
bie, jak i nie mam zamiaru tłumaczyć 
się, zrzucając winę na dotychczasową 
władzę. Fakty mówią same za siebie.

Z racji tego, że lubię konkrety, czy-
tając o nierozpieszczaniu Lasku, o re-
alizowaniu inwestycji głównie w Ża-
bikowie, zachęcam do spojrzenia na 
załączoną mapkę, która pokazuje nie 
tylko inwestycje zrealizowane w La-
sku w ciągu ostatnich pięciu lat, ale 
także obecnie planowane, czyli te, 
dla których zlecono już prace pro-
jektowe. Polecam analizę obszaru 
i liczby ulic objętych potężną inwe-
stycją Aquanet SA III etapu budowy 

kolektora wirskiego zakończoną 
w 2015 roku.
Pamiętajmy, że z dwóch osób patrzących 
na tę samą szklankę napełnioną do po-
łowy wodą, jedna powie, że widzi szklan-
kę w połowie pełną, a druga stwierdzi, 
że szklanka jest w połowie pusta.
Faktem jest, że w porównaniu do innych 
części miasta, to w Lasku jest największa 
powierzchnia dróg o nieuregulowanym 
stanie prawnym, w tym przywoływana 
ul. Narcyzowa. Ale faktem również jest 

to, że ogólna powierzchnia Lasku stano-
wi niemal 44% powierzchni całego Lu-
bonia (Żabikowo – 26%, dawny Luboń 
– 30%). A  dysproporcja powierzchni 
dróg może się jeszcze zwiększyć, jeżeli 
dojdzie do zabudowy dotychczas nieza-
gospodarowanych terenów Lasku i tym 
samym do wydzielenia nowych ulic.
Przypomnę, że w całym mieście spośród 
już istniejących dróg niewykupionych 
pozostało około 149 515 m2. Regulując 
ten stan nie zaniedbujemy Lasku! Nie 
dalej jak w  zeszłym roku wypłacono 
m.in. odszkodowanie w związku z bu-
dową ulicy 1  Maja, Miasto nabyło na 
własność 4113 m2 drogi przy ul. Polnej 
i Frezjowej. W ostatnich czterech latach 
Miasto uregulowało własność na drogach 

Lasek jako część Lubonia
Reakcja Burmistrza na artykuł „Lasek i reszta Lubonia” z WL 08-2016, str. 3

Statuetkę dla Bardu 
odbierają prezes Alicja 
Zgrzeba i wiceprezes 
Janusz Jakuboszczak

cd.  
ze str. 
12

żowaniem dyrektora, 
Leszka Ziętkiewicza 
i  dyrygenta Kaspra 
Ekerta, którym dzięku-
jemy za zaproszenie 
chóru „Bard” do Koź-
mina. Około godz.  19 
pożegnaliśmy gościnne 
progi i wróciliśmy au-
tokarem do Lubonia.

Zarząd chóru „Bard”

Koncert na 966 głosów

n
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1. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni 
ul. Ogrodowej obejmującej ulice: Panka, 
Górna, Skośna, Czajcza, Kalinowa, Kasz-
tanowa, Akacjowa, Juranda, Parkowa, 
Malinowa, Łączna, 1 Maja, Ogrodowa. 
Realizacja w 2011 r.
2. Budowa ul. 1  Maja (nawierzchnia, 
chodnik, kanalizacja deszczowa). Re-
alizacja w 2015 r.
3. Budowa obwodnicy miejskiej na odcinku 
Kręta-Polna-Poznańska (nawierzchnia, 
chodnik, ścieżka rowerowa, kanalizacja 
deszczowa). Realizacja w 2012 r.
4. Budowa chodników w ulicach: Nagiet-
kowa, Azaliowa, Sporna, Konwaliowa, 
Warzywna, Rumiankowa, Oliwkowa. 
Realizacja w 2015 r.
5. Budowa oświetlenia ulicznego w uli-
cach: Fornalskiej, Sporna, Konwaliowa, 
Warzywna, Makowa, Oliwkowa. Reali-
zacja w 2014 r.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w uli-
cach: Topolowa, Malwowa, Rydla. Re-
alizacja w 2013 r.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: 
Kasztanowa, Kalinowa. Realizacja w 2014 r.
8. Budowa sieci wodociągowej w  ul. 
Wczasowej. Realizacja w 2012 r.
9. Budowa sieci wodociągowej w  ul. 
Wirowskiej i  Szreniawskiej. Realizacja 
w 2013 r.
10.Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabia-
nowskiej i Skromnej. Realizacja w 2014 r.
11.Budowa sieci wodociągowej w ul. Na-
gietkowej. Realizacja w 2014 r.
12.Termomodernizacja budynku Szko-
ły Podstawowej nr 4 i Ośrodka Kultury. 
Realizacja w 2014 r.

W trakcie realizacji:
13. Projekt przebudowy ul. Krętej wraz 
z odwodnieniem.
14. Projekt sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicach: Rutkowskiego, Wawrzynia-
ka, Spokojna.
15. Projekt budowy chodnika w  ul. 
Malwowej.
16. Projekt budowy drogi (nawierzch-
nia, chodnik, kanalizacja deszczowa) 
w ul. Dojazdowej i Rydla.
17. Projekt ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż starorzecza rzeki Warty „Ko-
cie Doły” na odcinku od ul. Wodnej 
do Podgórnej.
18. Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. 
Kolonia PZNF.
19. Projekt budowy chodnika w  ul. 
Kalinowej i Kasztanowej.
20. Projekt budowy chodnika w  ul. 
Skośnej i Czajczej.
21. Projekt budowy oświetlenia w uli-
cach: Komornickiej, Szreniawskiej, 
Kujawskiej i Pomorskiej.
22. Projekt budowy chodnika w  ul. 
Wczasowej.
23. Projekt budowy kanalizacji desz-
czowej w ul. Solskiego i Studziennej.
24. Projekt budowy chodnika w  ul. 
Wiejskiej.
25. Projekt budowy chodnika w  ul. 
Żytniej.

Inwestycja Aquanet SA – Budowa ko-
lektora Wirskiego III  etap (realizacja 
w 2015 r.).

UML

Inwestycje zrealizowane i planowane w obrębie Lasek   Lata 2011 – 2016

Faktem jest, że część Lasku nie posiada 
planu zagospodarowania przestrzennego 
i że pomimo wszczęcia w 2011 roku pro-
cedury, tego planu nie opracowano. Mając 
na uwadze tok podjętych obecnie prac 
nad Studium, plan dla tej część Lasku 
zostanie wywołany najpóźniej w  2017 
roku. Odpowiadając na zarzut braku en-
tuzjazmu do realizacji planu Lasek – „Re-
jon ul. Poznańskiej”, nie widzę uzasadnie-
nia do wdrażania planu zakładającego 
scalenia i podziały gruntów, od której to 
procedury, wobec protestu właścicieli 
terenów, radni poprzedniej kadencji zo-
bowiązali się odstąpić.
Faktem jest, że w Lasku brakuje sklepów, 
szczególnie dotyczy to tzw. Dolnego Lasku 
w rejonie Kocich Dołów. Mogę zapewnić, 
że gdyby prowadzenie placówek handlu 
spożywczego należało do zadań miasta, 
sklepy w Lasku by funkcjonowały. Nawet 
założenie w  planach zagospodarowania 
przestrzennego terenów pod usługi, w tym 
pod obiekty wielkopowierzchniowe, nie 
gwarantuje, że konkretny inwestor zechce 
zlokalizować sklep w danym rejonie. De-
cydują o tym jedynie względy opłacalności 
inwestycji.
Odpowiadając na stwierdzenia o  braku 
aktywności w działaniach zmierzających 
do wybudowania brakującego odcinka 
ulicy Poznańskiej na granicy Lubonia i Wir 
muszę wyjaśnić (o czym mówiłam na 
spotkaniu z Wójtem Komornik w sprawie 
wspólnych dla naszych gmin inwestycji), 
że jedynym argumentem, który może po-
wstrzymywać przed przystąpieniem do tej 
inwestycji jest spodziewany, po jej zakoń-
czeniu, wzrost ruchu samochodów. Patrząc 
na powstające w szybkim tempie osiedla 
mieszkaniowe w Wirach, wiedząc o trud-
nościach komunikacyjnych na ul. Armii 
Poznań i drodze Wrocław-Poznań, jestem 
pewna, że mieszkańcy Wir będą dojeżdżać 
do Poznania przez Luboń, kierując  się 
ulicą Poznańską i zwiększając ruch na ul. 
Żabikowskiej. Taki wzmożony ruch tran-
zytowy z sąsiedniej gminy obserwujemy 
już na ul. 11 Listopada. A ruch ten jesz-
cze  się zwiększy po oddaniu do użytku 
planowanej w Komornikach drogi łączącej 
ul. Żabikowską w  Wirach z  osiedlami 
w Komornikach wzdłuż ul. Młyńskiej.
Zarzucając brak spójności w polityce dla 
Lasku, przejawiający się jakoby w nieprze-
dłużeniu ul. Dworcowej do ul. Krętej, nie 
wzięto pod uwagę tego, że wymagałoby to 
w pierwszej kolejności wykupienia braku-
jących gruntów, wytyczanie i budowanie 
drogi z pierwszeństwem przed drogami, 
które już w Lasku istnieją i obsługują ruch 
samochodowy np. ul. Rydla.
Chcę zapewnić, że leży mi na sercu zago-
spodarowanie Kocich Dołów. Trwają już 
prace projektowe pod budowę kolejnego 
odcinka ścieżki rowerowej. Jest gotowy 
projekt remontu schodów przy ul. Łąkowej. 
Zapewne poinformowałabym o  tym re-
dakcję „WL”, gdybym wiedziała, że w sierp-
niu ukaże  się artykuł o  zapomnianych 
ambicjach modernizacji ścieżki. Twierdze-
nie, że zapominam o tym terenie, z które-
go nie korzystam i inwestuję w Żabikowie, 
bo tam mieszkam, mija się z prawdą. Pro-
szę zapytać wędkarzy łowiących ryby przy 
Kocich Dołach, czy widzieli mnie biegają-
cą ścieżką wzdłuż Kocich Dołów i kiedy 
obiecywałam im, że zostaną wyremonto-
wane schody przy ul. Łąkowej i dostawio-
ne dodatkowe kosze. Problemem, który 
należy rozwiązać w  pierwszej kolejności 

jest uregulowanie stanu prawnego tych 
terenów. Miasto nie jest właścicielem pasa 
brzegowego wzdłuż Kocich Dołów. Z tego 
powodu trwające obecnie prace projekto-
we dla celów budowy kolejnych metrów 
ścieżki dotyczą jedynie odcinka od ul. 
Wodnej do ul. Podgórnej. Część właścicie-
li gruntu pod ścieżką nie wyraża zgody na 
realizację inwestycji i konieczne są dalsze 
negocjacje.
Nie mogę pozostawić bez komentarza 
podpisów pod zdjęciami umieszczonymi 
w sierpniowym artykule „WL”, z których 
część jest oczywiście zasadna, ale z częścią 
z nich nie sposób się zgodzić lub pozo-
stawić bez uzupełnienia.
Ulicy Dworcowej w rejonie ul. Kwiatowej, 
jak każdej ulicy budowanej przez miasto, 
nie można wykonywać sposobem „go-
spodarskim” przerzucając mostek, kładąc 
kręgi, wykorzystując odpady z  budowy 
innych ulic, których nie można używać 
do budowy dróg. Cokolwiek robi miasto, 
musi opierać się o stosowne pozwolenia, 
wykonując prace zgodnie z przepisami, 
przy użyciu dopuszczalnych prawem ma-
teriałów. Ponadto, myśląc o budowie ul. 
Dworcowej, w pierwszej kolejności nale-
ży wykonać inne istniejące już, a  nie-
utwardzone ulice Lasku.
Przywoływana na zdjęciu ulica Rydla, 
w części od ul. 1 Maja do ul. Walki Mło-
dych jest już projektowana.
Prowizoryczne wały przeciwpowodziowe 
z 2010 r. przy ul. Armii Poznań 81-85 są 
już uporządkowane.
Przy obecnej szerokości drogi w ul. Staw-
nej nie ma możliwości wykonania chod-
nika. Należy w pierwszej kolejności do-
konać podziału i wykupu nieruchomości 
pod pas drogowy.
Stan zatok autobusowych, w tym przy u. 
Podgórnej, może się zmienić, jeżeli mia-
sto uzyska pieniądze na ich modernizację 
w  ramach wniosku złożonego o  środki 
unijne w oparciu o WRPO. O losach na-
szego wniosku będziemy informować, 
póki co, pozytywnie przeszliśmy ocenę 
formalną.
I wreszcie sprawa przejazdu kolejowego 
przy ul. Ogrodowej. Dziś rzeczywiście nie 
czas, aby uzgadniać z PKP plany spółki 
związane z modernizacją trasy E-59 i pla-
nowanym zamknięciem dla ruchu samo-
chodowego przejazdu przy ul. Ogrodowej. 
Przejazd zostanie zamknięty dla samo-
chodów, ale ruch pieszy będzie się odby-
wał w warunkach bezpieczniejszych ani-
żeli do tej pory. Przejazd będzie posiadał 
szlabany, sygnalizację świetlną i szykany 
uniemożliwiające wjazd pojazdów. Nie 
będzie to zatem, wbrew podpisowi pod 
zdjęciem, przejście niestrzeżone!
Lasek ma swój niewątpliwy urok i poten-
cjał. Ma też obiektywne niedogodności 
związane choćby z położeniem jego czę-
ści po przeciwnej stronie torów kolejo-
wych, aniżeli pozostała część miasta. Je-
stem przekonana, że konsekwentna praca 
i  realizowane inwestycje, z  biegiem lat, 
spowodują zmianę myślenia części miesz-
kańców, mówiących o Lasku jako o zapo-
mnianym rejonie miasta.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

w Lasku na potrzeby budowy kanaliza-
cji sanitarnej.
Faktem jest, że nadal większość ulic 
w Lasku jest nieutwardzona. Ale faktem 
jest również, że traktując równo wszyst-
kie części miasta, przyjmując plan in-
westycyjny budowy dróg i chodników 
na rok 2016 ujęliśmy w nim ulicę Do-
jazdową i część ul. Rydla, część ul. Krę-

tej oraz chodniki w ulicach: Malwowej, 
Kalinowej, Kasztanowej, Skośnej, Czaj-
czej, Wczasowej, Wiejskiej i Żytniej.
W toku są również projekty sieci kana-
lizacji deszczowej w ul. Krętej, Rutkow-
skiego, Wawrzyniaka, Spokojnej, Sol-
skiego, Studziennej, a także oświetlenia 
w ulicach: Komornickiej, Szreniawskiej, 
Kujawskiej i Pomorskiej.

Jedna z  ładniejszych uliczek 
w Luboniu – Konopnickiej. Wybru-
kowana, obsadzona młodymi fo-
remnymi platanami z pasem traw-
nika. Pod koniec sierpnia koszono 
tu trawnik, niestety, obciętej trawy 
nie zgrabiono, a wiatr przeniósł ją 
do rynsztoka. Liście drzew, które 
zaczynają opadać, też najczęściej 
zatrzymują się w zagłębieniu przy 
krawężnikach. Przyjdą deszcze 
i większość nagromadzonego ma-
teriału spłynie do kanalizacji desz-
czowej. Czy nie lepiej i taniej – sys-
tematycznie czyścić rynsztok za-
miatarką do ulic lub specjalnymi 
odkurzaczami do liści – niż później 
przepychać kanalizację?      (I)

Zapchany rynsztok

nNajbliższe deszcze zabiorą zgro-
madzone w zagłębieniach przy 
krawężniku ulicy odpady organicz-
ne i przeniosą je do kanałów   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Od redakcji:
Do wypowiedzi Pani Burmistrz usto-
sunkujemy się za miesiąc.
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GORĄCE TEMATY

Qn Widzę, że zamiast uporządkować 
boisko do piłki znajdujące się za placem 
zabaw przy Poczcie w  Lasku (Ośro-
dek Kultury), jest ono demolowane, 
czy będzie nowe bardzo potrzebne 
w tym rejonie?   (G)
Qn Za Ośrodkiem Kultury przy ul. So-

bieskiego wycina się zdrowe, wielkie 
drzewa – dlaczego? To chyba teren 
miasta?   (I.Z.)

Odp. Nieruchomość za Ośrodkiem 
Kultury została sprzedana przez Mia-
sto na rzecz Fundacji Pro Maxima 
w celu budowy i prowadzenia na tym 
terenie publicznej placówki edukacyj-
no-opiekuńczo-wychowawczej, tj. 
ośrodka rewalidacyjno-wychowaw-
czego wraz z przedszkolem świadczą-
cym bezpłatne usługi dla dzieci i mło-

dzieży z dysfunkcjami neurorozwojo-
wymi. Wycinka drzew jest związana 
z przygotowaniem terenu pod tę in-
westycję. Nie sposób mówić o demo-
lowaniu boiska, bo tego terenu, nawet 
jeśli stały tam bramki, nie można 
nazywać boiskiem.  Do tej pory była 
to niezagospodarowana nieruchomość 
miasta, przeznaczona przez poprzed-
nie władze do sprzedaży pod zabudo-
wę mieszkaniową bliźniaczą. W Lasku 
jest ogólnie dostępny orlik. Mając 
świadomość niewystarczającej liczby 
boisk w mieście, planuję budowę ko-
lejnego.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Na dwa niezależne pytania miasto od-
powiedziało łącznie.  Patrz też str. 3

Mieszkańcy pytają

Likwidacja boiska

Fundacja Pro Maxima
O fundacji, jej celach oraz powiązaniach personalnych i biznesowych

Fundacja
Pro Maxima została zarejestrowana 
w  Krajowym Rejestrze Sądowym 15 
grudnia 2015  r. pod numerem 
7792437301. Jej siedziba mieści się w Po-
znaniu przy ulicy Bosej 15. Podmiot jest 
wpisany także do rejestru przedsiębior-
ców. Statut złożono w  sądzie rejestro-
wym 26 listopada, a poprawki do statu-
tu 12 grudnia. Założycielami jest mał-
żeństwo Zbigniew i Mirosława Gałęccy, 
którzy stanowią równocześnie jedyny 
organ fundacji – Zarząd (Z. Gałęcki ur. 
1960 – prezes zarządu, M. Gałęcka, 1961 
– wiceprezes). Na realizację celów fun-
dacji deklarują 3 000 zł, z tego 1000 zł 
na działalność gospodarczą.
Działalność Fundacji według PKD (Pol-
ska Klasy�kacja Działalności):
Qn pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Qn kupno i sprzedaż nieruchomości na 

własny rachunek,
Qn wynajem i zarządzanie nieruchomo-

ściami własnymi lub dzierżawionymi,
Qn sprzedaż hurtowa wyrobów artyku-

łów medycznych,

Qn przygotowywanie i dostarczanie żyw-
ności dla odbiorców zewnętrznych (ca-
tering),
Qn obiekty noclegowe turystyczne i miejsca 

krótkotrwałego zakwaterowania,
Qn pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

zapewniająca opiekę pielęgniarską,
Qn pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

dla osób w podeszłym wieku i osób nie-
pełnosprawnych,
Qn pozostała pomoc społeczna z zakwa-

terowaniem,
Qn pozostałe zakwaterowanie.

Prezes
Zbigniew Andrzej Gałęcki (w różnych 
dokumentach i publikacjach występuje 
raz jako Zbigniew Andrzej, innym ra-
zem Andrzej Zbigniew lub tylko Zbi-
gniew albo Andrzej) pełni wiele funkcji, 
jest m.in.:
Qn Prezesem zarządu i  wspólnikiem 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczego „Emedea” Sp. z o.o. To 
„Emedea” zwróciła się do Urzędu Miasta 
Luboń w poszukiwaniu działki pod bu-
dowę nowego ośrodka. Radnych RML 

zachęcała do decyzji o budowie ośrod-
ka Mirosława Maślak – dyrektor spółki 
„Emedea” i jednocześnie jej udziałowiec, 
wraz z Z. Gałęckim i Przemysławem Ku-
ropatwą (reprezentował Pro Maximę na 
sesji RML, gdy podejmowano decyzję 
o sprzedaży działki z boni�katą). Mnie 
po ośrodku na ul. Bosej 15, oprowadziła 
dyrektor M. Maślak, przy okazji mojej 
nieudanej próby przeprowadzenia rozmo-
wy z zarządem Fundacji. Ośrodek, jego 
wyposażenie, metody pracy z dziećmi, 
są imponujące.

Qn Wspólnikiem w  spółce „Miralex” 
(Sp. z o.o.), która handluje produktami 
farmaceutycznymi. Jest zarejestrowana 
w Pile (Państwo Z. i G. Gałęccy pochodzą 
z Piły) na ul. Lotniczej 4 i tam ma zarząd, 
ale biura handlowe są w Poznaniu i War-
szawie. Prezesem „Miralexu” i, równym 
z Z. Gałęckim, udziałowcem jest Sławomir 
Łagun, samoistnym prokurentem – Ewa 
Karolina Krupińska (o „Miralexie”, któ-
ry budował Hotel Poznański w Luboniu 
pisaliśmy w: „WL” 06-2008 na str. 10.)
- Członkiem zarządu „Miralex Hotele” 
Sp. z  o.o., W spółce „Miralex Hotele”, 
z siedzibą na ul. św. Szczepana 25 w Po-
znaniu, oprócz Z. Gałęckiego w zarzą-
dzie zasiada Sławomir Łagun. Działal-
nością są m.in.: hotele i podobne obiek-
ty zakwaterowania, przygotowywanie 
i dostarczanie żywności dla odbiorców 
zewnętrznych (catering), wynajem 
i  dzierżawa samochodów osobowych 
i furgonetek, działalność związana z or-
ganizacją targów, wystaw i kongresów. 
„Miralex Hotele” Sp. z  o.o. posiada 
udziały w spółce z o.o., spółce koman-
dytowej, pod tą samą nazwą, będącej 
właścicielem Hotelu Poznańskiego 
w Luboniu przy ul. Krańcowej 4, który 
otwierał, w  towarzystwie ówczesnego 
burmistrza Dariusza Szmyta, Zbigniew 
Gałęcki (czytaj: „WL” 10-2010, str. 22). 
„Miralex Hotele” Sp. z o.o. ma też udzia-
ły w: „Miralex-Mar” (Sp. z o.o. zajmu-
jąca  się handlem farmaceutykami), 
„PCCH-Izabela” i „Masters”.
Obydwie zaś spółki o nazwie „Miralex 
Hotele” są udziałowcami spółki „PCCH-
-Izabela” (Sp z o.o. wynajem i zarządza-
nie nieruchomościami), działającej 
w Pile, przy ul. Kraszewskiego 4, której 
prezesem zarządu jest Sławomir Łagun. 
Główną aktywnością tej spółki jest za-
rządzanie nieruchomościami, ale też 
działalność medyczna, reklamowa, nisz-
czenie odpadów, sprzedaż i transport.
Qn Prezesem zarządu i wspólnikiem „Ma-

sters” Sp. z o.o. w Wysogotowie – spółce 
farmaceutycznej i zakładzie produkcyj-
nym, działającym od 1992 r., którego wi-
ceprezesem jest Marek Józef Landkafel.
Qn Właścicielem jednoosobowej własno-

ści prywatnej pod nazwą „Maxima” na 

ul. Sielskiej 10 w Poznaniu, która działa 
od 2003 roku i zajmuje się, m.in.: wynaj-
mem i zarządzaniem nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionymi. Wystę-
pujący pod tą samą nazwą i tym samym 
adresem „Instytut Kosmetyczny Maxi-
ma” – Zbigniew Gałęcki, reprezentuje na 
stronie internetowej jego żona dr. med. 
Mirosława Gałęcka (www.instytut-maxi-
ma.pl) prezentowana jako Koordynator 
PPP „Zdrowe Nogi”.

Wiceprezes
Mirosława Gałęcka jest absolwentką 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Doktorat uzy-
skała w Berlinie, gdzie pracowała m.in. 
w Klinice Uniwersyteckiej im. B. Fran-
klina. Od 2006 roku prowadzi w Pozna-
niu Instytut Mikroekologii zajmujący się 
badaniem mikro�ory przewodu pokar-
mowego. Na innej stronie internetowej 
reklamuje się jako Instytut Kosmetyczny 
Maxima Poznań – Pielęgnacja stopy 
cukrzycowej.
Mirosława Gałęcka, jest także:
Qn Prezesem zarządu i wspólnikiem „In-

stytutu Mikroekologii” Sp.z o.o., przy 
ul. Sielskiej 10 w Poznaniu,
Qn Prezesem zarządu Stowarzyszenia 

na rzecz dzieci z dysfunkcjami neuro-
rozwojowymi „Intuicja”, na ul. Bosej 15 
w Poznaniu, zarejestrowanej w KRS pod 
numerem 7792431296, 18 maja 2015 r., 
którego misją jest, m.in.: rehabilitacja i re-
walidacja dzieci dotkniętych dysfunkcjami 
neurorozwjowymi. W komisji rewizyj-
nej tego Stowarzyszenia zasiadają: Anna 
Kuropatwa (1974) i Mirosława Maślak 
(1960) – wspólniczka „Emedea”. Sekre-
tarzem Stowarzyszenia jest Magdalena 
Łysik (1976), która jest jednocześnie pro-
kurentem „Emedea”. Wspólnikiem jest 
tu także Przemysław Kuropatwa, który 
prowadzi biuro prawne w Poznaniu, przy 
ul. Paderewskiego 11. Reprezentuje praw-
nie Fundację „Pro Maxima”, „Miralex” 
Sp. z  o.o., „Miralex Hotele” Sp. z  o.o., 
„Miralex Hotele” Sp. komandytową oraz 
„Masters” Sp. z o.o.

zebrał Jerzy Nowacki

Przed trzema miesiącami Łukasz Cie-
śla opisał na stronach „Głosu Wielko-
polskiego” (30.06.2016) bulwersującą 
mieszkańców ulicy Szelągowskiej 
w Poznaniu sprawę budynku pod nu-
merem 18. Z tekstu wynika, że powsta-
jący, formalnie, jako mieszkalny, de 
facto przeznaczony jest na biurowiec. 
Inwestorem był Zbigniew Gałęcki, 
a  jego pracownicy przekazywali 
sprzeczne informacje, co do przyszłe-
go sposobu wykorzystania budynku.

n
Do niedawna za Ośrodkiem Kultury było boisko do gry w piłkę   fot. Jerzy Nowacki
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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

Przeczytałem interesujący materiał 
w sierpniowych „Wieściach” na temat 
szkolenia radnych i ciekawi mnie, ilu 
z kursantów to osoby z klubu Forum? 
Czy wszyscy radni są chętni na to do-
kształcanie i czy wszyscy są każdora-
zowo powiadamiani o możliwościach 
udziału w szkoleniach? Proszę o przed-
stawienie listy uczestników wszystkich 
szkoleń.

Odp. Informuję, że wszyscy radni Rady 
Miasta Luboń są każdorazowo powia-
damiani o  możliwościach udziału 
w szkoleniach oferowanych przez Urząd 
Miasta Luboń, bez względu na to, czy są 
członkami klubu Forum (klub liczy 16 
radnych) czy radnymi innych ugrupo-
wań (5 radnych). Mają także prawo 
zgłaszać swoje propozycje i wskazywać 
na ewentualne potrzeby. Różnicę stano-
wi wyłącznie zakres szkoleń, który wy-
nika z przynależności radnych do róż-
nych komisji Rady, a nie przynależności 
do klubu. Na początku każdej kadencji 
radni deklarują swój udział i pracę w Ko-
misjach Rady zgodnie ze swoim wy-
kształceniem, wiedzą, zainteresowania-
mi. Dlatego logicznym jest fakt, że nie 
każda tematyka szkoleń jest przydatna 
wszystkim radnym. Celem szkolenia jest 
pogłębianie fachowej wiedzy radnego, 
która ma służyć dobru miasta i  jego 
mieszkańcom. W tym miejscu warto też 
zaznaczyć, że wszystkie szkolenia rad-
nych Rady Miasta Luboń odbyły  się 
w Poznaniu lub w Urzędzie Miasta Lu-
boń, bo są najtańsze. Radni nie korzy-
stają z  ofert szkoleń kilkudniowych 
i drogich.
Jeśli chodzi o zainteresowanie dokształ-
caniem, to wiadomo, że radny z  do-
świadczeniem (który otrzymał mandat 
nie po raz pierwszy i  ma kilkuletnie 
doświadczenie w pracy społecznej) ko-
rzysta ze szkoleń rzadziej. W tej kaden-
cji wielu radnych zdobyło mandaty po 
raz pierwszy i  to głównie te osoby są 
najbardziej zainteresowane szkoleniami. 
Ponadto, o  czym wspomniałam już 
wcześniej, w Radzie są różne komisje, 
niektóre szczególnie odpowiedzialne, 
jak Komisja Rewizyjna. Zgodnie z art. 
18a ust. 1 ustawy o samorządzie gmin-
nym, kontroluje ona działalność burmi-
strza, gminnych jednostek organizacyj-
nych oraz jednostek pomocniczych 
gminy. Ponieważ jest to komisja szcze-

gólna, wymagająca ciągłego śledzenia 
przepisów prawa, to i w tej kadencji jej 
członkowie odbyli jednodniowe szkole-
nie w Poznaniu, którego tematem była: 
„Komisja Rewizyjna, jako wewnętrzny 
organ kontrolny w jednostkach samo-
rządu terytorialnego” W szkoleniu tym 
brali udział wszyscy członkowie Komi-
sji, która liczy 5 osób (radni: Tomasz 
Kołodziej, Katarzyna Ekwińska, Łukasz 
Budzyński, Andrzej Okupniak, Patryk 
Bartkowiak) oraz Przewodnicząca Rady 
Miasta, Teresa Zygmanowska i pracow-
nik Biura Rady, Dominika Kędziora. 
Radni odbyli też jednodniowe szkolenie 
w  Poznaniu pn. „Prawa i  obowiązki 
radnego gminy”. Wzięło w nim udział 9 
osób: Hieronim Gawelski, Katarzyna 
Ekwińska, Karolina Wilczyńska-Kąkol, 
Teresa Zygmanowska, Piotr Izydorski, 
Marek Samulczyk, Łukasz Budzyński, 
Dorota Franek, Michał Szwacki. Kolej-
ne szkolenie dotyczyło „Organizacji 
i planowania pracy Rady oraz prowa-
dzenia obrad przez Przewodniczącego 
Rady – wskazówki praktyczne”. W tym 
szkoleniu wzięli udział: Przewodniczą-
ca Rady, Teresa Zygmanowska oraz 
wiceprzewodniczący Rady: Paweł Krzy-
żostaniak, Piotr Izydorski. W  marcu 
2015 r. odbyło się szkolenie w zakresie 
zatwierdzenia wykonania budżetu (jed-
nodniowe w Poznaniu). W tym szko-
leniu wzięła udział przewodnicząca 
Komisji Budżetu i Finansów, Katarzyna 
Ekwińska oraz Przewodnicząca Rady, 
Teresa Zygmanowska. W  roku 2016 
w  szkoleniu z  autoprezentacji oraz 
w  szkoleniu z  wystąpień publicznych 
udział wzięło 16 radnych: Paweł An-
drzejczak, Adam Dworaczyk, Katarzy-
na Ekwińska, Dorota Franek,  Hieronim 
Gawelski, Piotr Goryniak, Kazimierz 
Górecki, Piotr Izydorski (zamiennie 
z Łukaszem Budzyńskim), Tomasz Ko-
łodziej, Paweł Krzyżostaniak, Andrzej 
Okupniak, Marek Samulczyk, Michał 
Szwacki, Karolina Wilczyńska-Kąkol, 
Paweł Wolniewicz, Teresa Zygmanow-
ska. Szkolenie odbyło  się w  Urzędzie 
Miasta Luboń.
Mam nadzieję, że powyższa odpowiedź 
jest dla Pana wyczerpująca i zadowala-
jąca. Jeśli jest inaczej, to uprzejmie in-
formuję, że w Biurze Rady znajduje się 
rejestr wszystkich delegacji radnych, 
w który ma Pan prawo wglądu.

oprac. Dominika Kędziora 

Mieszkańcy pytają

Szkolenia radnych
W kwietniu na ścianach holu 
i  klatek schodowych luboń-
skiego magistratu położono 
trwałe i  wytrzymałe płyty 
z betonu architektonicznego, 
nie wymagające w przyszłości 
malowania. Był to pierwszy 
etap remontu, który potrwa 
ponad rok, a  postępy prac 
uzależnione są od możliwości 
�nansowych Urzędu. W trak-
cie letnich miesięcy wymie-
niono posadzkę w holu, a na 
ścianach recepcji i korytarzy 
I i II piętra zawieszono nowe 
tablice informacyjne i napisy 
z nazwą placówki. Stopniowo 
wymienia  się też żarówki 
oświetleniowe na ledowe. Po-
nadto w  holu zamurowano 
okno po zlikwidowanej po-
nad 2 lata temu agencji ban-
ku. Dotychczas prowadzona 
inwestycja kosztowała około 
40 000 zł. W dalszej kolejno-
ści planuje  się dokończenie 
wymiany oświetlenia oraz 
wymianę kontuaru kancelarii 
w holu oraz poręczy na klat-
kach schodowych.

PAW

Modernizacja magistratu

n
Klatka schodowa, w której oprócz nowego 
oświetlenia odtworzono ze starej pocztówki 
powiększoną makietę placu niemieckiej 
Kolonii Żabikowo – nowa elewacja i oświetle-
nie na klatce schodowej z I na II piętro 
fot. Paweł Wolniewicz

n
Nowy image holu Urzędu z metalowym liternictwem: URZĄD MIASTA LUBOŃ, wi-
doczny też fragment nowej posadzki   fot. Paweł Wolniewicz
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Ugrupowanie z jakiego 
startowano do RML (okręg 
wyborczy) - przynależność
do klubu radnych "Forum"

wykazane 
dochody 
w 2015 r.

14 339 zł Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF 172 066 zł
12 972 zł Goryniak Piotr FOL (16)-kF 155 668 zł
10 136 zł Budzyński Łukasz FOL (14)-kF 121 634 zł
8 886 zł Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF 106 627 zł
8 138 zł Górecki Kazimierz FOL (12)-kF 97 660 zł
8 069 zł Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF 96 825 zł
7 603 zł Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF 91 236 zł
7 544 zł Dworaczyk Adam LIO (10) 90 522 zł
7 202 zł Szwacki Michał FOL (7)-kF 86 429 zł
6 183 zł Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF 74 193 zł
5 541 zł Franek Dorota FOL (20)-kF 66 494 zł
5 001 zł Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF 60 009 zł
4 666 zł Bielawski Jakub LIO (4) 55 989 zł
4 059 zł Gawelski Hieronim FOL (21)-kF 48 702 zł
4 019 zł Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF 48 228 zł
3 609 zł Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF 43 306 zł
3 406 zł Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) 40 866 zł
2 870 zł Samulczyk Marek ML (3) 34 444 zł
2 524 zł Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF 30 289 zł
2 478 zł Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF 29 730 zł
2 018 zł Okupniak Andrzej ML (15) 24 217 zł

Miesięczny średni zarobek (brutto)
w 2015 r. w tym dieta radnego (netto)

wg Oświadczeń majątkowych

Radni Lubonia - decydenci społeczni wg ubiegłorocznych dochodów wykazanych 
w Oświadczeniach majątkowych

Burmistrzowie

Małgorzata Machalska  
z d. Baranowska
ur. 8.02.1967 r. w Poznaniu
Burmistrz Miasta Luboń
Zasoby pieniężne:
230 000 zł
Nieruchomości:
dom o  pow. 165  m2 – wartości 500  000  zł 
(współwłasność małżeńska)
działki budowlane: o pow. 717 m2 – wartość 
215 000 zł; 400 m2 – wartość 84 000 zł i 400 m2 
– wartość 84 000 zł (współwłasność małżeńska)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie UM Luboń – 140 005 zł
dieta członka Zarządu SGiPW (Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski) – 3 072 zł
ryczałt samochodowy – 2 678 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Ford Mondeo (2007 r.); Renault Fluence (2010 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Mateusz Andrzej Mikołajczak
ur. 18.01.1975 r. w Gostyniu
I zastępca burmistrza
Zasoby pieniężne:
3 000 zł (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości:
dom o  powierzchni 87  m2 (w rozbudowie) 
z działką o pow. 540 m2 – wartości 460 000 zł 
(współwłasność małżeńska)

Dochody w 2015 r.:
działalność gospodarcza (zawieszona 01.11.2014 r. 
– 31.01.2015  r.; zamknięcie działalności 
01.02.2015 r.; wyprzedaż majątku) – 4 845 zł
Urząd Miasta Luboń – 120 639 zł
fundacja Siewca – 9 315 zł

Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Fiat Freemont (2013 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt samochodowy mBank – 35 000 zł

Michał Mateusz Popławski
ur. 25.12.1979 r. w Poznaniu
II zastępca burmistrza (od 10.2015 r.)
Zasoby pieniężne:
5 000 zł (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości:
dom o pow. 115,98 m2 – wartości 466 900 zł 
+ ogród o pow. ok. 155 m2 (wysokość udzia-
łów 11  400/121  921 – współwłasność mał-
żeńska); mieszkanie o pow. 53,68 m2 wartość 
242 000 zł (własność)

Dochody w 2015 r.:
Schiever Polska sp. z o.o. – 71 087 zł
zatrudnienie UM Luboń – 27 279 zł

Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Ford Focus (2005 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
pożyczka hipoteczna (2004 r.) – 12 112 CHF; 
kredyt konsolidacyjny (2007 r.) – 21 536 zł; 
kredyt budowlano-hipoteczny (2013  r.) – 
378 302 zł

Radni

Paweł Andrzej Andrzejczak
ur. 25.03.1957 r. w Luboniu
radny; współpracownik �rmy handlowej Be-
ata Andrzejczak
Zasoby pieniężne:
51 500 zł, 
papiery wartościowe – GPW 25 szt., PGNiG 
3 064 szt., KGH 58 szt., Groclin 49 szt., PKO 
BP 1 000 szt., JSW 75 (wartości 48 300 zł), 
Nieruchomości:
dom o pow. 104,56 m2 o wartości 500 000 zł 
(współwłasność małżeńska)
mieszkanie o pow. 49,78 m2 (rozpoczęta roz-
budowa) – wartość 200 000 zł (współwłasność 
małżeńska)
pawilon handlowy o pow. 78,5 m2 – wartość 
390 000 zł (współwłasność małżeńska)

Dochody w 2015 r.:
działalność gospodarcza z żoną – 169 337 zł 
(przychód), 18 283 zł (dochód)
dieta radnego – 11 447 zł 

Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Ford Fusion 1,4 (2009 r.) – współwłasność 
małżeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Patryk Marcin Bartkowiak
ur. 17.09.1987 r. w Poznaniu
lekarz dentysta,
jednoosobowa działalność gospodarcza,
radny
Zasoby pieniężne:
ok. 220 000 zł
ok. 900 Eu
Nieruchomości:
działka budowlana 493 m2 – wartość 160 000 zł 
(własność)
Dochody w 2015 r.:
działalność gospodarcza – 31 906 zł (dochód),
udziały w spółce 124 421 zł (przychód)
dieta radnego – 15 739 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł: brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny PKO BP ok. 85  960  zł, 
umowa leasingowa – ok. 66 300 zł

Jakub Bielawski
ur. 04.08.1983 r. w Poznaniu
specjalista – Urząd Miasta Poznań
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
mieszkanie 43,82 m2 o wartości ok. 200 000 zł
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 43 792 zł (netto),
dieta radnego – 11 447 zł (netto),
inne – 750 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:

Łukasz Piotr Budzyński
ur. 08.10.1972 r. w Gnieźnie
radny; nauczyciel w Gimnazjum nr 2
Zasoby pieniężne:
80 050 zł; obligacje FIO – 1 075 zł; IKE – 8 000 zł
Nieruchomości:
dom o pow. 94 m2 – wartości 1 000 000 zł 
(udział 5,5% – współwłasność małżeńska)
mieszkanie o pow. 33,52 m2 – wartości 368 720 zł 
(współwłasność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 11 800 m2 – 
wartości 236 000 zł, zakupione od ANR Wro-
cław w 2007 r. (współwłasność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 3 700 m2 – war-
tości 74 000 zł, zakupione od ANR Wrocław 
w 2007 r. (współwłasność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 1 004 m2 – war-
tości 54 000 zł (współwłasność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 1 003 m2 – war-
tości 54 000 zł (współwłasność małżeńska),
grunty niezabudowane o pow. 1 004 m2 – war-
tości 54 000 zł (współwłasność małżeńska),
lokal handlowy o  pow. 48  m2 – wartości 
172 000 zł (współwłasność małżeńska)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 66 138 zł
najem mieszkania i lokalu – 41 724 zł
dieta radnego 13 772 zł 
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Renault �alia All inclusive (2012 r.) – wartość 
19 900 zł,.
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny ING SA – wartość 201 000 zł

Przedstawiamy wyciągi z „Oświadczeń majątkowych”, które 
przedstawiciele wybieranej przez społeczeństwo władzy oraz 
urzędnicy i kierownicy placówek publicznych podejmujący 
decyzje administracyjne są zobowiązani składać. Przypomnij-
my, że każdy pod karą pozbawienia wolności (art. 233, par. 1 
Kodeksu karnego) wypełnia 6-stronicowe oświadczenie, 
w którym informuje m.in. o posiadanych: zasobach waluto-
wych, papierach wartościowych, domach, mieszkaniach, 
działkach, gospodarstwach rolnych itd., udziałach w spółkach, 
akcjach spółek, prowadzonej czy zarządzanej działalności 
gospodarczej, pełnionych funkcjach w �rmach spółdzielniach 
itd., składnikach mienia ruchomego o wartości przekracza-
jącej 10 000 zł (np. samochodach), zobowiązaniach �nanso-
wych przekraczających 10 000 zł, dochodach z wyszczegól-
nieniem każdej działalności zarobkowej. Oświadczenia za 
każdy miniony rok składa się do końca kwietnia roku następ-
nego, podobnie jak PIT-y w Urzędach Skarbowych. Później 
są one rozpatrywane przez odpowiednich urzędników i w czę-
ści jawnej udostępniane, np. w Biuletynach Informacji Pu-
blicznej (BIP). Uwaga, która się powtarza przy przeglądaniu 
tych dokumentów, dotyczy staranności ich wypełniania. Już 
na pierwszy rzut oka widać, że jedni traktują je poważnie, 
inni raczej na odczepnego. Niektórzy nie podają miejsc za-
trudnienia lub informacji o tym, że są emerytami czy renci-
stami.            PPR

Oświadczenia 
majątkowe
Lektura oświadczeń majątkowych publikowanych 
przez „Wieści Lubońskie” jest mile widziana przez 
czytelników, choć wywołuje wiele komentarzy, 
a niekiedy budzi wątpliwości

n
Dla ułatwienia przeglądania oraz dokonywania porównań, na prośbę mieszkańców, 
podobnie jak dla burmistrzów, urzędników i kierowników jednostek, przedstawiamy 
tabelę radnych ustawionych wg osiągniętych w 2015 roku wszystkich dochodów 
wykazywanych w „Oświadczeniach majątkowych”. W danych wliczone są także diety. 
Dwom radnym – M. Szwackiemu oraz H. Gawelskiemu, którzy nie wykazali 
w oświadczeniach diety radnych – nie mając informacji, że się ich zrzekli, dodaliśmy 
średnią roczną dietę radnego bez funkcji (11 447 zł). Komentarza wymaga też 
P. Bartkowiak, któremu przychód zaliczyliśmy jak dochód (bowiem nie podał innej, 
wymaganej wartości dochodu). P. Krzyżostaniak natomiast podał wartości łącznie 
z żoną, z którą razem prowadzi działalność gospodarczą. Porównując oświadczenia 
z ubiegłorocznymi („WL” 09-2015, str. 19), wyjątkowo dobry rok zanotował P. Gory-
niak. Wynika bowiem, że zarobił w ubiegłym roku łącznie ok. 156 tys. zł, a w dobrach 
przybyło mu: 75 tys. zł i 1 100 Euro oszczędności, kolejne mieszkanie warte 
210 tys. zł i około 17,6 dkg złota o wartości 27 tys. zł

Mazda 6 kombi (2007 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny „Dom”– 27 100 CHF, kre-
dyt konsumpcyjny – 29 000 zł
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Adam Tomasz Dworaczyk
ur. 24.05.1977 r. w Poznaniu
nauczyciel akademicki – Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
mieszkanie 49,45 m2 o wartości 336 431 zł 
(własność),
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 45 955 zł,
umowy o dzieło – 33 120 zł
dieta radnego – 11 447 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt mieszkaniowy – 83 673 CHF, pożyczka 
mieszkaniowa ZFŚS Uniwersytetu Przyrod-
niczego – ok. 7 000 zł

Katarzyna Ekwińska  
z d. Kornat
ur. 21.11.1969 r. w Poznaniu
radna, właściciel PHU EDOM, ul. Żabikowska 47
Zasoby pieniężne:
25 200 zł
Nieruchomości:
dom o pow. 327 m2 na działce o pow. 649 m2 
– wartości 1 430 000 zł (współwłasność mał-
żeńska)
działka budowlana o pow. 1 280 m2 – war-
tość 320 000 zł,
działka rekreacyjna z domkiem o pow. 389 m2 
– wartość 50 000 zł (współwłasność małżeńska)

Dochody w 2015 r.:
działalność gospodarcza – 676 002 zł (przy-
chód), 32 489 zł (dochód)
dieta radnego 15 739 zł 
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Mercedes Benz Klasa A (2013 r.) – wartość 
74 667 zł, VW Passat (2007 r.) – 20 000 zł.
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt na samochód 27 188 zł

Dorota Franek z d. Elsner
ur. 08.01.1965 r. w Poznaniu
nauczyciel nauczania zintegrowanego w SP 4 
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o powierzchni 164 m2 o wartości 500 000 zł 
(własność),
grunty pozostałe o  pow. 774  m2 o  wartości 
120 000 zł (własność)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 51 470 zł,
dieta radnego – 15 024 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny PKO BP– 30  523 CHF, 
kredyt konsumencki – 13 979 zł.

Katarzyna Frąckowiak  
z d. Kubiak
ur. 20.01.1969 r. w Poznaniu
specjalista ds. sprzedaży – PPHU „Porta” ul. 
11 Listopada w Luboniu
Środki pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o powierzchni 164 m2 o wartości 300 000 zł,
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 24 508 zł
działalność wykonywana osobiście – 3 059 zł,
dieta radnego – 15 739 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Hieronim Gawelski
ur. 14.03.1966 r. w Poznaniu
radny, sklep wielobranżowy „Aniren” (handel 
meblami, transport) wspólnie z żoną
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o  pow. 140  m2 – wartości 800  000  zł 
(współwłasność)

Dochody w 2015 r.:
działalność gospodarcza z żoną – 37 255 zł 
(dochód)
dieta radnego – brak danych
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Citroen Jumper (2010 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny PKO BP – 132 633 zł, kre-
dyt konsumencki PKO BP – 12 706 zł, kre-
dyt samochodowy Idea Bank SA – 47 950 zł

Piotr Goryniak
ur. 29.04.1974 r. w Poznaniu
radny; właściciel jednoosobowa działalność 
gospodarcza, ul. Długa 6
Zasoby pieniężne:
ok. 230 000 zł; 1 600 Eu
Nieruchomości:
dom (2 budynki) o pow. 220 m2 – wartości 
600 000 zł (własność)
mieszkanie o pow. 34,5 m2 – wartość 175 000 zł 
(własność)
mieszkanie o  pow. 28,4  m2 – wartość ok. 
185 000 zł (własność)
mieszkanie o  pow. 31,22  m2– wartość ok. 
210 000 zł (własność)

Dochody w 2015 r.:
działalność gospodarcza – 669 641 zł (przy-
chód), 101 150 zł (dochód)
najem – 32 630 zł
świadczenia – 7 580 zł
dieta radnego – 14 308 zł 
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Renault Mostar (2007 r.) – ok. 25 000 zł
depozyt 6,22 uncji złota – ok. 27 000 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
leasing �rmy 193 153 zł

Kazimierz Jan Górecki
ur. 10.04.1957 r. w Kole
radny; Auditor wiodący – Polski Rejestr 
Statków SA
Zasoby pieniężne:
135 000 zł
fundusze inwestycyjne: Arka BZWBK – 9 462 
szt. na kwotę 410 000 zł
Nieruchomości:
dom o pow. 240 m2 na działce o pow. 1 200 m2 
– wartość 900 000 zł (współwłasność rodzinna)
garaż i  pomieszczenie gospodarcze o  pow. 
42  m2 – wartość 80  000  zł (współwłasność 
rodzinna),

Dochody w 2015 r.:
działalność gospodarcza – 44 045 zł (przy-
chód), –3 106 zł (dochód)
zatrudnienie PRS SA – 85 921 zł
dieta radnego 14 845 zł
żona – zatrudnienie UM Poznań – 66 012 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Nissan Primera (2002 r.) – wartość 10 500 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Piotr Łukasz Izydorski
ur. 29.06.1982 r. w Radomiu
radny; Urząd Miasta Poznań – ds. pro-
jektów śródmiejskich
Zasoby pieniężne:
4 500 zł; akcje – 3 832 zł, 350 Eu
Nieruchomości:
mieszkanie o  pow. 42  m2 – wartości 
210 000 zł (własność)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie i umowy zlecenia – 45 343 zł
dieta radnego 14 666 zł 
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny na mieszkanie 205 000 zł

Tomasz Kołodziej
ur. 25.05.1977 r. w Wałczu
radny, manager, doradca – Toruń
Zasoby pieniężne:
55 000 zł
Nieruchomości:
dom o  pow. 129  m2– wartość 500  000  zł 
(współwłasność małżeńska)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 62 925 zł
dieta radnego – 11 268 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Suzuki Maruder VZ 800 (2001 r.) – 10 500 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny – 331 775 zł

Paweł Radosław Krzyżostaniak
ur. 24.04.1973 r. w Poznaniu
właściciel �rmy „Konsulting”, ul. Kołłątaja 26h
Zasoby pieniężne:
100 000 zł, 
2 032 dolarów amerykańskich
339 Eu
556 lewów bułgarskich
36 lei rumuńskich
6 595 forintów węgierskich
2 500 koron czeskich
akcje spółek GPW SA – 6 szt., Apolonia Me-
dical SA – 6 666 szt. i obligacje skarbowe TOZ 
– 1 016 szt. – wartość - 20 416 zł
Nieruchomości:
dom o  pow. 99,5  m2 – wartość 441  084  zł 
(współwłasność małżeńska)
mieszkanie o pow. 51,7 m2 – wartości 229 186 zł 
(współwłasność małżeńska)
nieruchomości – 121m2 – 24  500  zł, grunt 
rolny o pow. 1,57 ha (udział 25%) – wartość 
25 000 zł
garaże – murowany 18 m2 – wartość 9 900 zł 
i blaszany 15 m2 – wartość 300 zł (wszystko 
współwłasność małżeńska)
mieszkanie o pow. 35 m2 – wartość 87 500 zł 
(nabyte w drodze spadku, własność odrębna 
małżonki)

Dochody w 2015 r.:
ze spółki jawnej z  małżonką – 202  743  zł 
(przychód), 91 456 zł (dochód),
dieta radnego – 15 024 zł
dywidenda – 14 zł
dochody zagraniczne – 133 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Skoda Octavia Van 1,9 SDI (2002 r.) – 8 500 zł, 
Ford Fiesta (2014  r.) – 39  839  zł (leasing); 
Nissan Micra (2003  r.) – sprzedany, ujęty 
w przychodzie
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Andrzej Roman Okupniak
ur. 06.10.1963 r. w Poznaniu
właściciel �rmy „Transport”
Zasoby pieniężne:
70 000 zł, 3 000 Eu
Nieruchomości:
działka budowlana o pow. 618 m2 – wartości 
123 000 zł (współwłasność małżeńska)
działka budowlana o pow. 581 m2 – wartości 
90 000 zł (współwłasność małżeńska)

Dochody w 2015 r.:
działalność gospodarcza – 15  520zł (przy-
chód), 4 398 zł (dochód)
zasiłki chorobowe ZUS – 4 436 zł
dieta radnego - 11 447 zł 

umowy zlecenia – 4 920 zł (przychód), 3 936 zł 
(dochód)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Mercedes Sprinter 312 D (1997 r.), Fiat Ducato 
1,4 (1993 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Marek Samulczyk
ur. 08.03.1953 r. w Strzałkowie
Zasoby pieniężne:
245 000 zł; akcje – PGE 4 070 szt., PZU 2 000 szt.
Nieruchomości:
dom o powierzchni 220 m2 i działka o po-
wierzchni 647 m2 – wartość 250 000 zł (współ-
własność),
ziemia orna 2  ha (w planie przeznaczona 
pod budownictwo i usługi) (współwłasność)
Przychody 2015 r.:
renta – 13 997 zł
dieta radnego – 11 447 zł
dywidenda – 9 000 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Toyota Avensis (2008 r.) – sprzedaż w 2015 r. 
za 28 000 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Michał Jacek Szwacki
ur. 17.08.1982 r. w Skwierzynie
radny, nauczyciel w SP 2 i Gimnazjum nr 2
Zasoby pieniężne:
22 980 zł; plan inwestycyjny AXA ze składką 
regulowaną
Nieruchomości:
mieszkanie o  pow. 37,5  m2 – wartości ok. 
200 000 zł (własność)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – SP 2: 42 106 zł, G 2: 27 767 zł
umowa o dzieło – 720 zł
GKRPA – 4 389 zł
dieta radnego – brak danych
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny 78 874 ChF

Karolina Monika  
Wilczyńska-Kąkol
ur. 01.04.1970 r. w Poznaniu
radna, nauczyciel w Gimnazjum nr 1
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o pow. 105 m2 – wartość 420 000 zł (wła-
sność), inna nieruchomość o pow. 1 300 m2 
– wartość 260 000 zł (współwłasność)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 77 285 zł
dieta radnego - 13 951 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Porsche Cayenne (2007 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Paweł Antoni Wolniewicz
ur. 27.01.1959 r. w Poznaniu
dziennikarz – Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe „Forum Lubońskie”
Zasoby pieniężne:
10 400 zł
Nieruchomości:
dom o powierzchni 211 m2 razem z działką 
o powierzchni 792 m2 – wartość 800 000 zł 
(własność)
Dochody w 2015 r.:
działalność wykonywana osobiście – 5 381 zł,
prawa autorskie – 9 169 zł
dieta radnego – 15 739 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak
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Magdalena Anna 
 Wożniak-Patej
ur. 19.08.1983 r. w Poznaniu
radna, ecoGRANT Magdalena Woźniak-
-Patej (właściciel)
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o pow. 107 m2 i 160 m2 – wartość 80 000 
i 800 000 zł (własność), działka o pow. 780 m2 
– wartość 156 000 zł (własność)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 18 073 zł,
dieta radnego - 14 308 zł
prawa autorskie – 1 150 zł
inne źródła – 7 335 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Opel Signum (2006 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt budowlany 143 107 CHF

Teresa Zygmanowska  
z d. Dolska
ur. 25.02.1958 r. w Luboniu
radna; Przewodnicząca Rady Miasta
Zasoby pieniężne:
21 127 zł
obligacje korporacyjne – 16 000 zł
Nieruchomości:
brak

Dochody w 2015 r.:
umowa o pracę w SP 2 – 28 330 zł,
emerytura – 47 032 zł
dieta radnego - 21 462 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
VW Polo 1,2 (2012  r.) – współwłasność 
małżeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
pożyczka gotówkowa – 11 000 zł

Radni Powiatu
 Poznańskiego

Pracownicy urzędu

Zbigniew Jankowski
ur. 04.09.1947 r. w Głuchowie
emeryt
Zasoby pieniężne: brak
Nieruchomości:
dom o  powierzchni 164,4  m2 na działce 
o powierzchni 530 m2 – wartość 350 000 zł 
+ garaż 27 m2 – wartość 25 000 zł (współ-
własność małżeńska)
Dochody w 2015 r.:
emerytura – 61 487 zł
dieta radnego – Rada Powiatu – 23 334 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Renault Scenic 1,5 (2009 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł: brak

Dariusz Antoni Szmyt
ur. 16.01.1957 r. w Luboniu
analityk biznesowy w Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych Komorniki Sp. z.o.o 
Zasoby pieniężne:
akcje spółek handlowych – ok. 9  000  zł, 
PZU SA – 22 szt. – 350 zł
Nieruchomości:
dom o powierzchni 117 m2 – wartości 300 000 zł 
(własność) na działce o powierzchni 509 m2 
z budynkami gospodarczymi o powierzchni 
60 m2 – wartość ok. 60 000 zł (własność)
Dochody 2015 r.:
zatrudnienie – 36 943 zł,
13. pensja z Urzędu Miasta Luboń – 13 792 zł
świadczenie z  Powiatowego Urzędu Pracy 
– 3 134 zł
dieta radnego – (brak danych)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Seat Altea (2006 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny PKO BP – ok. 140 000 zł 
(na okres 17 lat)

Krystyna Ciszak z d. Stróżyk
ur. 05.10.1957 r. w Kargowej
kierownik Wydziału Spraw Komunalnych 
(WSK)
Zasoby pieniężne:
30 556 zł
Nieruchomości:
mieszkanie o powierzchni 159,3 m2 – war-
tość 400 000 zł (współwłasność małżeńska)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 66 081 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Ford Focus (2008 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt na remont mieszkania, Poznański Bank 
Spółdzielczy (2013-2023) – wysokość 16 000 zł

Alicja Olejniczak
ur. 10.06.1961 r. w Pruszkowie
kierownik Wydziału Podatku i Opłat
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
mieszkanie o pow. 62,1 m2 + skrytka 7,12 m2 
– wartości 231 442 zł (1/2 własności) i garaż 
18,33 m2 – wartość 25 000 zł (1/2 własności)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie UM Luboń – 75 875 zł
umowa zlecenie – 4 336 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania 64 260 
Eu na okres 26 lat

Janusz Piasecki
ur. 29.01.1960 r. w Luboniu
Sekretarz Miasta
członek rady nadzorczej „KOM-LUB” spółka 
z.o.o. Luboń (od 24.03.2014)
Zasoby pieniężne:
128 659 zł
IKE – 54 026 zł, IKZE – 1 216 zł, polisa na 
życie – ok. 30  179  zł, 2  154  Eu, 602  USD, 
fundusz inwestycyjny Investors, Noble, KBC 
– ok. 5 000 zł, 10 akcji PKN Orlen
Nieruchomości:
brak
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie UM Luboń – 108 014 zł,
rada nadzorcza „KOM-LUB” – 8 265 zł,
umowa zlecenie Krajowe Biuro Wyborcze 
– 1 200 zł
funkcje obywatelskie – 231 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Nissan Note 1,4 (2011 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Kierownicy jednostek

Dariusz Wiesław Springer
ur. 23.07.1982 r. w Poznaniu
p.o. dyrektor Biura Majątku Komunalnego; 
podinspektor ds. zamówień publicznych 
i przygotowania inwestycji UML;
działalność gospodarcza – Kancelaria Rad-
cy Prawnego
Zasoby pieniężne:
26 349 zł (wspólność małżeńska) + książeczka 
mieszkaniowa – 16 470 zł
Nieruchomości:
brak
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie UM Luboń (p.o. dyr. BMK) – 
49 753 zł,
działalność gospodarcza – 4  421  zł (przy-
chód), 0 zł (dochód),
podinspektor (UM Luboń) – 21 332 zł,
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Skoda Fabia (2014 r.) – współwłasność
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Mirosław Stromczyński
ur. 09.10.1974 r. w Czarnkowie
Skarbnik Miasta Luboń
Zasoby pieniężne:
13 113 zł (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości:
dom o  pow. 129  m2 – wartości 430  000  zł 
(współwłasność małżeńska)
mieszkanie o powierzchni 61,45 m2 + garaż 
o powierzchni 27 m2 – wartość 182 702 zł 
(współwłasność małżeńska); gospodarstwo 
rolne (współwłasność małżeńska)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie UM Luboń – 112 126 zł,
działalność osobista – 9 440 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Hyundai i30 (2011 r.) – współwłasność mał-
żeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny Bank Millenium – 39 471 CHF 
na zakup mieszkania (na okres 35 lat), kredyt 
hipoteczny Deutsche Bank – 421 590 zł na 
zakup domu (na okres 32 lat)

Katarzyna Andrzejczak
ur. 15.01.1971 r. w Chodzieży
zastępca dyrektora – Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Luboniu
działalność gospodarcza „Katrina” sp. z o.o. 
(budowlana) wspólnie z  Krzysztofem Mi-
chałkiem
Zasoby pieniężne:
20 000 zł
Nieruchomości:
mieszkanie o powierzchni 42 m2 o wartości 
ok. 220 000 zł (własność)
Dochody w 2014 r.:
zatrudnienie (MOPS) – 79 495 zł
GKRPA – 4 196 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Toyota RAV4 (2003 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny (2005 r.) – ok. 27 600 CHF

Grzegorz Anioła
ur. 01.03.1964 r. w Mosinie
dyrektor SP 1
Zasoby pieniężne:
19 459 zł
Nieruchomości:
domy: o pow. 200 m2 z działką 862 m2 – war-
tości 670 000 zł i 125 m2 z działką 1 940 m2 – 
wartości 693 000 zł (współwłasność małżeńska)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 81 265 zł
działalność wykonywana osobiście – 6 789 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Volkswagen Transporter T-4 (2001 r.) – 16 300 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt odnawialny – do 1 000 zł

Agnieszka Antczak  
z d. Szatkowska
ur. 14.09.1974 r. w Zielonej Górze
dyrektor SP 4
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
mieszkanie o pow. 113 m2 – wartości 320 000 zł 
(współwłasność małżeńska)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 76 217 zł + 5 125 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
KIA Venga (2012 r.) – darowizna
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny Bank Millenium 175 000 zł 
i kredyt odnawialny – do 11 000 zł

Agnieszka Begier
ur. 29.12.1980 r. w Poznaniu
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu (od 
03.03.2016 r.), wcześniej – kierownik Wydzia-
łu Organizacyjnego UM
Zasoby pieniężne:
7 981 zł
Nieruchomości:
brak
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 12 873 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Audi A1 (2011 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt samochodowy – 25 570 zł

Zbigniew Marian Bernat
ur. 25.03.1957 r. w Poznaniu
prezes Zarządu PT „Translub” sp. z o.o.
Zasoby pieniężne:
60 000 zł
Nieruchomości:
dom o powierzchni 105,39 m2 o wartości ok. 
350 000 zł na działce o powierzchni 583 m2 
– wartości ok. 165 000 zł (własność żony – 
spadek po ojcu)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 182 813 zł (w tym nagroda 
jubileuszowa za 35 lat pracy – 24 000 zł)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Toyota Auris (2014 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Regina Górniaczyk z d. Gabler
ur. 26.03.1964 r. w Poznaniu
dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o  powierzchni 180  m2 (udział ½) – 
wartość 567 000 zł, działka 219 m2 (udział 
½) – wartość 8 000 zł
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 92 476 zł
umorzenie części pożyczki – 10 000 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
pożyczka – 139 051 zł

Justyna Juskowiak
ur. 30.05.1974 r. w Poznaniu
kierownik Sekcji Pomocy Społecznej i Sty-
pendiów – Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Luboniu
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o powierzchni 130 m2 na działce o po-
wierzchni 539 m2 – wartość ok. 800 000 zł 
(współwłasność 1/8)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 63 163 zł
umowa zlecenie – 1 107 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Lidia Jadwiga Kałwińska  
z d. Adamska
ur. 18.03.1963 r. w Gnieźnie
dyrektor SP 2
Zasoby pieniężne:
36 000 zł
Nieruchomości:
mieszkanie o powierzchni 72,6 m2 – wartości 
330 000 zł (wspólnota majątkowa), mieszkanie 
o powierzchni 31 m2 – wartości 160 000 zł 
(spółdzielcze własnościowe)

Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 87 824 zł
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Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Peugeot 307 SW (2007 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny PKO BP – 90 000 zł na 
spłatę ½ mieszkania nabytego w  wyniku 
spadku, kredyt hipoteczny 265 000 zł na za-
kup mieszkania

Grażyna Leciej z d. Musiela
ur. 25.10.1958 r. w Poznaniu
dyrektor SP 3
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o powierzchni 50 m2 – wartość 100 000 zł 
(współwłasność z mamą)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie SP 3 – 89 718 zł
zatrudnienie PP – 20 459 zł
umowa zlecenie – 9 024 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Nissan Qashqai (2011 r.) – sprzedany, Nissan 
Quashqai (2015 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
20 000 zł w związku z zakupem samochodu

Hanna Łabuzińska 
z d. Szubert
ur. 12.04.1955 r. w Poznaniu
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Luboniu (do 31.01.2016 r.)
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
mieszkanie w ½ domu o pow. 152,36 m2 + 
działka o pow. 396 m2 – wartości 430 000 zł 
(własność), mieszkanie o powierzchni 49,36 m2 
– wartość 220 000 zł (własność)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 11 303 zł (1 miesiąc)
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Peugeot 207 (2009 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Jagienka Aleksandra Okoń-
-Niewiejska z d. Lewandowska
ur. 17.10.1987 r. w Poznaniu
kierownik Dziennego Domu „Senior-Wigor” 
w Luboniu (od 11.2015 r.)
Zasoby pieniężne:
6 000 zł (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości:
mieszkanie o pow. 77 m2 o wartości 300 000 zł 
(współwłasność małżeńska)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 18 485 zł
działalność osobista – 1 374 zł
zasiłek macierzyński ZUS – 13 389 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Mazda Premacy (2003 r.) – współwłasność 
małżeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny – 325 000 zł

Jolanta Małgorzata 
Pieprzycka z d. Wyżyn
ur. 24.09.1956 r. w Białymstoku
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej
Zasoby pieniężne:
ok. 95 000 zł, ok. 500 USD; papiery warto-
ściowe fundusz Arka - 464 920 jednostek – 
wartość ok. 13 000 zł
Nieruchomości:
dom o powierzchni 136 m2 o wartości ok. 
300 000 zł (własność)
inne nieruchomości: 844 m2– wartość 100 000 zł 
(współwłaściciel), 690 m2– wartość 100 000 zł 
(właściciel)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 100 777 zł,
umowa zlecenie – 520 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Nissan Quashqai (2011 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Anita Anna Plumińska-Mieloch
ur. 05.10.1970 r. w Poznaniu
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Luboniu
Zasoby pieniężne:
11 000 zł
300 Eu
Nieruchomości:
dom o powierzchni 120 m2 na działce o pow. 
490 m2 – wartość 360 000 zł (współwłasność 
małżeńska)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 97 199 zł
prawa autorskie – 11 538 zł
działalność osobista – 6 807 zł
inne – 900 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Volvo V40 (2003  r.), Mazda  6 (2002  r.) – 
współwłasność małżeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny PKO BP – 328 000 zł
kredyt konsumpcyjny GBS Mosina – 16 000 zł

Violetta Teresa Tomczak  
z d. Szczepaniak
ur. 31.05.1965 r. w Poznaniu
dyrektor Przedszkola nr 5 „Weseli Sportowcy”
Zasoby pieniężne:
7 087 zł – III �lar FE
Nieruchomości:
dom o powierzchni 160 m2 o wartości 80 000 zł 
(współwłasność małżeńska), działka o  po-
wierzchni 560 m2 – wartość 80 000 zł (współ-
własność małżeńska)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 84 255 zł
umowa zlecenie – 924 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
brak
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
brak

Zbigniew Trawka
ur. 25.01.1969 r. w Bolesławcu
dyrektor naczelny – prezes zarządu Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Zasoby pieniężne:
10 000 zł
Nieruchomości:
dom o powierzchni 160 m2 – wartość 450 000 zł 
na działce o pow. 563 m2 – wartość 60 000 zł 
(współwłasność małżeńska), mieszkanie o po-
wierzchni 52,8 m2 o wartości 300 000 zł (współ-
własność 1/3), ziemia rolna o powierzchni 
3,52 ha – wartość 50 000 zł (współwłasność 
małżeńska)
Dochody w 2015 r.:
członek zarządu LOSiR (od 01.05.2014  r.) 
– 138 970 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Suzuki Vitara 1,6 (2015 r.), Suzuki Swi� 1,2 
(2012 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt samochodowy Santander Consumer 
Bank – 44 250 zł

Tadeusz Urban
ur. 30.08.1950 r. w Poznaniu
dyrektor „Kom-Lub” sp. z o.o. (członek za-
rządu od 1.01.1993 r.)
Zasoby pieniężne:
30 000 zł (współwłasność małżeńska)
Nieruchomości:
mieszkanie o  powierzchni 92  m2 o  warto-
ści 200 000 zł – spółdzielcze własnościowe 
(współwłasność małżeńska), działka ROD 
o powierzchni 420 m2 z altaną 30 m2 – war-
tość 30 000 zł
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 153 911 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
KIA Sportage (2014  r.) oraz Hyundai i10 
(2011 r.) – współwłasność małżeńska
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt na samochód Santander Consumer 
Bank– 11 429 zł

Jolanta Walczak z d. Korytna
ur. 21.10.1968 r. w Gostyniu
dyrektor Gimnazjum nr 2
Zasoby pieniężne:
13 000 zł, 109 euro, akcje (Mostostal Zabrze 
– 150 szt., AAT – 500 szt., IQP – 2 218 szt. 
– wartość ok. 3 400 zł)
Nieruchomości:
dom o powierzchni 160 m2 o wartości ok. 
400 000 zł (współwłasność małżeńska), miesz-
kanie o powierzchni 47 m2 o wartości 190 000 zł 
(współwłasność małżeńska), ziemia rolna 
o pow. 25 000 m2 – wartość ok. 200 000 zł 
(współwłasność małżeńska)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie + umowy zlecenie – 84 630 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Toyota Yaris (2013 r.)
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt hipoteczny BRE Bank – ok. 90 000 zł, 
kredyt odnawialny 25 000 zł, karty kredyto-
we – 100 000 zł (limit)

Dorota Maria Zielewicz  
z d. Gramza
ur. 23.01.1963 r. w Luboniu
dyrektor Przedszkola nr 1 „Pogodne”
Zasoby pieniężne:
brak
Nieruchomości:
dom o  powierzchni 154  m2 – wartość ok. 
300 000 zł (współwłasność),
działka o powierzchni 2 000 m2 z budynkami 
gospodarczymi o powierzchni 45 m2 – war-
tość ok. 500 000 zł (współwłasność)
Dochody w 2015 r.:
zatrudnienie – 81 177 zł
działalność osobista PZU Życie – 1 102 zł
Mienie ruchome powyżej 10 tys. zł:
Dacia Duster (2011 r.) – 38 000 zł
Zobowiązania powyżej 10 tys. zł:
kredyt mieszkaniowy PKO BP (2006  r.) – 
16 275 CHF, kredyt samochodowy – 25 009 zł

Pisałam już do Państwa jakiś czas temu, 
kiedy w gazecie ukazał się artykuł o po-
rzuconych samochodach na terenie Lu-
bonia. Problem nadal istnieje. Na ul. 
Sikorskiego  21, przed moim blokiem, 
aktualnie stoją trzy samochody. Jeden 
od ponad 10 lat. Dwa pozostałe około 
roku. Właściciele tych pojazdów czują się 
całkowicie bezkarnie. Wiem, że z punk-
tu widzenia prawa nie można im nic 
zrobić, ale gdyby chociaż dotrzeć do 
odpowiednich służb lub na bieżąco mo-
nitorować sprawę, być może problem by 
nie narastał. Jak tak dalej pójdzie, to 
niedługo mieszkańcy nie będą mięli 
gdzie parkować. Nadmienię, że codzien-
nie podróżuję z małym dzieckiem, dla-
tego tak zależy mi na parkowaniu bez-
pośrednio przed blokiem.
Ze Wspólnotą Mieszkaniową także się 
kontaktowałam, ale niestety nie potra-
�li zainterweniować.

(dane personalne do wiadomości redakcji)

Od redakcji
Spytaliśmy władze miasta, jakie działania 
przeprowadzają w takich przypadkach? 
Poprosiliśmy o  stosowną interwencję, 
czyli sprawdzenie czy wymienione po-
jazdy: Hyundai , Opel i Citroen, których 
numery rejestracyjne podano jedynie 

do wiadomości służb, zaparkowane pod 
wskazanym adresem, posiadają aktualny 
przegląd techniczny oraz obowiązkowe 
ubezpieczenia, i skoro są nieczynne, to 
czy muszą zajmować innym miejsce?

Odpowiedź
Uprzejmie informuję, iż teren przed 
blokiem przy ul. Sikorskiego  21 jest 
własnością Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka”. To więc Spółdzielnia jest 
zobowiązana do działań porządkowych 
na tym terenie. Nie mniej, jak wynika 
z notatki urzędowej sporządzonej przez 
strażnika rejonowego, wszystkie samo-
chody wymienione w pytaniu skierowa-
nym do Urzędu Miasta posiadają aktu-
alne ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej i nie mają oznak wraków. Jeśli 
zaś chodzi o procedury związane z usu-
nięciem pojazdu określonego potocznie 
jako „wrak”, a więc na podstawie art. 50a 
Prawa o  ruchu drogowym, określa je 
stosowne Rozporządzenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
z dnia 16 października 2007 r. w sprawie 
usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 
1377).
oprac.

Paweł Dybczyński
Komendant SM w Luboniu

List do redakcji

Dla kogo parking?

n
Parking przy bloku na ul. Sikorskiego 21. Najtrudniej tu znaleźć wolne miejsce pod 
koniec dnia   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W ostatnich „Wieściach” przeczytałem 
informacje o Bibliotece Miejskiej i księ-
gowości tam prowadzonej, związkach 
personalnych, w  tym powiązaniach 
pani księgowej z LOSiR-em i komite-
tem „Niezależni dla Powiatu”. Jak ze-
stawi  się to z  opisywanymi już wcze-
śniej „nieprawidłowościami” przy 
budowie owalu w LOSiR-ze, to mamy 
ciekawy obraz naszego miasta. Jakie 
kontrole przeprowadzono w LOSiR-ze 
i  czy pani Szymańska – księgowa – 
jeszcze tam pracuje? Powiedzcie coś 
mieszkańcom.   (czytelnik)

Odp. W ostatnim okresie w spółce LO-
SiR Sp. z o.o. przeprowadzono kontrole:
- badanie sprawozdania �nansowego za 
rok 2015 zlecone biegłemu rewidentowi, 
który wydał opinię pozytywną,
- kontrolę sanitarną w kuchni Spółki – 
wszelkie stwierdzone w  protokole po-
kontrolnym nieprawidłowości zostały 
usunięte.
Trwa kontrola przeprowadzana przez ZUS.
Nie nastąpiły zmiany w zatrudnieniu na 
stanowisku księgowego LOSiR Sp. z o.o.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

LOSiR kontrolowany

Czy to prawda, że pani Zygmanowska, emerytowana dyrektor SP 
nr 2, obecnie przewodnicząca Rady Miasta, nadal pracuje w swo-
jej starej szkole? Podobno specjalnie dla niej utworzono stanowi-
sko kadrowej?   (RR)

Odp. Tak, to prawda, że Pani Teresa Zygmanowska pracuje w Szkole Podstawowej 
nr  2 w  Luboniu na stanowisku kadrowej. Stanowisko to nie zostało utworzone 
specjalnie dla niej. Małgorzata Machalska

Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Przewodnicząca na etacie

5 września rozpoczęto remont chodnika 
na ul. Sienkiewicza (odcinek od nr. 30 
do skrzyżowania ze Szkolną) i dalej – na 
ul. Szkolnej (do miejsca, w którym we 
wrześniu ub. roku zakończono kładzenie 
trotuaru przy Szkole Podstawowej nr 1). 
Do budowy używa się kostki pozbruko-
wej. Powstaje też nowy krawężnik. Pra-
ce prowadzi �rma „Kom-Lub”. Zakoń-
czenie przewidziano we wrześniu. Na 
podobną inwestycję czekają też użytkow-

nicy ul. Sienkiewicza od ul. Kościuszki, 
gdzie przejście jest w gorszym stanie.
W kolejnym miesiącu rozpocznie  się 
remont innego chodnika w Żabikowie 
– na ul. Kołłątaja (odcinek pomiędzy ul. 
Poniatowskiego i Lipową). W grudniu 
ubiegłego roku na tym nierównym przej-
ściu przewrócił się 95-letni mieszkaniec 
ul. Lipowej (czytaj „WL” 12-2015, str. 33), 
który niedługo po wypadku zmarł.

(S)

Nowe chodniki w Żabikowie

n
 Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza – Szkolnej   fot. Hanna Siatka

Materiał został przygotowany na podstawie „Oświadczeń 
majątkowych” wypełnianych osobiście przez poszczegól-
nych pracowników i kierowników jednostek.
Dane przedstawione w tabeli obok mogą być obarczone 
niewielkim błędem wynikającym z zaokrąglenia danych 
do pełnych złotych lub z niepełnych bądź nieczytelnych 
informacji podawanych w „Oświadczeniach majątkowych” 
przez wypełniających.
W tabeli przedstawiamy listę ustawioną według wy-
sokości uzyskiwanych łącznych dochodów pracowni-
ków administracji lubońskiej i kierowników jednostek 
samorządowych, którzy są zobowiązani do składania 
rocznych „Oświadczeń majątkowych”. Dla ułatwienia 
podajemy, przeliczone przez nas (na podstawie danych 
złożonych przez zainteresowane osoby na formula-
rzach w  „Oświadczeniach majątkowych”) średnie 
miesięczne zarobki brutto uzyskiwane w 2015 r. Szcze-
gółowe rozpisanie dochodów na poszczególne źródła 
ich pozyskania znajdą Państwo bezpośrednio przy 
oświadczeniach majątkowych publikowanych na str. 
20-23. Należy zaznaczyć też, że niektóre dane nie 
dotyczą angażu z całego 2015 roku, gdyż awans lub 
zatrudnienie na danym stanowisku nastąpiło w trak-
cie roku.
Dla dokonywania porównań i analiz patrz też wcześniej 
publikacje z „Oświadczeń majątkowych” np. „WL” 08-2011, 
str. 27; „WL” 09-2013, str. 2; „WL” 09-2014, str. 18; „WL” 
09-2015, str. 22.
Szczegóły z „Oświadczeń majątkowych” za ostatni 2015 r., 
także radnych Lubonia i naszych radnych powiatowych 
– patrz str. 20-23.

(I)

Ranking zarobków
Ubiegłoroczne wynagrodzenia obecnych 
burmistrzów oraz tych decydentów, którzy w ich 
imieniu podejmują decyzje lub kierują publicznymi 
placówkami

Ubiegłoroczne dochody decydentów Lubonia wg oświadczeń majątkowych

Stanowisko
wykazane 
dochody 
w 2015 r.

zmiana 
do roku 

2014

15 234 zł Zbigniew Bernat prezes PT Translub 182 813 zł 120,3%
12 826 zł Tadeusz Urban dyrektor Kom-Lub 153 911 zł 84,4%
12 146 zł Małgorzata Machalska burmistrz miasta Luboń 145 755 zł 283,1%
11 581 zł Zbigniew Trawka dyrektor- prezes zarządu LOSiR 138 970 zł 109,9%
11 233 zł Mateusz Mikołajczak I zastępca burmistrza 134 799 zł 259,9%
10 131 zł Mirosław Stromczyński  Skarbnik Miasta 121 566 zł 102,9%
9 933 zł Grażyna Leciej dyrektor SP 3 119 201 zł 93,6%
9 809 zł Janusz Piasecki sekretarz miasta 117 710 zł 102,2%
9 704 zł Anita Plumińska-Mieloch dyrektor Gimnazjum nr 1 116 444 zł 109,4%
8 540 zł Regina Górniaczyk dyrektor Ośrodka Kultury 102 476 zł 119,9%
8 441 zł Jolanta Pieprzycka dyrektor MOPS 101 297 zł 98,2%
8 197 zł Michał Popławski II zastępca burmistrza (od X 2015) 98 366 zł
7 338 zł Grzegorz Anioła dyrektor SP1 88 054 zł 97,1%
7 319 zł Lidia Kałwińska dyrektor SP 2 87 824 zł 114,4%
7 098 zł Violetta Tomczak dyrektor Przedszkola nr 5 85 179 zł 106,1%
7 053 zł Jolanta Walczak dyrektor Gimnazjum nr 2 84 630 zł 93,9%
6 974 zł Katarzyna Andrzejczak z-ca dyrektora  MOPS 83 691 zł 85,6%
6 857 zł Dorota Zielewicz dyrektor Przedszkola nr 1 82 279 zł 103,0%
6 779 zł Agnieszka Antczak dyrektor SP 4 81 342 zł 109,9%
6 684 zł Alicja Olejniczak kierownik Wydziału PiO - UM 80 211 zł 99,0%
6 542 zł Hanna Łabuzińska dyrektor Poradni PP 78 508 zł 100,0%
5 924 zł Dariusz Springer p.o. dyrektor BMK i inspektor UM 71 085 zł 106,0%
5 507 zł Krystyna Ciszak kierownik Wydziału SK - UM 66 081 zł 102,6%
5 356 zł Justyna Juskowiak kierownik sekcji MOPS 64 270 zł 82,8%
2 771 zł Jagienka Okoń-Niewiejska kierownik "Senior-Wigor" (od XII 2015) 33 248 zł

1 073 zł Agnieszka Begier dyrektor Biblioteki (od III 2016) wcześniej 
kierownik Wydziału Organizacyjnego UM 12 873 zł 19,0%

Miesięczny średni zarobek (brutto)
w 2015 r.

wg Oświadczeń majątkowych
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PROJEKTY INWESTYCYJNE ("TWARDE")
Lp. NAZWA PROJEKTU KOSZT
1. Plan remontu fragmentu nawierzchni chodnika przy ul. Osiedlowej 90 000

2. Budowa bezpiecznego chodnika i uporządkowanie terenu zielonego przy ul. 
Wschodniej w Luboniu 99 600

3. Rowerowy Luboń. Rowerem pod prąd! 24 000
4. Montaż progów zwalniających wraz ze znakowaniem na ul. Krańcowej 5 000
5. Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Gimnazjum nr 2 w Luboniu 31 500

6. Kierunek Szachty - strefa integracji i rekreacji rodzinnej przy ul. Niezłomnych 59 600

7. Wzgórze Papieskie - i Ty znajdziesz tu coś dla siebie 53 200
8. Wykonanie tablicy informacyjnej w pobliżu szkoły Haliny 3 000
9. Ławeczka Seniora 21 500

10. Budowa chodnika wzdłuż ul. Jana Kochanowskiego w Luboniu 50 000
11. Toalety na Wzgórzu Papieskim 21 500

12.
„Biblioteka bez barier" - dostosowanie wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej 
w Luboniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z 
małymi dziećmi

33 000

13. Grill&Chill Arena 100 000
14. Budowa oświetlenia w ul. Polnej 49 815
15. Zielony Skwer przy ul. Konarzewskiego 100 000
16. Street Workout 66 000
17. Zielony Lasek 100 000

907 715Razem wg szacunkowych kosztów

Lp. NAZWA PROJEKTU KOSZT
1. Dzień na piknikowej polanie 11 400

2. Fundamenty tenisa stołowego, czyli pierwszy krok do mistrzostwa 14 812

3. Sportowe soboty na Rzecznej - aktywna integracja mieszkańców 
Lubonia poprzez zajęcia edukacyjno-sportowe 7 300

4. Zakup sprzętu filmowego dla Koła Filmowego Gimnazjum nr 2 12 601
5. Przeciwko informatycznemu wykluczeniu 50 000

6. Igrzyska Olimpijskie Luboń 2017 „Nie bądź samotny wśród ludzi" 46 400

7. Silent Party 13 000

8. Jak powstaje muzyka? Seria koncertów, warsztatów i spotkań
edukacyjnych 25 000

9. Lubońska gwara „Benasa" z Kocich Dołów 2 215

10. Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu (zumba, joga, pilates, 
aerobik) 9 200

11. Instruktor muzyki i śpiewu 2 000
12. Weekendowe spływy kajakowe 25 380
13. Wygraj z nudą - wypożycz planszówkę z biblioteki 7 500
14. Kompetentnym rodzicem być - cykl warsztatów 8 600

235 408

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE („MIĘKKIE")

Razem wg szacunkowych kosztów

Projekty odrzucone i wycofane
Tytut projektu Kwota

Kładka nad Wartą 1 000 000
Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - wielki potencjał 
oszczędności 100 000

Pumptrack - tor rowerowy na Wzgórzu Papieskim 100 000
Pomost i przystań rzeczna nad Wartą 100 000

Streetball z siłownią zewnętrzną i odnowienie placu zabaw 100 000

Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw na ul. 3 Maja 97 600
Modernizacja pobocza i utworzenie miejsc parkingowych przy 
ul. Wschodniej  (wycofany przez wnioskodawców) 96 000

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

Otwarty plac treningowy nad Wartą 43 500
Parking dla samochodów osobowych prz al. Jana Pawła II 5 w 
Luboniu 31 800

Wykonanie chodnika na ul. Spadzistej 10 627
Muldy zwalniające na ul. 3 Maja 2 263

Razem 1 774 790

Projekt Lubońskiej Rady Seniorów 
„Ławeczka Seniora” został zgłoszo-
ny do Lubońskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2016 i  po wery�kacji 
formalnej dopuszczony do głosowa-
nia w ramach projektów inwestycyj-
nych. Na liście do głosowania zaj-
muje miejsce z numerem 9.
Jednocześnie Rada Seniorów zgło-
siła drugi projekt „Pampersom mó-
wimy nie – toalety na Wzgórzu 
Papieskim”, który także został przy-
jęty i na liście projektów inwestycyj-
nych posiada nr 11.
Liczymy, że projekty Rady Seniorów 
spotkają się z aprobatą w głosowa-
niu.

Dyżury Rady Seniorów
Drugi poniedziałek miesiąca 
w godz. od 14 do 16 w „Galerii na 
Regale” w Bibliotece Miejskiej przy 
ul. Żabikowskiej 42.

Maria Błaszczak

Ławeczka 
Seniora

Zespół wery�kujący projekty wniesione 
do Lubońskiego Budżetu Obywatelskie-
go  2016 przyjął 31 propozycji ze zgło-
szonych 43. Listy 17 przyjętych projektów 
inwestycyjnych, tzw. „twardych” i 14 tzw. 
„miękkich”, oraz wykaz pomysłów od-
rzuconych publikujemy obok w tabelach. 
Decydowały różne czynniki, merytorycz-
ne i  formalne, np. zbyt duża kwota na 
realizację, przekraczająca 100 tysięcy na 
„twarde”, lub 50 na „miękkie”. Jeden 
projekt wycofali wnioskodawcy. Nie wie-
my jeszcze, ile głosów zebrały poszcze-
gólne propozycje, bo głosować było 
wolno do. 18. września. Każdy mieszka-
niec, który ukończył 16. rok życia mógł 

wskazać na cztery z nich. Przypomnijmy, 
że do realizacji zostaną skierowane za-
dania, które otrzymały największą liczbę 
głosów, aż do wyczerpania sumy 250 
tys.  zł, przeznaczonych na tegoroczny 
LBO. To dużo i  mało jednocześnie, 
zwłaszcza, że niektóre projekty inwesty-
cyjne sięgały 100 tysięcy, a nieinwesty-
cyjne 50 i 25 tys. zł. Gdyby one wygrały, 
lista bene�cjentów mogłaby być ograni-
czona do 3 lub 4. W następnym numerze 
„WL” zamieścimy wyniki głosowania 
lubonian i  oczywiście komentarze do 
tego wyboru.

JN

LBO już po głosowaniu

Okazuje się, że fragment ul. Dojazdowej 
pokazany w ub. miesiącu na str. 6, nie 
jest skanalizowany. W  ramach zakoń-
czonej w 2015 r. dużej inwestycji pole-
gającej na budowie sieci sanitarnej w La-
sku, do systemu włączono jedynie krót-
ki odcinek od ul. Grzybowej oraz kilka 
domów od ul. Rydla położonych przy 
szerszym odcinku drogi (przed zwęże-
niem). Brak kanalizacji w  środkowym 

fragmencie ul. Dojazdowej wynika 
z  tego, że przy obecnym układzie me-
diów kolejna rura nie zmieści  się już 
w wąskiej drodze. Podobno trwają roz-
mowy z Aquanetem w sprawie przesu-
nięcia instalacji wodnej, by zrobić miej-
sce dla sanitarnej. W  skanalizowaniu 
całej ulicy przeszkadza też ponoć nie-
uregulowany status działek w  dolnym 
przebiegu drogi. Mieszkańcy zastana-

Problemy ul. Dojazdowej

n
Zwisające nad drogą gałęzie nieprzyci-
nanych drzew utrudniają komunikację 
na wąskiej ulicy Dojazdowej   fot. Hanna 
Siatka

n
Na pierwszym planie – skanalizowany odcinek ul. Dojazdowej, dalej zwężenie 
i fragment bez instalacji. O stan nawierzchni zadbali mieszkańcy, m.in. właściciel 
jednej z tutejszych �rm – Marcinkowski – który we własnym zakresie utwardził 
część drogi tłuczniem   fot. Hanna Siatka

wiają się, dlaczego wcześniej stan praw-
ny nie kolidował z ułożeniem rur z wodą 
i gazem oraz linią telefoniczną?
Przy okazji wizyty na ul. Dojazdowej 
zasygnalizowano nam inny problem – 
wystające nad drogą, nieprzycinane 
drzewa, które utrudniają manewr mija-
nia  się aut na wąskiej jezdni i  niszczą 
karoserie.

HS
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Qn Po co na ulicy Wschodniej buduje się 
tak szerokie chodniki? Czy miasto stać 
na to, by mieszkańcom centrum, którzy 
tu niedawno się sprowadzili, fundować 
takie luksusy? Pani Burmistrz, głoso-
wałem na Panią, bo liczyłem, że będzie 
sprawiedliwiej, ale jest bez zmian, jeśli 
nie gorzej, myślicie tylko o sobie. Jak 
przeczytałem, urząd wziął kolejną po-
życzkę na kilka milionów? Inne drogi 
Lubonia, jeszcze przedwojenne, mają 
po 70 lat i więcej, są nieruszane – prze-
cież to skandal! To nieuczciwe!    (CM)

Odp. Realizacja inwestycji drogowych 
w  latach 2016-2018 jest prowadzona 
w oparciu o plan inwestycyjny opinio-
wany i zatwierdzony przez Komisję Ko-
munalną przy Radzie Miasta Luboń. 
Prace na ul. Wschodniej realizowane są 
na podstawie zatwierdzonego projektu 
budowlanego (decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej nr 13/2013 
z dnia 30 września 2013  r.) Wszystkie 
elementy (chodniki, droga rowerowa, 
miejsca postojowe) zostały zaprojekto-
wane zgodnie z wymaganiami warunków 
technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Ponadto zagospodarowanie terenu zo-
stało dostosowane do istniejących zabu-

dowań z  tego względu 
konieczne jest wykonanie 
dojścia wzdłuż budynków 
oraz miejsc postojowych.   

oprac. Krzysztof Knop-
czyński  

(Wydział Inwestycji)

Qn Zdejmowana jest warstwa nawierzchni 
gruntowej „uzbrojonej” w sypane i równa-
ne przez lata kamienie na ul. Wschodnią 
i al. Jana Pawła II. Dlaczego nie wysypu-
je się tego materiału jako przedłużenia 
ul. Wschodniej do ul. Okrzei (wylotu 
w ul. Cieszkowskiego), tylko gromadzi 
na niepotrzebnych hałdach? To proste – 
z pasa wyznaczonej drogi, gdzie wiosną 
położono kanalizację deszczową, moż-
na wybrać np. pół metra gleby – ziemi 
ornej – i wykorzystać bezpośrednio pod 
zieleń w ul. Wschodniej, a w to miejsce 
dać zebraną warstwę starej drogi.     
  (użytkownik NCL)

Odp. Roboty ziemne wykonywane 
w  zakresie inwestycji: „Budowa ul. 
Wschodniej” przewidują w swoim za-
kresie wywóz pozyskanego materiału. 
Materiał (masy ziemne, kruszywo, 
gruz, pozostałości po okolicznych bu-
dowach) nie może zostać wykorzysta-

Mieszkańcy pytają

Wokół wiodącej inwestycji

ny, ponieważ zgodnie z „Ustawą o od-
padach” jest traktowany jako odpad 
i  musi zostać zutylizowany. Ponadto 
jest on zanieczyszczony przez płyny 
eksploatacyjne z pojazdów dotychczas 
poruszających się ul. Wschodnią. Do-
tychczas mieszkańcy ul. Wschodniej 
wielokrotnie zgłaszali powstawanie 
zapylenia po przejeździe pojazdów 
niedostosowujących prędkości do pa-
nujących warunków. Zważając na po-
wyższe, przenoszenie tego materiału 

(dodatkowo zanieczyszczonego) na 
dalsze odcinki ul. Wschodniej lub inne 
drogi spowoduje również niedogod-
ności dla okolicznych mieszkańców.   

oprac. Krzysztof Knopczyński  
(Wydział Inwestycji)

Qn Dlaczego pomiędzy bloka-
mi w Nowym Centrum Lubo-
nia jest przeładownia ziemi? 
Ogromne hałdy zalegają na 
klinie pomiędzy al. Jana Paw-

Za waszym pośrednictwem chciałabym 
zwrócić się o pomoc. Od dłuższego czasu 
jestem klientem Urzędu Pocztowego Lu-
boń 1 przy ul. Wschodniej 22 gdzie 
nadaję większe ilości paczek. Do-
tychczas podjeżdżałam samocho-
dem pod tylne drzwi Urzędu i tam 
wnosiłam swoje ciężkie przesyłki. 
Dowiedziałam się od pracowników 
Poczty, że z  chwilą oddania drogi 
nie będę już mogła korzystać z tego 
udogodnienia, ponieważ w miejscu 
obecnego parkingu Poczty będzie 
pas zieleni. Dojazd do zaplecza 
Urzędu zarówno dla klientów, jak 
i do wymiany ładunku dla Poczty, 
będzie niemożliwy. Proszę redakcję 
o pomoc, ponieważ jak widać, po 
raz kolejny dobro ludzi się nie liczy. 
Plany ulicy wykonane są bezmyśl-
nie, a przecież sklepy, urząd i gabi-
nety nie pojawiły się tam wczoraj. 
Urząd Pocztowy istnieje już od 
dziewięciu lat! Może jeszcze byłaby 
możliwość zmiany planów przez 
Urząd Miasta, a miejsca parkingo-
we zostały tak jak są – bezpośrednio 
przed wejściem do zaplecze Urzędu 
Pocztowego.

Dane osobowe do wiadomości redakcji

Od redakcji
W miejscu gdzie obecnie znajduje się 
parking dla Urzędu Pocztowego, 
o  czym informują zamontowane tu 
znaki drogowe, projekt (przedstawio-

ny m.in. w  „WL” 02-2016 na str.  2) 
przewiduje dodatkowe dwa pasy chod-
ników o  szerokościach po 2  m roz-

dzielone podobnej szerokości pasem 
zieleni

Odpowiedź
Przeprowadzenie inwestycji poprzedza 
uzyskanie niezbędnych zezwoleń na 
prowadzenie prac. W toku przygotowa-
nia dokumentacji konieczne jest m.in. 

List do redakcji

Poczta bez parkingu
uzyskanie uzgodnień branżowych oraz 
określenie zakresu prowadzonych robót. 
Po uzyskaniu decyzji administracyjnej 
– pozwolenia na budowę (Decyzja ZRID 
z dnia 30.09.2013 r.) – nie jest dopusz-
czalne rozszerzenie zakresu prac bez 
przeprowadzenia ponownej procedury 
uzyskania pozwolenia na budowę. Ze 
względu na zaawansowanie w realizacji 

inwestycji oraz przyznane do�nansowa-
nie, roboty budowlane należy zrealizo-
wać zgodnie z  zatwierdzonym planem 
zagospodarowania pasa drogowego 
ul. Wschodniej.
Zgodnie z  projektem budowlanym, 
wzdłuż ul. Wschodniej zaprojektowane 
zostały miejsca postojowe, w tym także 

w okolicy Urzędu Pocztowego. Pas zie-
leni będzie oddzielał chodnik zlokali-
zowany wzdłuż budynku ul. Wschod-
nia  22 (służący do obsługi punktów 
usługowych oraz wejść do budynków) 
od chodnika zlokalizowanego przy 
miejscach postojowych. W odstępie co 
12,50 m występują przejścia pomiędzy 
chodnikami, co nie powinno stanowić 

utrudnienia dla osób przy-
jezdnych korzystających 
z punktów usługowych. Po-
nadto dojazd do Urzędu 
Pocztowego po wykonaniu 
przebudowy będzie możliwy, 
tak jak obecnie ma to miej-
sce, od strony wejścia głów-
nego. Miasto Luboń nie może 
wpływać na wewnętrzny sys-
tem przyjmowania przesyłek 
przez Pocztę Polską w opisa-
nym punkcie. Podczas spo-
tkania z  przedstawicielami 
Urzędu Pocztowego został 
przedstawiony zakres inwe-
stycji oraz informacja o bra-
ku możliwości dokonania 
zmian w projekcie budowla-
nym. Zważając na powyższe, 
wprowadzenie udogodnień 
w  przyjmowaniu przesyłek 
uzależnione jest od punktu 
pocztowego. Ponadto przy 
realizacji inwestycji należy 

mieć przede wszystkim na względzie 
komfort okolicznych mieszkańców 
ul. Wschodniej, z tego względu nie jest 
możliwa lokalizacja miejsc postojowych 
bezpośrednio pod oknami budynków 
mieszkalnych.

oprac. Krzysztof Knopczyński
Wydział Inwestycji

n
Ktoś wcześniej zezwolił na zorganizowanie miejsca zarezerwowanego dla pojazdów Poczty Polskiej 
bezpośrednio przy istniejącym już chodniku. Wyznaczają je 2 znaki zakazu zatrzymywania się i postoju 
wskazujące odcinek przed wejściem na zaplecze. Przypomnijmy, że placówka ta jest głównym urzę-
dem Poczty Polskiej dla 30-tysięcznego Lubonia, mieści się tu od około 10 lat   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
obok
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Specjalizująca się m.in. w robo-
tach brukarskich �rma „Napie-
rała – Bruk” Roman Dyba i An-
toni Napierała ze Stęszewa poło-
żyła chodnik na ul. Cmentarnej 
(przy nekropolii para�alnej w Ża-
bikowie). Prace w których uczest-
niczyły cztery osoby, trwały od 
24  sierpnia i  zakończyły  się 
6 września br. Inwestycję s�nan-
sowało miasto. Na długości 
ok. 80 metrów (od ul. Drzymały 
do bramy wjazdowej na cmen-
tarz) ułożono ponad 200 m2 kost-
ki brukowej. Szerokość chodnika 
wynosi 2,5 m.

Paulina Sawicka

Chodnik przy cmentarzu

Nowo położony chodnik, wyko-
nany w ramach remontów 
cząstkowych przy cmentarzu 
w Żabikowie łącznie z przystan-
kiem   fot. Hanna Siatka

n

ła II, ul. Pułaskiego i ul. A. Mi-
zerki. Tu codziennie dzieci 
czy młodzież, wspinając się 
na nie, narażają się na wy-
padki. Kto za to odpowiada? 

Proszę nie sugerować, że to do budowy 
tego kawałka ulicy Wschodniej potrzeba 
takich ilości ziemi. Starczyłaby chyba na 
budowę kilku kilometrów autostrady? 
Co będzie dalej z tymi hałdami i kiedy 
ostatecznie znikną?    (A.B.)

Odp. Opisywana nieruchomość stano-
wi własność prywatną. Zważając na 
powyższe, właściciel nieruchomości 
ma możliwość dowolnego gospodaro-
wania działką, w  tym np. wydzierża-
wienia gruntów i lokalizacji na danym 
terenie tymczasowego placu na skła-
dowanie materiałów. Miasto Luboń nie 
może odpowiadać za dzieci pozosta-
wione przez opiekunów prawnych bez 
opieki. W przypadku zaobserwowania 
opisywanej sytuacji sprawę należy zgło-
sić Straży Miejskiej Miasta Luboń (tel. 
61  813  19  86), która ma możliwość 

podjęcia niezwłocznej interwencji. 
Materiał, który obecnie jest składowa-
ny, został pozyskany podczas budowy 
ul. Wschodniej. Wykonawca także 
składuje na placu nowe materiały, któ-
re będą wykorzystane do wykonania 
pozostałej części konstrukcji na-
wierzchni jezdni. W zakresie zawartej 
umowy wykonawca jest zobowiązany 
do wywiezienia wszelkich materiałów 
powstałych z  rozbiórek podczas pro-
wadzenia prac. Termin oraz ilość grun-
tu do usunięcia z nieruchomości pry-
watnej są uzależnione od wewnętrz-
nych ustaleń pomiędzy właścicielem 
nieruchomości oraz wykonawcą robót. 
Nie wyjaśniając szczegółowo zasad 
budowy dróg, można założyć, że wy-
konawca, który ponosi koszty zebrania, 
składowania i wywózki ziemi liczone 
od m3, nie zbierałby, gromadził i wy-
woził ziemi w ilościach ponad te, jakie 
są niezbędne.   

oprac. Michał Popławski  
(zastępca Burmistrza Miasta Luboń)
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Wydłużenie linii 702

Wszystkie kursy autobusu 702 skiero-
wano ulicą Młyńską i  Sadową do os. 
Zielone Wzgórze w Komornikach. Na 
trasie przejazdu uruchomiono nowe 
przystanki autobusowe: Komorniki/
Łąkowa – na ul. Młyńskiej, Komorniki/
Widokowa – na ul. Młyńskiej, Komor-
niki/Truskawkowa – na ul. Sadowej, 
Komorniki/os. Zielone Wzgórze – na 
ul. Sadowej Jednocześnie likwidacji uległ 
przystanek: Komorniki/Urząd Gminy.

Korekty 610 i 616
W związku z zapewnieniem synchroni-
zacji odjazdów na odcinku Luboń/Ża-
bikowo – Górczyn, korekcie uległy tak-
że rozkłady jazdy dla linii nr 610 oraz 
616.
Qn w dni robocze łączna częstotliwość 

kursów na linii nr 610, 616 oraz 702 na 
odcinku Luboń/Żabikowo – Górczyn 
nie uległa zmianie (zmieniły  się jedy-
nie godziny odjazdów z poszczególnych 
przystanków);

Qn w soboty oraz niedziele w godz. od 
9 do 16 kursy są realizowane z często-
tliwością około 25 minut (obecnie co 
około 30 min.).
W pozostałych godzinach częstotliwość 
kursów na tym odcinku uległa nieznacz-
nemu ograniczeniu.

Kursy nocne do Lasku
We wszystkie noce z piątku na sobotę 
oraz z  soboty na niedzielę na linii 
nr 651 uruchomiono kursy nocne do 
Lasku, Puszczykowa i Mosiny. Odjaz-
dy z pętli Dębiec: 0.55, 2.50; odjazdy 
z Mosiny: 1.38, 3.45. Mając na uwadze 
zapewnienie dojazdu z/do centrum 
Poznania kursy te będą skomuniko-
wane na przystanku os. Dębina z od-
jazdami/przyjazdami autobusów li-
nii  243. Kurs z  Dębca o  godz. 23.15 
we wszystkie dni będzie realizowany 
wyłącznie do przystanku Puszczyko-
wo/Niwka Szpital.

ZTM

ZTM informuje
Zmiany na lubońskich liniach od 1 września

Wraz z żoną jesteśmy autorami projektu 
„Rowerowy Luboń. Rowerem pod prąd” 
do Lubońskiego Budżetu Obywatelskie-
go. Dziękujemy za pozytywną opinię 
w „WL”. Jeszcze nie czytaliśmy Państwa 
artykułu o  kontrapasach (z wydania 
„WL” 12-2015), ale będziemy starali się 
do niego dotrzeć. Cieszy nas, że podej-
mują Państwo rowerowe tematy. Nieste-
ty, w wyniku tzw. „wery�kacji”, na ży-
czenie Burmistrza musieliśmy mocno 
okroić swój wniosek do kilku tylko ulic. 
W przeciwnym przypadku zostałby ca-
łościowo przez niego odrzucony. Jego 

zdaniem, kontraruch na usuniętych 
z projektu ulicach byłby niebezpieczny, 
a  rozwiązanie jest zbyt nowatorskie, 
przez co mieszkańcy nie przyzwyczaili-
by  się do niego. Będziemy  się jeszcze 
zajmować promocją tego projektu 
i  z  pewnością podzielimy  się szerzej 
całością rozmowy i  problemami doty-
czącymi wnioskowanych ulic.
Gdyby byli Państwo zainteresowani, to 
chętnie czasami podzielimy się naszymi 
spostrzeżeniami dot. infrastruktury ro-
werowej czy pieszej w Luboniu.

Adam Beim

List do redakcji

Kotraruch w Luboniu

W tabeli obok przedstawiamy aktualny wyciąg z rejestru umów 
zawieranych przez Urząd Miasta z  różnymi podmiotami, na 
wszelkie usługi, w tym intelektualne i prace �zyczne wykony-
wane dla miasta. Ustawiamy je zawsze według prostego sche-
matu: ile, na co, komu. Kolejność zawartych w tabeli umów 
od 11 sierpnia (ostatniej publikacji) do 13 września przedsta-
wiamy tradycyjnie wg wysokości kwot od najwyższej do naj-
niższej.
Wartymi odnotowania są dwa fakty:
- Na kilkugodzinny EkoPiknik w Wiśniowym Sadzie w Nowym 
Centrum Lubonia (niedziela 4 września) miasto wydało przy-
najmniej ponad 9 tys. zł. Z ostatnich umów wynika, że zatrud-
niono: Fundację Ekologiczną „Arka” (7 000 zł) i spółkę Mru Con 
– agencję eventową z Poznania (2 152 zł).
- Kolejna kwestia to taka, że aż 6 pozycji z  10. na kwotę 
276 616 zł (70%) dotyczy projektów i dokumentacji – to dobry 
prognostyk ruchu inwestycyjnego w mieście.

PPR

Wydane ostatnio 
pieniądze

ile na co komu

106 434,14 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Okrzei Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne 
ul. Lipowa 20 62-030 Luboń

97 170,00 zł
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

rozbudowy Przedszkola nr 1 (budowa nowego segmentu wraz z łącznikiem 
pomiędzy budynkami) przy ul. Sobieskiego 65

Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej ul. 
Puszczykowska 11/1 

50-559 Wrocław

95 940,00 zł

Opracowanie 2 wariantów koncepcji architektonicznej budynku 
wielorodzinnego przy ul. Łącznej 4, uzyskanie odpowiednich decyzji, 

opracowanie na podstawie wybranego wariantu kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 

Pracownia Projektowa 77 Adam Jeske ul. 
Grodziska 37/4 60-363 Poznań

30 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ścieżki pieszo-
rowerowej cd. ciągu rekreacyjnego wzdłuż jeziora Kocie Doły od istniejącej 

części przy ul. Wodnej do ul. Podgórnej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy połączeniu 

Firma Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. ul. 
Paderewskiego 8 61-770 Poznań

25 000,00 zł

Opracowanie 2 wariantów projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
nr 2 na podstawie audytu energetycznego opracowanego w marcu 2016 

oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla wybranego 
na podstawie dokumentacji wariantu.

R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA 
ROMAN PILCH Siąszyce 67 

62-570 Rychwał

22 509,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi 
wraz z odwodnieniem wzdłuż ulicy Krętej w Luboniu.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie 
PROSTA-PROJEKT Piotrkowice
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

7 000,00 zł przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych podczas 
festynu pn."Eko Piknik w Wiśniowym Sadzie" Fundacja Ekologiczna Arka

6 000,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu 
nawierzchni w ulicy Kolonia PZNF. osoba fizyczna

3 690,00 zł
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót branży drogowej nad 

pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. 
Okrzei w Luboniu.

SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8
 60-254 Poznań

2 152,50 zł zapewnienie atrakcji podczas imprezy Eko Piknik w Wiśniowym Sadzie w 
dniu 4.09.2016r. MruCon Sp. z o.o.

395 895,64 zł Razem (od 12 sierpnia do 13 września)
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Geneza powstania
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowe „Galantex” powstało 
3 sierpnia 1981 r. przy ul. Armii Poznań 
57 a (dawniej ul. Feliksa Dzierżyńskie-
go) jako Rzemieślniczy Zakład Parasol-
niczy wykonujący usługi z zakresu pro-
dukcji i naprawy parasoli przeciwdesz-
czowych, i obchodzi w tym roku 35-le-
cie działalności. Założył je Piotr Zawod-
ny, który uprzednio przez 8 lat pracował 
na stanowiskach kierowniczych w pla-
cówkach oświatowych Poznania. Po-
czątkowo �rma funkcjonowała w  bu-
dynku o powierzchni 10 m2, a właściciel 
pracował w niej sam. Po trzech miesią-
cach dołączyła do niego żona – Iwona, 
przedtem zatrudniona w Poznańskich 
Zakładach Nawozów Fosforowych 
(PZNF) w Luboniu. Należy podkreślić, 

że lata 80. były trudnym okresem dla 
prywatnych przedsiębiorców jeśli cho-
dzi o zdobywanie surowców do produk-
cji. Paradoksalnie �rma nie tylko prze-
trwała ten trudny czas, ale jeszcze  się 
rozwinęła. Wystawiając swoje produk-
ty na targach krajowych, zdobywała 
coraz to nowych kontrahentów, przy-
bywało również zamówień. W 1984 r. 
rozbudowano zakład i  zatrudniono 
pracowników. Pierwszymi były Maria 

Szajek i Zo�a Kalemba (pracowała przez 
wiele lat i nadal ją odwiedza). Zgodnie 
z obraną strategią, produkcję wzboga-
cono o  wyroby krawiectwa lekkiego 
i bieliźniarskie oraz rozpoczęto produk-
cję parasoli ogrodowych. Na przełomie 
lat 80. i 90. nastąpił dalszy rozwój �rmy 
– uruchomiono hurtownię �ran. We 
wrześniu 1991  r. poszerzono usługi 
o handel detaliczny i obwoźny artyku-
łów tekstylnych oraz import. Wówczas 
�rma zmieniła nazwę na Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
we „Galantex”, pod którą funkcjonuje 

do dziś. Szefem produkcji 
został, po przejściu na 
emeryturę, teść właścicie-
la – Czesław Szenhofer, 
który służąc doświadcze-
niem i  zaangażowaniem 
pracował z  rodziną do 
1998  r. Był to okres 
współpracy m.in. z �rma-
mi: „Albani Gardinen 
Fabrik” z  Augsburga 
w  Niemczech, WISTIL 
SA, „Euro�rany”, „Polon-
tex”, „Chemex” i  „Ha�”. 
Wkrótce w  ramach roz-
woju sprzedaży detalicz-
nej otwarto sklepy �rmo-
we w Luboniu, Grodzisku 
Wlkp. i  Swarzędzu. Do 
pomocy w  przedsiębior-
stwie włączyła  się córka 
państwa Zawodnych – Monika – absol-
wentka Wyższej Szkoły Bankowej, na-
tomiast studiujący na kierunku Ekono-
miki i Organizacji Usług Technicznych 
Akademii Rolniczej syn Łukasz, od 
2003  r. zajął  się w  �rmie produkcją 
rolet, vertikali, moskitier i markiz, a trzy 
lata później – w obliczu błyskawiczne-
go rozwoju tego działu otworzył samo-
dzielną �rmę „Galantex Plus”.

Nowy rozdział
Firmę często traktuje  się jako dzieło 
życia, owoc ciężkiej pracy i wizji – na-
turalne jest więc, że każdy właściciel 
chciałby, aby przetrwała w rękach naj-
bliższych mu osób. Dlatego też dotych-
czasowy właściciel „Galantexu” – pan 
Piotr, w 2012 r przekazał �rmę na dro-
dze sukcesji synowi, który od czterech 
lat nią zarządza. Zapytany o dzisiejszą 

działalność �rmy – powiedział: Tak jak 
ojciec, stawiam na nieustanny rozwój 
„Galantexu” zdobywanie nowych kon-
trahentów i partnerów handlowych. Je-
stem otwarty i gotowy do podejmowania 
nowych wyzwań dyktowanych przez 
współczesny biznes. Na swoją pozycję 
zapracowaliśmy nie tylko stałym wzbo-
gaceniem listy dostępnych towarów oraz 
ich ilości, ale także uczciwym, odpowie-
dzialnym podejściem do klientów i szyb-
kością realizowania nawet nietypowych 
zamówień. Najważniejszą cechą, która 
charakteryzuje wszystkie oferowane przez 
nas produkty jest wysoka jakość wyko-
nania oraz niezawodność i długotrwałość 
działania w różnych warunkach otocze-
nia. Obecnie �rma zatrudnia dwie oso-
by, dodatkowo, w zależności od potrzeb, 
także pracowników sezonowych oraz 

samodzielnych mon-
tażystów na zasa-
dach współpracy. 
Dziś produkuje m.
in.: rolety zewnętrz-
ne, rolety materiało-
we wewnętrzne, ro-
lety „dzień i  noc”, 
żaluzje, plisy, moski-
tiery, parasole ogro-
dowe. Realizuje rów-
nież zamówienia 
nietypowe. M.in.. 
w ubiegłym roku dla 
mieszkającego 
w Luboniu pasjonata 
motorowodniactwa 

– Roberta Mizerki – wykonała bimini 
(zabudowę jachtu motorowodnego). 
Firma inwestuje w  nowoczesny park 
maszynowy oraz bierze aktywny udział 
w szkoleniach. Współpracuje m.in. z �r-
mami: „Dragon”, „Mol”, niemiecką fa-
bryką „Lewens” należącymi do najwięk-
szych dostawców markiz na rynku. Od 
2010  r. należy do programu SOMFY 
EKSPERT, który zrzesza �rmy specja-
lizujące  się w  automatyce roletowej 
i  gwarantuje najwyższą jakość usług, 
natomiast w  roku 2015 �rma została 
zaproszona do prestiżowego grona 
„Dickson dealer”, którego twórcą jest 
„Dickson – Constant” – światowy lider 
w produkcji materiałów do osłon prze-
ciwsłonecznych.
Z okazji jubileuszu 35-lecia życzymy 
dalszych sukcesów i rozwoju �rmy.

PAW

Rodzinna firma w dobrej formie
Jubileusz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Galantex”

Akcja potwierdziła, że z  roku na rok 
przybywa ubogich rodzin, których nie 
stać na wyposażenie dzieci w niezbęd-
ne przybory szkolne. Są rodziny, które 
w takim okresie, jak rozpoczęcie roku 
szkolnego, potrzebują pomocy i wspar-
cia. Sam zakup, nawet używanych pod-
ręczników i  ćwiczeń, które niestety 
muszą być nowe, jest wydatkiem rzędu 
kilkuset złotych. Nasze stowarzyszenie 
po raz kolejny przygotowało pomoc 
w  postaci wyprawek szkolnych dla 
uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i średnich, którzy nie są obję-
ci pomocą ze strony innych instytucji. 
W  plecakach, które otrzymali, znala-

zły się zeszyty, bloki rysunkowe, tech-
niczne, farby, piórniki, przybory do 
pisania, rysowania czy zajęć z matema-
tyki.
Stowarzyszenie dziękuje lubońskim 
przedsiębiorcom: „Libara Developer” 
Sp. z.o.o., „Porta” Andrzej Wieczorek, 
„Siatkoland” Jolanta Krupińska, Zakład 
Instalacyjny Wodno-Kanalizacyjno-
-Gazowo-Ogrzewania Mariusz Osiński, 
„Kos-Dom” Developer, „Nata” Pralnia 
Chemiczna, „Akropol Inwestycje”, „Be-
ar-Lock” Ewa Puk oraz Urzędowi Mia-
sta Luboń – za wsparcie projektu.

Jolanta Korcz
prezes Stowarzyszenia

Wyprawka szkolna
Kolejna akcja pomocowa Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie 
i Miłosierdziu”

n
Logo �rmy „Galantex” istniejącej od 
1981 r.

n
Przed wejściem do siedziby rodzinnej �rmy przy ul. Armii Poznań 57 a, od lewej: 
Łukasz Zawodny z dziećmi – Wiktorią i Igorem, Piotr Zawodny, Julia – córka Moniki, 
Iwona Zawodna, Monika i jej syn – Mateusz fot. Paweł Wolniewicz

n
Jeden z pracowników �rmy – Robert Machaj w hali rolet 
materiałowych fot. archiwum „Galantexu”

n
Markiza nad frontowym oknem restauracji Mollini na 
ul. Św. Marcina w Poznaniu została wykonana w „Galan-
texie” fot. archiwum „Galantexu”
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LUDZKIE SPRAWY 

Kiedy będą malowane pasy przy szkołach i remontowane chodni-
ki? Niebawem zacznie się rok szkolny. (26 sierpnia)    (Gs)

Odp. Informuję, że oznakowanie zostało odtworzone przed 1 września 
br. Pozostały zakres będzie realizowany systematycznie do 20 paź-
dziernika br. Ponadto informuję, że w najbliższym czasie zostaną wyremontowane 
dwa chodniki w okolicy SP 1: ul. Szkolna – od SP 1 do skrzyżowania z ul. Sienkie-
wicza (lewa strona patrząc od Poniatowskiego) – prace zostały rozpoczęte 5 września. 
Pierwotnie remont planowany był w okresie wakacyjnym, niestety z racji problemów 
terenowo-prawnych harmonogram prac uległ opóźnieniu. W październiku zostanie 
również wyremontowany chodnik przy ul. Hugona Kołłątaja (między Poniatow-
skiego a Lipową – lewa strona patrząc od Poniatowskiego). 

oprac. Michał Popławski
zastępca Burmistrza Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Infrastruktura przy szkołach

My, mieszkańcy ulicy Ludwika Solskie-
go chcielibyśmy zwrócić uwagę na nie-
bezpieczeństwa związane z  porusza-
niem się zarówno pieszych, rowerzystów, 
jak i  samochodów, w  okolicy naszej 
ulicy. Poniżej przedstawiamy listę uwag, 
które według nas, mogą wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa.
1. Wyjazd z ul. Solskiego na Traugutta 
(brak odpowiedniej widoczności),
2. Brak przejścia dla pieszych, zarówno 
na ul. Solskiego, jak i na Traugutta,
3. Na ul. Traugutta przystanek autobu-
sowy jest wysypany łamanym kamie-
niem, co uniemożliwia bezpieczny 

i  sprawny przejazd dla wózków oraz 
bezpieczne poruszanie się pieszych,
4. Skrzyżowanie ulic 11 Listopada, Trau-
gutta, Rejtana (niewidoczne pasy na 
przejściu dla pieszych i brak linii pozio-
mej przy znaku STOP dla samochodów 
poruszających się od strony Komornik),
5. Usunięcie krawężników, które stano-
wiły obrzeża wokół usuniętych drzew 
(naprzeciw sklepu SPOŁEM nr 35 – ul. 
11 Listopada 141),
6. Wyjazd z ul. Studziennej na ul. 11 Li-
stopada (brak odpowiedniej widoczno-
ści)

podpisało 36 mieszkańców ul. Solskiego

List do redakcji

Niebezpiecznie  
w okolicy Solskiego
Mieszkańcy ul. Solskiego złożyli 23 sierpnia br. w Urzędzie Miasta uwagi 
dotyczące swojej okolicy z prośbą o lustrację w terenie i rozpatrzenie 
przedstawionych problemów

Wysypane ostry-
mi kamieniami 
dojście z ul. Sol-
skiego do przy-
stanku autobuso-
wego na ul. Trau-
gutta (stanowi go 
9 płytek – ok. 
1 m2)   fot. Hanna 
Siatka

Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
ze spotkań grupy dla rodziców, która 
po raz kolejny zostanie uruchomiona 
od października 2016 r. w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Luboniu 
(ul. Żabikowska 40, przy SP 2). Jest to 
propozycja dla obojga, bądź jednego 
z rodziców, zajęcia odbywają się w ma-
łych grupach na terenie Poradni w każ-
dy drugi wtorek miesiąca (zaczynamy 
11.10.2016 r., godz. 17.30).
Jako bazę do pracy wykorzystuję stano-
wiące obecnie treść wielu szkół dla 
rodziców książki autorstwa E. Faber i A. 
Mazlish, W. Eichelbergera, Z. B. Gasia, 
B. de Barbaro, J. Senior i innych auto-
rów. Kolejne roczniki rodziców ciągle 
na nowo, w  oparciu o  zawarte tamże 
sugestie wzbogacają swój wychowawczy 
warsztat. Zajęcia są każdorazowo mo-
dyfikowane w  zależności od składu 
grupy i zgłaszanych problemów, nadal 

konieczne jest pochylenie się nad cela-
mi wychowania i  zastanowienie, na 
kogo chcę wychować moje dziecko. 
Nadal warto przyglądać  się tematowi 
uczuciowości, wspierać gotowość ro-
dziców do przyjmowania trudnych, 
niechcianych dziecięcych uczuć, warto 
uczyć podstawowych zasad komunika-
cji, zwracać uwagę na role podejmowa-
ne w  rodzinach, relacje rodzicielskie 
i  pomiędzy rodzeństwem, system kar 
i nagród.
Dobra, cykliczna praca w  grupie po-
zwala na wzmocnienie i określenie moc-
nych stron rodziny, zaczerpnięcie roz-
wiązań od innych rodziców pozwala się 
umocnić w  niełatwej roli dziecięcego 
przewodnika.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod 
nr 61 813 01 73.

Anna Kurelska
prowadząca

Dobrze wychowywać
Spotkania grupowe dla rodziców w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Luboniu

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej (MOPS) po raz kolejny rusza 
Pogotowie Lekcyjne, dzięki któremu 
udało nam się pomóc w nauce już wielu 
dzieciakom z naszego miasta. Odbywa-
ły się lekcje matematyki, �zyki, języka 
angielskiego oraz niemieckiego. Nie 
udałoby się to, gdyby nie nasi wspania-
li wolontariusze, którym w tym miejscu 
serdecznie dziękujemy i liczymy na dal-

szą współpracę. Ponadto poszukujemy 
nowych osób, które zechciałyby podzie-
lić się swoim czasem z innymi, szczegól-
nie z dziećmi nie mającymi możliwości 
skorzystania z odpłatnych korepetycji.
Osoby zainteresowane nawiązaniem 
współpracy prosimy o kontakt z MOPS, 
ul. Źródlana  1; tel. 61  810  50  85 lub 
695 555 156.

MOPS

Pogotowie lekcyjne

Akcja malowania poziomych oznaczeń 
drogowych w pobliżu szkół odbyła się 
przed samym końcem sierpnia. Malo-
wano jedynie tylko to, co jest związane 
bezpośrednio ze szkołą, a więc: napisy 
„SZKOŁA”, pasy przejść dla pieszych, 

ewentualnie zaznaczano też muldy zwal-
niające. Pozostałe oznakowanie poziome 
takie, jak: osie jezdni czy linie ciągłe, nie 
były „odświeżane”.

(R)

Na ostatni dzwonek

n
31 sierpnia po południu odnawiano przejścia dla pieszych i napisy SZKOŁA przy 
SP 3 na ul. Dąbrowskiego

n
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Wreszcie ktoś zainteresował się częścią 
Lubonia, gdzie można wszystko zrobić, 
prócz podniesienia standardów życia. 
Jest to obszar kompletnie zapomniany, 
degradowany i  nic więcej. Można po-
wiedzieć, gdzie psy d… szczekają lub 
diabeł mówi dobranoc.
Granice dzielnic można zmienić tak, jak 
sobie życzą „tubylcy”. Zmienia się stare 
zasady i przyzwyczajenia. Z czasów dzie-
cięcych pamiętam, jak nasi rodzice wal-
czyli, byśmy chodzili do szkoły w Lasku, 
ponieważ należeliśmy do Lubonia  3, 
dokąd droga była dłuższa i bardziej nie-
bezpieczna. Tory kolejowe dzieliły Luboń 
3 od Lasku (Luboń 4). Dzisiaj wprowa-
dza się odwrotne zasady.
Rejon Kocich Dołów to zwykły śmietnik 
miasta. Różne osoby „prominentne” 
w czasie wolnym przewożą różne śmie-
ci. Można użyć nazwisk, ponieważ oko-
liczni ludzie wiedzą, kto je wozi.
Władzy to ja tutaj jeszcze nie widziałam. 
Raz o godzinie 10 Straż Miejską. Brak 
kompletnie uporządkowania terenu. 
Jednak to jest pestka z w stosunku do 
całego obszaru.
Droga wojewódzka E430 – Armii Po-
znań – brzmi dumnie i nic więcej. Jak 
wygląda? Jedziemy od wiaduktu nad 
autostradą. Nowa stacja benzynowa, 
jak  się ma do zadania inwestycyjnego 
polegającego na modernizacji drogi 
E430? Stacja benzynowa jest w tym re-
jonie potrzebna, ale czy na tym skrawku? 
Nad tym chyba nikt się nie zastanawiał. 
Dalej po lewej stronie teren po zburzo-
nym domu, bałagan i nic więcej.
Planowana od lat modernizacja drogi 
wojewódzkiej wiele niszczy, a wciąż nie 
jest realizowana. Chociażby ogródki 
działkowe między Zakładami Ziemnia-
czanymi a  cmentarzem komunalnym. 
Okradziono grupę ok. 30 rodzin w imię 
prawa. Po długich walkach, za dobytek 
całego życia ludzie otrzymali po 2 500 zł. 
To farsa z czasów burmistrza Szmyta.
Droga wojewódzka do przejazdu 112 to 
śmietnik miasta. Mur byłych Zakładów 
Ziemniaczanych? Ni pies, ni wydra. 
Zaczęto rozbierać, ale na pewnym etapie 
zakończono. Została wieżyczka, podob-
no zabytek. Jeśli tak, to należy o to za-

dbać. Dalej plac przy piekarni Jandego. 
Był złom, teraz jest inny bałagan. Budy-
nek piekarni Jandego to wspaniałe miej-
sce na lokal i  letnią kawiarenkę. Plac 
rozrywki dla miejscowych i przejeżdża-
jących. Wszystko zależy od inwencji. 
Dalej budynek marmolady. W tym bu-
dynku również był lokal. Wspaniała 
kawiarenka. Są natomiast mieszkania. 
Dalej śmietnik, złomowisko samocho-
dów. Krzaki jak w buszu. Też wymagają 
regulacji. Z drugiej strony ulicy okazały 
budynek po byłych zakładach, oczysz-
czony. Czy nie należy pomyśleć o inwe-
stycji publiczno-prywatnej w celu zago-
spodarowania całego obiektu dla celów 
handlowo-rozrywkowych? Gdyby to było 
w Żabikowie, dawno zagospodarowano 
by ten teren. Występy „Teatrów Maltań-
skich na bis” wskazują, ze jest potrzeba 
tego typu rozrywki w mieście. Idziemy 
dalej – cmentarz. Kolejny przybytek 
w „godnym” miejscu. Paranoiczne. Sa-
mosiejki niedługo wejdą na ulicę, bo 
ich się nie przycina i nie wyrywa.  Teren 
przygotowany pod myjnię, bez kanali-
zacji. Możliwe, ale durne. Zaniedbany, 
bo z  myjni podobno nic nie wyszło. 
Tylko rozgrzebano grunt. Wstyd. Dalej 
przejazd kolejowy, w najbliższym czasie 
likwidowany. I  co dalej? Należy wziąć 
pod uwagę rychłe tymczasowe zamknię-
cie przejazdu w  Łęczycy (112). Prace 
postępują i prawdopodobnie będą bar-
dzo duże problemy. Brak wyobraźni. 
W okolicach przejazdu stary, rozpada-
jący się dom kolejowy ze „sraczykiem”, 
czy nie można wymóc na PKP rozbiór-
ki tego obiektu? Tego też nikt z władz 
nie widzi? Skręt do Zakładów Chemicz-
nych. Ciągłe wypadki, śmieci po stłucz-
kach leżą miesiącami. Nieraz miejscowi, 
jak już się wściekną, posprzątają. Opi-
sane w  ostatnich „Wieściach”, jeszcze 
leżą. Włączenie  się do ruchu, bez siły 
przebicia, którą mają tiry, jest w  tym 
miejscu bardzo trudne. To dotyczy 
wszystkich uliczek aż do 112. Co będzie 
dalej?
Park Siewcy – były wielkie plany i  na 
planach się skończyło. Trochę zrobiono, 
ale o to należy dbać nie tylko dwa razy 
w roku w zależności od okazji. Jest kilka 

spraw, które można zrobić ta-
nim kosztem. Krzewy bzów – 
wymodelować, tak jak to zrobi-
ły Zakłady. Teraz wiosną prze-
pięknie kwitną. Żywopłot 
wzdłuż ulicy R. Maya – między 
krzewami stare liście z  kilku 
pokoleń. Czy tego nikt nie wi-
dzi? Nie usuwa się połamanych 
gałęzi z wiszących drzew. Jed-
nym słowem, bałagan.
Idziemy dalej, ulica Armii Po-
znań (E430). Niektórzy lokato-
rzy poprzesuwali płoty pod 
budowę drogi. I co dalej? Dziu-
ry wzdłuż drogi. Wiem, że to 
nie sprawa miasta Lubonia. 
Jednak odnoszę wrażenie, że 
jak  się nie walczy z  władzami 
województwa, to takie są skutki. 
Czy ktoś z władz Lubonia czy 
Poznania wie, jak ta droga wy-
gląda? O  każdej godzinie jed-
nakowo zablokowana. Kiedy 
przejazdy kolejowe są zamknię-
te, dochodzi do drastycznych 
sytuacji. Chciałabym zebrać 
kilka osób w  celu zorganizo-
wania programu telewizyjnego: 
„To jest temat”. W  godzinach 
szczytu zablokować drogę i  pokazać 
w  kraju, jakie Wielkopolska ma drogi 
i przepusty. Skandal dla Poznania, który 
lubi  się wszystkim chwalić. Niech  się 
pochwali drogą wojewódzką. Piękna.
Ulica Podgórna – tunel – to też ewene-
ment, kompletny archaizm. 
Życie na tym terenie kręci się cyklicznie. 
Kiedyś mieszkańcy wywalczyli prywatną 
linię autobusową. Był jeden, potem dwa 
i  więcej autobusów. Przedłużono trasę 
do cmentarza w  Puszczykowie. Kiedy 
władza zobaczyła, że to jest interes, pry-
watną �rmę załatwiła.
Metropolia – po co nam to. Tylko więk-
szy podatek. Gdyby załatwiono dla tego 
terenu dodatkowy przystanek kolejowy, 
może miałaby sens. Ci co mają wszystko 
w „gębie”, będą mieli więcej, a pozostali 
odwrotnie.

Na marginesie kilka słów o  placu 
Bojanowskiego. Ważniejszy plac niż 

petenci odwiedzający Urząd. Jak 
można tam w ciągu dnia zaparkować? 
Jeśli do tego dodać mszę żałobną 
w pobliskim kościele, to już komplet-
ny horror. Nieraz trzeba pokonać 
potężne odległości, by dotrzeć do 
Urzędu. Czy nie należało by rozważyć 
zmniejszenia placu do minimum, by 
umożliwić parkowanie większej licz-
bie pojazdów? Kto o  tym myśli 
z  władz Lubonia? One mają swój 
skwer dla samochodów. Władze Lu-
bonia wolą tuszować nieprawidłowo-
ści w Bibliotece Miejskiej
 i  łożyć na nią, niż te pieniądze wydać 
na rzecz mieszkańców.
30 sierpnia, przed „Bibą w Lasku” zaczę-
to porządki w parku „Siewcy”. Obcinano, 
ścięto trawę. Po tej pracy zostały same 
koleiny. Wyglądało strasznie, ale coś 
zrobiono. Wiadomo, przy okazji impre-
zy coś należało pokazać.

Maria Kaczmarek

List do redakcji

O zaniedbanym Starym Luboniu

n
Ni pies, ni wydra – ogrodzenie, resztka zabytku? 
(pozostałości muru po krochmalni II Zakładów 
Ziemniaczanych, rozebranych dokładnie przed 
10 laty (patrz: „WL” 09-2006, str. 5)   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

W drugiej połowie czerwca grupa starszy-
zny i seniorów z 17. i 18. Lubońskich Dru-
żyn Harcerskich im. Ks. Józefa Poniatow-
skiego oraz seniorzy z parafii św. Maksy-
miliana Marii Kolbego wypoczywali nad 
brzegiem morza w  Grzybowie, niedaleko 
Kołobrzegu w domku rekolekcyjno-wypo-
czynkowym Księży Marianów. Pobyt upły-
nął w  przyjemnej, radosnej i  integrującej 
atmosferze. Przy wspaniałej pogodzie, 
zwiedzano katedry w  Koszalinie i  Koło-
brzegu oraz Górę Chełmską. Dni szybko 
upływały przy różnych rozgrywkach, kon-
kursach, rozmowach oraz kibicowaniu pol-

skiej reprezentacji piłki nożnej występują-
cej na „Euro 2016”. Radość płynącą z serc, 
życzliwość, uśmiech i troskę, które odczu-
wali seniorzy na każdym kroku sprawiały, 
że żal było wyjeżdżać z nadmorskiej miej-
scowości. Po powrocie wspólnie spędzili 
czas na pikniku wakacyjnym u  druhny 
Danusi Śródeckiej w ogródku przy kawie, 
słodyczach, śpiewaniu piosenek oraz we-
sołej rozmowie.

Czesław Szafczyk i PAW

Wypoczynek seniorów

Piknik w ogrodzie druhny Danusi n
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Lipiec zaczęliśmy od wycieczki do 
Kórnika, w którym zwiedziliśmy Za-
mek i Bibliotekę PAN. Po intelektual-
nym wysiłku, jaki przysporzył nam 
przewodnik, udaliśmy  się w  rejs po 
Jeziorze Kórnickim. Pogoda tego dnia 
była nieco sztormowa, ale wszyscy 
uczestnicy spisali się na medal i dziel-
nie nie poddali się morskiej chorobie. 
Kapitan zacumował przy brzegu re-
stauracji, w  której spożyliśmy prze-
pyszny obiad.
Kilka dni po wycieczce, do Wspólnej 
Drogi zawitali zaprzyjaźnieni goście 
z  WTZ „Pomost”. Przy dźwiękach 
gitary wspomaganej odtwarzaczem 
CD, bawiliśmy  się na dyskotece, 
wieńczącej pół roku intensywnej pra-
cy. Każdy z  uczestników otrzymał 

słodki upominek za trud i zapał, jaki 
włożył w  doskonalenie własnych 
umiejętności. Bez śpiewów nie oby-
ło  się również spotkanie w  WTZ 
„Przylesie”, w którym uczestniczyli-
śmy dzięki zaproszeniu Przylesiaków. 
Jakże miło było zobaczyć znajome, 
uśmiechnięte twarze uczestników 
i  terapeutów. Wszystkich naszych 
przyjaciół zaprosiliśmy na wernisaż 
zdjęć uczestników WTZ „Wspólna 
Droga”. Efekt pracy warsztatów i ple-
nerów fotograficznych pt. „Z bliska...” 
można oglądać w  holu lubońskiego 
dworca kolejowego.
Nie mogło nas zabraknąć na najwięk-
szym przedsięwzięciu minionych ty-
godni, jakim były Światowe Dni Mło-
dzieży. Reprezentacja Warsztatu przed-

Wakacje... i po wakacjach
Kronika Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wspólna Droga”

stawiła grupie pielgrzymów angloję-
zyczny utwór własnego autorstwa, 
opowiadający krótką historię z  życia 
osób z niepełnosprawnością. Mogliśmy 
„odkurzyć” także nasz angielski, który 
jak pokazało spotkanie z  młodzieżą, 
okazał się... zbędny. Doskonale poro-
zumiewaliśmy  się za pomocą gestów 
i  emocji! Była to dla nas niezwykła 
frajda, ale też doświadczenie.
W sierpniu mieliśmy okazję powspo-
minać podróże. Natchnieni powiewem 
wakacyjnej bryzy, ten miesiąc zakoń-
czyliśmy cyklem warsztatów geogra-
ficzno-kulinarnych zatytułowanych 
„Palcem po mapie”. Dowiedzieli-
śmy się wielu ciekawostek o krajach 
tych bliskich i  tych dalekich; w pra-
cowni gospodarstwa domowego mo-
gliśmy przyrządzić specjały lokalnych 
kuchni. Co tu dużo pisać... Po prostu: 
pycha! Tropem egzotycznych podró-
ży jeszcze w sierpniu wylądowaliśmy 
w  Muzeum Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie.

Jeszcze raz podczas minionych wa-
kacj i  odwiedzi l i  nas  Kadeci  ze 
Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. 
Tym razem zaprezentowali  nam 
p okazową e wa kuac j ę  budyn ku 
WTZ. Eksperyment miał naprawdę 
realistyczny przebieg, gdyż panowie 
strażacy włączyli alarmy. Najedli-
śmy  się nieco strachu, ale warto 
było wziąć udział w tym przedsię-
wzięciu! Już wiemy, co krok po 
kroku zrobić, by w razie zagrożenia 
pożarem, bezpiecznie wydostać się 
z budynku.
Z niecierpliwością czekamy na wrze-
sień, gdyż dwoje naszych reprezen-
tantów weźmie udział w powiatowym 
Zlocie Talentów w Puszczykowie. To 
naprawdę prestiżowa akcja, którą 
swoim patronatem objął Starosta 
Poznański. O wynikach i przebiegu 
konkursu będziemy Państwa infor-
mować w kolejnych „Wieściach Lu-
bońskich”.

Karolina Umerle

Przeczytałem z  oburzeniem artykuł 
o nierozliczonych nieprawidłowościach 
w Bibliotece, proszę o zadanie poniż-
szych pytań Burmistrzowi, który nad-
zoruje zarówno biblioteki jak i  sport 
w naszym mieście – panu Mateuszowi 
Mikołajczakowi. W  ramach jawności 
życia publicznego, proszę o odpowiedź 
na poniższe pytania:
Qn W jednym z poprzednich numerów 

„Wieści” (relacja z sesji) przeczytałem, że 
w budżecie Biblioteki zabrakło kilkuset 
tysięcy złotych. Czy Miasto zamierza do-
chodzić pokrycia strat od osób winnych 
zaniedbań w Bibliotece?
Qn Czy któryś z pracowników został zwol-

niony dyscyplinarnie?

Qn Czy dyrektor Biblioteki i  księgowa 
otrzymali odprawę, jeśli tak, to w jakiej 
wysokości?
Qn Jaki był (jest) czas pracy księgowej w Bi-

bliotece i LOSiR (lata oraz ilość etatów)?
Qn - Jakie wynagrodzenie otrzymy-

wała księgowa w  jednej i  drugiej 
jednostce?
Qn Czy księgowość w LOSiR-u jest pro-

wadzona prawidłowo, czy podobnie jak 
w Bibliotece?
Qn Czy jest Pan zadowolony z pra-

cy księgowej LOSiR-u, czy tam też 
zdarzały się podobne nieprawidło-
wości?
Qn Czy LOSiR w terminie przekazuje do 

Urzędu poprawne sprawozdania?

List do redakcji

Rodzą się pytania Qn Czy Miasto zamierza wyciągać kon-
sekwencje wobec osób winnych uchy-
bień, a nadal pracujących w miejskich 
spółkach?
(Dane personalne do wiadomości redakcji)

Odpowiedź
W budżecie Biblioteki „zabrakło” 
nie kilkaset, a około 100 000 zł. Było 
to wynikiem złego zaplanowania 
wydatków. Kwoty te nie zostały uję-
te w budżecie na rok 2015 i zostało 
to skorygowane poprzez przeszaco-
wanie – zwiększenie budżetu. Mia-
sto ani Biblioteka nie poniosło 
z tego tytułu strat, których należało 
by dochodzić.
Żaden z  pracowników Biblioteki nie 
został zwolniony dyscyplinarnie.
Dyrektor Biblioteki otrzymał odpra-
wę w kwocie wynikającej z przepi-

sów kodeksu pracy, o  czym infor-
mowaliśmy w  majowym wydaniu 
„WL”.
Księgowa Biblioteki nie otrzymała od-
prawy.
Burmistrz nie zamierza ujawniać 
wynagrodzeń i okresów zatrudnienia 
pracowników spółek i  jednostek 
Miasta.
Jak dotąd, brak jakichkolwiek podstaw 
do stawiania zarzutów co do sposobu 
prowadzenia księgowości w  Spółce 
 LOSiR Sp. z o.o.
Zdarzają się opóźnienia w przekazywa-
niu przez Spółkę LOSiR Sp. z  o.o. do 
urzędu sprawozdań z  wykonywanych 
prac.
Burmistrz nie planuje zmiany na stano-
wisku księgowego LOSiR Sp. z o.o. 

Mateusz Mikołajczak
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

Qn Na przedłużeniu ul.  Jachtowej, od dłuższego czasu leży sterta betonowych 
płyt drogowych. Wystają z nich pręty metalowe i stanowią niebezpieczeństwo 
dla bawiących się tam dzieci z pobliskiego osiedla „Warta Park”. Można je lepiej 
wykorzystać?   (tel.)

Odp. Informuję, że ulica ta nie stanowi własności Miasta Luboń. W związku z po-
wyższym sprawa została przekazana do Straży Miejskiej z prośbą o kontrolę.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Qn Czy ulica Źródlana, wykonana z kostki betonowej, której budowa została nie-
dawno zakończona, wytrzyma obciążenia samochodów ciężarowych wożących 
np. opał do kotłowni w Luboniance? Z kostki pozbrukowej wykonuje się raczej 
jezdnie lekkie – osiedlowe, dla samochodów osobowych.    (tel.)

Odp. Inwestycja została wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projek-
tową. Przyjęta konstrukcja nawierzchni jezdni spełnia wymagania nośności dla 
pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych. Wykonanie warstwy 
ścieralnej z betonowej kostki prefabrykowanej nie zmniejsza trwałości nawierzch-
ni jezdni i jest ono dopuszczalne.

oprac. Krzysztof Knopczyński
Wydział Inwestycji

Mieszkańcy pytają

Miejskie i niemiejskie – nasze drogi

Betonowe płyty drogo-
we w pobliżu Warty 
– przy drodze rowero-
wej, naprzeciw bloków 
osiedla „Warta Park”   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Pielgrzymka

Poczet sztandarowy klubu HDK PCK 
„Lubonianka” wziął udział w jubileuszo-
wej, X Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ho-
norowych Dawców Krwi organizowanej 
przez Polski Czerwony Krzyż, która 
odbyła się 6 sierpnia 2016 r. w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Po długiej podróży do 
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Klasz-
toru oo. Bernardynów, zamieszkaliśmy 
w  domu pielgrzyma. Następnego dnia 
rano uczestniczyliśmy w „Drodze Krzy-
żowej ze św. Janem Pawłem II” z rozwa-
żaniami czytanymi przy każdej stacji 
przez krwiodawców. Opracowali je ze-
latorzy i członkowie SHNSPJ (Straż Ho-
norowa Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa). W  południe wzięliśmy udział we 
mszy św. w intencji krwiodawców i piel-
grzymów z  aktem zawierzenia. Potem 
organizator – Małopolski Oddział Okrę-
gowy PCK w  Krakowie – zaprosił 
wszystkich na obiad. Zwiedziliśmy też 
część pięknego klasztoru oraz maniery-
stycznego parku krajobrazowego.   

Zbyszko Wojciechowski

Rajd samochodowy
Na XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd 
Samochodowy HDK PCK i  ich rodzin 
w  Sławie na Ziemi Lubuskiej (powiat 
nowosolski) przyjechało 40 załóg z całej 
Polski. Z naszego klubu były 2 czterooso-
bowe załogi. Zgodnie z  regulaminem, 
każda składała się minimum z kierowcy, 
pilota i… pani. W  tym roku Ośrodek 
Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK, 
położony nad Jeziorem Sławskim, gościł 

krwiodawców od 25 do 28 sierpnia, a tra-
sa rajdu wiodła ze Sławy przez Bojadła, 
Klenicę, Trzebiechów, Sulechów i Mozów 
i kończyła się ponownie w Sławie. Nowo-
ścią w regulaminie był podział załóg na 
2 kategorie: do 40 i po 40 roku życia. Po 
drodze były różne konkurencje sprawno-
ściowe i  rekreacyjne. Przygotowano 18 
zadań, w tym 9 wykonywała cała załoga. 
Był też test za znajomości Ziemi Lubu-
skiej, wiedzy o PCK i honorowym krwio-
dawstwie, udzielanie pierwszej pomocy, 

a dla kierowców – test o  ruchu drogo-
wym, czyli cztery dni zabawy i… nauki, 
na koniec – ułożenie hasła rajdowego. 
Konkurencje były różne, oprócz typowo 
sprawnościowych, np. kręgle, slalom 
z taczką, żonglerka i rzuty piłką, były też 
próby o  ciekawych nazwach: „kowboj”, 
„kręocioła”, „związana para”, a Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży 
Pożarnej w  Sulechowie przygotowała 
własną konkurencję. Tym razem jednak 
„bez lania wody” – nie było lekko, ręce 
bolały do końca rajdu. Mieszkańcy Kle-
nicy wraz z sołtysem przyjęli nas poczę-
stunkiem na polance przy pałacu na 
środku wsi, a w Mozowie po zakończeniu 
konkurencji, gościli nas gospodarze Win-
nicy Casina, częstując wspaniałym winem 
(prócz kierowcy). Dodatkowo panie star-
towały w  konkurencji „kelnerka”. Poza 
klasy�kacją generalną drużyn i indywi-
dualną były gry i zabawy dla dzieci, bo 
dużo załóg przyjechało całymi rodzinami, 
łącznie z czworonogami. Miało być grzy-
bobranie, jednak upalny koniec wakacji 
skusił nas kąpielą w jeziorze i opalaniem 
się, a grzybów i  tak nie było. Ponieważ 
był to jubileuszowy rajd, nie zabrakło 
wspaniałego tortu i  zabawy tanecznej, 
każda drużyna otrzymała pamiątkowy 
pucharek i dyplomy. Podsumowując nasz 
udział, zdobyliśmy 3. miejsce w klasy�-
kacji generalnej. Puchar za 3. lokatę otrzy-
mała drużyna w składzie: Zbyszko Woj-
ciechowski oraz Mirosława i  Romuald 
Komischke, a wśród kierowców Zbyszko 
Wojciechowski zajął także 3.  miejsce 
i  otrzymał nagrodę rzeczową. Druga 

drużyna w  składzie: Henryk 
Przewoźniak, Kazimierz Kru-
pecki, Adam Szydłowski 
i  Magdalena Nawrocka byli 
poza podium, ale walczyli 
dzielnie. Wszystko koordyno-
wał prezes „Lubonianki” – Je-
rzy Zieliński. Rajd odbywa się 
od 30 lat, początkowo uczest-
niczyli w  nim krwiodawcy 
z woj. zielonogórskiego, a od 
1994 r. impreza ma charakter 
ogólnopolski, obejmując za-
sięgiem od 2007 r. czternaście 
województw.  

 Zbyszko Wojciechowski

Akcja wakacyjna
Efektem 82. akcji krwiodaw-
czej zorganizowanej przez 
Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Lubonianka” 
w  niedzielę, 28 sierpnia 
w pomieszczeniach SP 1 było 

29,25  l krwi, którą oddało 65 osób, 
w tym 9 kobiet. Poborem kierowała lek. 
med. Aleksandra Kaźmierczak z Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, a prowadziło go 11 
pracowników przy 6 stanowiskach. 
Z  uwagi na wakacje przybyło mniej 
krwiodawców. Wśród dawców była lu-
bonianka Emilia Rajewicz, która oddaje 
krew co dwa miesiące od 2006  r., by 
pomóc innym. Od dwóch lat z  chęci 
pomocy krew oddaje także Wojciech 

Z HDK
Kronika Klubu Honorowych Dawców Krwi

Strzała z Lubonia. Jak zawsze akcja mia-
ła sponsorów, którymi byli: „Ziołolek” 
Sp. z  o. o. Poznań, „Unilever”, Urząd 
Miejski w Luboniu, „Pol-Car” Antoni-
nek, „Glamers”. Za jej przeprowadzenie, 
w zastępstwie prezesa Jerzego Zielińskie-
go, był odpowiedzialny członek Zarządu 
– Piotr Nowak. W gronie pomagających 
byli oprócz niego Anna Nowak i Zbysz-
ko Wojciechowski. Klub tradycyjnie 
kieruje podziękowania dla dyrektora 
SP 1 – Grzegorza Anioły za udostępnie-
nie pomieszczeń.    Robert Wrzesiński

Pobór przy Intermarché
Po raz trzeci przy supermarkecie Inter-
marché 30 sierpnia przeprowadzono 
zbiórkę krwi w mobilnym punkcie Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Prowa-
dziło ją 7 pracowników RCKiK przy 3 
stanowiskach. Odbyła  się w  ramach 
IX edycji akcji „Zbieramy krew dla Pol-
ski” prowadzonej w oparciu o porozu-
mienie Grupy Muszkieterów i Zarządu 
Głównego PCK. Organizatorem był 
Wielkopolski Odział Okręgowy PCK 

w  Poznaniu, a  funkcję koordynatora 
pełnił prezes Klubu HDK PCK „Lubo-
nianka” – Jerzy Zieliński. Zgłosiły się 24 
osoby (2 dni wcześniej odbyła się nie-
dzielna akcja „„Lubonianki”), jednak 
krew mogło oddać 15, w tym 7 kobiet, 
co dało 6,75 litra. Agnieszka Piskorska 
z Lubonia podzieliła się tym bezcennym 
lekiem po raz 9. od 2012  r. Jarosław 
Domiński ze Świerczewa ma już na 

koncie 18 l 900 ml oddanej krwi. Należy 
do Klubu HDK PCK „Błękitna Kropel-
ka” w Suchym Lesie. Krwiodawcy otrzy-
mali od PCK drobne upominki: brelocz-
ki, długopisy, maseczki pierwszej pomo-
cy. Pośród nich rozlosowano apteczki 
samochodowe pierwszej pomocy z wy-
posażeniem, ufundowane przez Grupę 
Muszkieterów.    

Robert Wrzesiński

n
Lubońska zwycięska drużyna w rajdzie samochodo-
wym z dyplomem i pucharem, od lewej – Zbyszko 
Wojciechowski i małżeństwo Mirosława i Romuald 
Komischke   fot. Jerzy Zieliński

n
Akcja krwiodawcza przy Intermarché, od lewej: Jarosław Domiński i Agnieszka 
Piskorska   fot. Robert Wrzesiński

W małych domkach pośród drzew,
gdzie lubuski klimat zdrowy,
Ci co oddawali krew,
mają rajd samochodowy.

Za ich dar – szacunek, chwała
i gościnność miasta Sława.
Zjechała się Polska cała.
Znakomita trwa zabawa.

W każdym jest sportowy duch,
walczą w barwach klubu dzieci.
Śmiechem oberwany brzuch,
lecz przyjemnie czas ten leci.

Jakiś klub zgarnie puchary,
inni wrócą z workiem wrażeń.
W przyszłym roku pełen wiary
po powtórkę wrócisz marzeń.

Wrócisz stąd do dni szarości
będzie praca, dom, rodzina.
W klubach w ciągłej gotowości
krew – i serce bić zaczyna.

Romuald Komischke

n
Akcja krwiodawcza w SP 1, od lewej: Wojciech Strzała i Emilia Rajewicz
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Mąki, kasze i wszelkie przetwory zbożo-
we były w XIX wieku i później głównym 
składnikiem pokarmowym. Potrzeby 
w zakresie przerobu zbóż spełniały, przy 
braku wszędobylskiej dziś energii elek-
trycznej, głównie młyny wodne czy wia-
traki. Wcześniej rozdrabniano ziarna 
żarnami bezpośrednio w gospodarstwach 
domowych. Pierwsze młyny wodne zbu-
dowano w XII w. na Śląsku, a wiatraki 
pod koniec XIII w. na Pomorzu. Młyny 
najczęściej były związane z folwarkiem. 
I w naszym mieście – Luboniu – znaj-
dziemy miejsca, gdzie  się znajdowały. 
Jednym z nich był Olszak – osada mły-
na wodnego na Strumieniu Junikow-
skim, później folwark żabikowski wła-
sność hr. Augusta Cieszkowskiego. Dziś 
po młynie pozostała grobla spiętrzająca 
niegdyś wody strumienia (trakt przy ul. 
Puszkina do Domu Włodarza), nieco na 
północ zarośnięty staw, pamiętający 
czasy średniowiecza oraz ruina zabudo-
wań domu włodarza wybudowanego 
w XIX wieku. Ten mały młyn miał cha-
rakter usługowy – lokalny i męł głównie 
na potrzeby okolicznych gospodarzy, 
którzy najczęściej czekali aż przywiezio-
ne ziarno zostało przetworzone. Dlatego 
nie było potrzeby pieczętowania plom-
bami worków do odległego transportu. 
Mało kto dziś też wie, że na terenie 
dzisiejszego miasta Luboń działało jesz-
cze w latach 70. XX wieku przynajmniej 
kilkanaście piekarni i  cukierni. Dziś 
z rzemieślników zostali: Butka (ul. Ko-
ściuszki), oraz cukiernicy: Krzyżan 
(ul. Żabikowska), Mazurek (ul. Ponia-
towskiego), Górniaczyk (ul. Traugutta).
Prezentowane plomby zostały znalezio-
ne w różnych, często najmniej uczęsz-
czanych miejscach, np. na polu.

Nowy Młyn
Ołowiana plomba o  średnicy 21  mm 
i grubości 4 mm pochodzi z majątku Neu 
Mühle (Nowy Młyn) zlokalizowanego 
nad Cybiną pod Poznaniem, dziś połu-
dniowa część dzielnicy Poznań-Antoni-

nek. Ongiś powstał 
tu zespół zabudo-

wań i  osada 
Nowy Młyn. 
Później było to 
osiedle w  gro-

madzie Nowa 
Wieś, w  gminie 

Swarzędz, a od 1 stycznia 1951 r. obszar 
ten został włączony w  granice miasta 
Poznań. Jak wskazuje nazwa, działał tu 
młyn. Właścicielami majątku i parowo-
-wodnego młyna byli w latach 1899-1942 
Schillingowie A. Schilling, i Paweł Schil-
ling. To z  tego okresu pochodzi nasze 
znalezisko. Obecnie obiekt jest nieczynny, 
na pamiątkę, po drugiej stronie rzeki 
Cybiny, przy ul. Browarnej, znajduje się, 
nawiązująca do przeszłości, stylowa re-
stauracja i hotel „Młyńskie Koło”.

Szamotuły
Historia Młyna Żytniego w Szamotułach 
sięga 1905 r. Jak się można dowiedzieć 
z Internetu, obiekt został zbudowany dla 
Gorzelańczyka, a kolejnymi właściciela-
mi byli: Janiszewski, Sosnowski, Litwiń-
ski. W latach 1931-1933 młyn był nie-
czynny. Następnie, do 1939 r. był użyt-
kowany przez poznańską �rmę „Cere-
alia”. Po wojnie, jak większość firm, 
stał się własnością skarbu państwa. Młyn 
wchodził w  skład Zespołu Spichrzy 
i Młynów w Szamotułach (młyn nr 10) 

i produkował mąki żyt-
nie. Następnie do 

ok. 2006 r. funk-
cjonował jesz-
c z e  j a k o 
młyn pry-
watny. 
W 2014 roku 

dokonano 

przebudowy budynku i  adaptacji na 
mieszkania. Zbudowany pierwotnie jako 
pięciokondygnacyjny (wysokość 18 m), 
od południa, w środkowej części cztero-
kondygnacyjna przybudówka o  wyso-
kości 12 m, do tego kolejna trzykondy-
gnacyjna cześć o wysokości 9 m. Ściany 
z pełnej czerwonej cegły (podobny do 
zabytkowych budynków poprodukcyj-
nych naszych Zakładów Ziemniacza-
nych), dostał nowe życie. Nad częściami 
środkową i  niską wykonano z  innego 
materiału nadbudowę o powierzchni ok. 
300 m². W wyniku przemiany ze starego 
młyna powstały 24 mieszkania oraz lo-
kale handlowe. Ambitny pomysł został 
wyróżniony i m.in. zajął 6. miejsce w ple-
biscycie „Bryła 2015 r.”, a także 1. miejsce 
w  konkursie „Polska Architektura 
2015 r.” w kategorii obiekty mieszkanio-
we. W  naszym rankingu z  pewnością 
znalazłby się na szpaltach – „Dobre, bo 

Plomby młyńskie

...” wykorzystane, oryginalne, ambitne, 
i tak dalej.

Hermanka
Młyn Hermanka to zespół zabytkowych, 
ceglanych zabudowań dawnego młyna 
parowego w Poznaniu przy ul. Fabrycz-
nej, na Wildzie. Został wzniesiony 
w 1895 r. z  inicjatywy dwóch poznań-
skich przemysłowców – Rotholza i Le-
wina. Później przeszedł w  ręce spółki 
akcyjnej Hermannmühlen, od której 
przyjęła się potoczna nazwa „Hermanka”. 
Zespół młynarski składał się z głównej 
części – młyna oraz obiektów towarzy-
szących, m.in.: maszynowni, kotłowni, 
spichlerza, stajni, portierni, a  nawet 
mieszkania. Po wojnie, z uwagi na małe 
zniszczenia młyn, jako jedno z pierw-
szych przedsiębiorstw w Poznaniu, pod-
jął pracę już 21 lutego 1945 r. W 2003 r. 
część obiektów spłonęła. Na oczyszczo-
nym po pożarze terenie, przy ul.  Het-
mańskiej, w  pobliżu wiaduktu torów 
kolejowych do Wrocławia, postawiono 
market sieci „Lidl”.

cd.  
na str. 
45

n
Na awersie możemy przeczytać central-
nie część napisu DAM? (prawdopodob-
nie DAMPF, co oznacza maszynę paro-
wą) oraz obwodowo WASSER MUHLE 
(młyn wodny), a także A. ???LLING (naj-
prawdopodobniej A. Schilling); zaś po 
drugiej stronie (rewersie), po obwodzie 
– napisy NEU–MUHLE (Nowy Młyn) oraz 
KR. POSEN OST, co oznacza – powiat 
Poznań Wschód   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
W naszych zbiorach znalazły się dwie 
podobne plomby z tego młyna, dzięki 
czemu mogliśmy odczytać pełną treść. 
I tak na awersie mamy centralnie: 
DAMPF/ KUNSTMUHLE (Młyn parowy) 
oraz obwodowo: H. G???ELANCZYK 
(H.G. Gorzelańczyk) i SAMTER (Szamo-
tuły). Na rewersie – gatunek mąki: RM 
0/I. Średnica plomb 20 mm, grubość 
5 mm   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Młyn żytni w Szamotułach kiedyś i dziś. Niech będzie dobrym przykładem i dla 
naszych wciąż niewykorzystanych zabytków

n
Kolejne znalezisko – plomba o średnicy 
20 mm, grubości 5 mm, na awersie 
posiada centralnie napis POSEN (Po-
znań) oraz po obwodzie HERMANN-
MUHLEN AG. Na rewersie gatunek 
mąki RM 0/I   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zabudowania zabytkowe młyna Hermanka przy ul. Fabrycznej w Poznaniu, które 
w 2003 r. uległy częściowemu spaleniu

Młyn Anwanda
Kolejna plomba młyńska po-
chodzi z  Wrocławia, miasta 
w którym młynów było wiele. 
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Niedawno minęła 20. rocznica dzia-
łalności Harcerskiego Kręgu Seniorów 
oraz 80. działalności 17. i 18. Luboń-
skich Drużyn Harcerskich w Lasku. 
Zbiegło się to niemal z pierwszą rocz-
nicą śmierci wybitnego regionalisty, 
lokalnego działacza społecznego 

i harcerskiego – śp. Antoniego Przy-
bylskiego, który zmarł 13 sierpnia ub. 
roku. Pamiętali o tym jego harcerze 
seniorzy, którzy zamontowali na gro-
bie druha, na cmentarzu wirowskim, 
puchar upamiętniający 80. rocznicę 
powstania Drużyny Harcerskiej im. 
Ks. Józefa Poniatowskiego w Lasku.

PAW

Pamiętamy

n
Grób śp. Antoniego Przybylskiego 
na cmentarzu w Wirach, w którym 
spoczywa z żoną – Reginą. Okolicz-
nościowy puchar w lampionie po-
stawiony przez harcerzy seniorów   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Poszukiwania drogi życiowej s. Joanny 
już od czasu, gdy była nastolatką, oscy-
lowały wokół pedagogiki, która jest głów-
nym zadaniem pijarskim (hasło zgroma-
dzeń męskiego i żeńskiego to pobożność 
i nauka). Celem Instytutu Córek Maryi 
Sióstr Szkół Pobożnych (pijarek) jest 
„wychowanie i  kształcenie dzieci oraz 
młodzieży tak, by uświęcali własne ro-
dziny i  przyczyniali  się do budowania 
świata bardziej sprawiedliwego i brater-
skiego”.
Joanna Jurga od urodzenia (1984  r.) 
mieszkała w Luboniu. Jej dom rodzinny 

to charakterystyczny zielony budynek 
przy skwerze Zenona Twardowskiego na 
ul. Kościuszki. Ma starsze rodzeństwo: 
siostrę – nauczycielkę w SP 2 – i brata. 
Stryj jest właścicielem znanej w Luboniu 
�rmy: Zakład Zadrzewień Zieleni i Re-
kultywacji. W najbliższej rodzinie nikt  
wcześniej nie był osobą konsekrowaną. 
Ukończyła 8-klasową SP  2, a  później 
Zawodową Szkołę Poligra�czną, po czym 
pracowała w drukarni. Podniosła kwa-
li�kacje zawodowe, uzyskując tytuł tech-
nika poligrafa w szkole średniej. Następ-
nie przez rok studiowała pedagogikę, 

którą porzuci-
ła dla fotogra-
fii. Skończyła 
roczny kurs 
fotogra�czny 
i  wróciła do 
pedagogiki, 
przez 5 lat pra-
cując z  dzieć-
mi niepełno-
sprawnymi, 
wożonymi 
z  Lubonia do 
szkół i  ośrod-
ków, m.in. ze 
Stowarzysze-
nia „Wspólna 
Droga”. Rów-
nocześnie pro-
wadziła scholę 
w para�i żabi-
kowskiej 
i  przygotowy-

wała młodzież do sakramentu 
bierzmowania. Współpraco-
wała też z siostrami służebnicz-
kami, np. w organizacji reko-
lekcji, przez cały czas poszu-
kując swojej drogi. Dzięki 
koleżance ze szkoły prowadzo-
nej przez ojców pijarów nawią-
zała internetowy kontakt z sio-
strą pijarką z Krakowa. Kore-
spondencja trwała pół roku 
i tak, dzięki Facebookowi oraz 
odwiedzinom we wspólnocie 
krakowskiej, Joanna Jurga do-

Droga do powołania
26 sierpnia, w święto Matki Bożej Częstochowskiej, lubonianka Joanna 
Jurga z para�i św. Barbary złożyła śluby w zgromadzeniu sióstr pijarek

konała wyboru. 24 sierpnia 2013 r. wstą-
piła do zgromadzenia. Była pierwszą po 
8-letniej przerwie powołaniowej we 
wspólnocie polskich pijarek. Po rocznym 
przednowicjacie w  Domu Delegatury 
Zgromadzenia w Krakowie (w Polsce, 
w której jest tylko 17 zamiast minimum 
30 sióstr, nie ma prowincji), z uwagi na 
małą liczbę kandydatek w zgromadze-
niu, odbyła nowicjat w Hiszpanii (Sara-
gossa), skąd zgromadzenie się wywodzi. 
Była pierwszą Polką, która w Hiszpanii 
spędziła ten etap formacji. Przywiozła 
z  niego bardzo dobre doświadczenia 
i  nauczyła  się języka hiszpańskiego, 
który jest o�cjalnym językiem pijarek. 
22 sierpnia br. zakończyła nowicjat 
i  z  habitem uszytym przez siostry 
w  Hiszpanii przyjechała do Polski, by 
złożyć pierwsze śluby, rozpoczynające 
juniorat. Składa się je na 3 lata i corocz-
nie odnawia wewnątrz zgromadzenia, 
już nie tak uroczyście jak to miało miej-
sce 26 sierpnia br. Do Krakowa przyje-
chały wtedy Matka Mistrzyni, rodowita 
Hiszpanka, która przygotowywała s. 
Joannę podczas nowicjatu oraz siostra 
delegatka z  Rzymu, gdzie mieści  się 
Dom Generalny. Przybyła też rodzina 
i  zaproszeni znajomi z  Lubonia. Po 
procesyjnym wejściu do kościoła ojców 
pijarów na Rapowicach rozpoczęła się 
uroczysta msza św. z ceremonią poświę-
cenia welonu i krzyża (herbu zgroma-
dzenia) oraz wypowiedzeniem formuły 
profesji przez luboniankę, która przyję-
ła predykat (tajemnicę powołania): Sio-
stra Joanna Katarzyna od Jezusa Cier-
pliwego. Formuła uwieczniona na pa-
pierze została następnie przez nią pod-
pisana na ołtarzu. Jak po każdym ślubie, 
gości zaproszono na poczęstunek. Od-
był  się w  holu liceum ojców pijarów. 
Kosztowano potraw i tańczono, a jakże.

n
S. Joanna Jurga (pijarki zachowują swoje nazwiska) od Jezusa 
Cierpliwego z najbliższymi: mamą, siostrą i jej rodziną

n
Z koleżankami z Lubonia

Przed s. Joanną formacja duchowa w ra-
mach junioratu, a po minimum 6. latach 
– śluby wieczyste. 1 października roz-
poczyna studia na �lologii hiszpańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W szko-
łach prowadzonych przez pijarki braku-
je bowiem nauczycielek tego języka. 
Oprócz tego będzie pracować w zespo-
le powołaniowym zgromadzenia. Bę-
dziemy ją mogli spotykać w  Luboniu 
przyjeżdżającą jak teraz, po ślubach, na 
wakacje lub z  okazji ważnych uroczy-
stości rodzinnych.

HS

4 września 
o godz. 16 w ko-
ściele św. Barba-
ry odbyła się 
msza św. w in-
tencji s. Joanny, 
a po niej spotka-
nie na jej cześć 
w sali pod pro-
bostwem   fot. 
Rafał Wojtyniak

n

Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół 
Pobożnych (Zgromadzenie Sióstr 
Pijarek), który zajął się wychowaniem 
i  nauczaniem dziewcząt, założyła 
w  Hiszpanii święta Paula Montal 
(1799-1889) 2,5 wieku po otwarciu 
przez św. Kalasancjusza (1557-1648) 
pierwszej w Europie bezpłatnej szkoły 
dla najuboższych chłopców (począ-
tek wspólnoty pijarów). W świecie 
działa 613 sióstr, w Polsce 17. Pro-
wadzą szkoły koedukacyjne w Kra-
kowie (dwie) i  Rzeszowie. Bardzo 
istotnym elementem w  pijarskiej 
misji wychowawczej jest zachowanie 
indywidualności każdego dziecka. 
Każda siostra po swoim imieniu 
posiada skrót: SchP – Scholae Piae, 
co oznacza: Szkoły Pobożne.
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Urodził się 15 lutego 1915 r. na terenie 
dzisiejszej Polski, jego rodzicami byli: 
Wincenty i  Weronika z  d. Beszterda. 
Miał sześcioro rodzeństwa – starszych: 
Piotra, Franciszkę, Annę i Wincentego 
oraz młodszych Jana i Franciszka. Z po-
wodu trudności ze znalezieniem pracy 

w rejonie Kościana, 
gdzie mieszkali, ro-
dzina Wincentego 
i  Weroniki Świer-
gielów wyjechała za 
pracą najpierw do 
Niemiec w okolice 
Glodbeck, a następ-
nie do Francji – Pa-
ryża, gdzie znalazła 
schronienie 
i skromne, ale sta-
bilne, warunki do 
życia. Tam też, 
w 1929 r. wyszła za 
mąż za Polaka To-
masza Jędrzejczaka 
siostra Józefa – 

Anna. W tym czasie matka siedmiorga 
dzieci – Weronika Świergiel – wróciła 
do kraju wraz z najstarszym synem Pio-
trem. Kupili, prawdopodobnie od osad-
nika niemieckiego, mały domek w Ko-
lonii Żabikowo przy ul. Lipowej  10 
i rozbudowali go. Tu, w ojczyźnie, We-
ronika zapadła na zdrowiu. W 1931  r. 
wróciła pociągiem do Paryża, gdzie 
umarła i  została pochowana. Wtedy 
część rodziny, m.in Anna z mężem i oj-
cem Wincentym, zdecydowali  się na 
powrót do kraju, aby zamieszkać w po-
wstałym domu w Luboniu.

Tymczasem Józef, mający w  rodzinie 
opinię „rozrywkowego”, pozostał za gra-
nicą. Według informacji podanych przez 
rodzinę, w wieku osiemnastu lat (1933 r.) 
dostał zawiadomienie o powołaniu do 
wojska. By uniknąć służby we francuskiej 
armii, wstąpił do Legii Cudzoziemskiej. 
Ze strzępów informacji zapamiętanych 
przez rodzinę wynika, że w tajemnicy, 
wraz z  oddziałem, został przerzucony 
do Hiszpanii, gdzie wziął udział w wal-
kach w  jakimś klasztorze. Prawdopo-
dobnie chodzi o Turón w Asturii, gdzie 
do akcji pacy�kującej strajkujących ro-
botników wezwano właśnie oddziały 
Legii Cudzoziemskiej. Przypomnijmy, 
że komunistyczne agitacje w Hiszpanii 
doprowadziły do rosnących napięć, któ-
re znalazły swoją pierwszą kumulację 
w 1934 r. Wtedy właśnie w rejonie Astu-
rii doszło do buntu robotników. Ta pół-
nocna część Półwyspu Iberyjskiego zo-
stała opanowana przez rebeliantów, 
którzy szerząc laickie poglądy, doprowa-
dzili do masakry zakonników z zakonu 
braci szkolnych w miejscowości Turón. 
Do akcji pacy�kujących strajkujących 
robotników wezwano oddziały Legii 
Cudzoziemskiej. Okres od 5 do 19 paź-
dziernika 1934  r. to czas najcięższych 
walk, w trakcie których ucierpiało m.in. 
miasto Oviedo. Wówczas kończy  się 
hiszpański epizod Józefa Świergiela. 
W  rozpętanej kilka lat później wojnie 
domowej 1936-1939, w  której czynnie 
walczyła Legia Cudzoziemska, Józef nie 
wziął udziału, był już w Polsce. Dziś nie 
wiadomo, w  jaki sposób przestał być 
żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. Czy 

skończył mu się kontrakt? To 
raczej mało prawdopodobne, 
by miał go na krótki okres 
jedynie kilkunastu miesięcy. 
Czy raczej w  zamieszaniu 
walk uciekł. Wiadomo jedy-
nie, że drogą morską prze-
dostał  się z  powrotem do 
Francji, a stamtąd do Polski.
Zamieszkał u rodziny na ul. 
Lipowej w Luboniu. Tu wów-
czas ciężko było o  pracę, 
dlatego niezadowoleni ludzie 
zrzeszali  się i  działali na 
rzecz robotników. Stąd wła-
śnie udział Józefa w organi-
zacji marszu protestujących 
w  kierunku Poznania 
w czerwcu 1936 r. Nielegalny 
pochód został rozpędzony 
w okolicy Dębca przez poli-
cję konną. W  tym czasie 
niektórzy działacze na rzecz 
robotników angażowali  się 
m.in. w KPP (Komunistycz-
na Partia Polski) – nielegal-
nej organizacji rozwiązanej 
w 1938 r. Część robotników 
o  poglądach lewicowych 
działała później też w  PPR 

Józef Świergiel
(1915-1951)
W czerwcowym numerze „Wieści Lubońskich”, w rubryce „Kalendarium 
Lubońskie” umieściliśmy informację o Józe�e Świergielu, który wraz 
z Andrzejem Sternalem i Edmundem Ryszewskim 10 czerwca 1936 roku 
nawoływali do strajków przeciwko panującemu wówczas w Luboniu 
i okolicy wysokiemu bezrobociu

(Polskiej Partii Robotniczej) utworzonej 
w 1942 r. Czy Józef Świergiel należał do 
którejś z  tych organizacji, nie wiemy, 
prawdopodobnie tak.
1  września 1939  r. doszło do agresji 
Niemiec na Polskę, co oznacza II wojnę 
światową i  ciężkie dla rodziny Świer-
glów czasy okupacji hitlerowskiej. Naj-
starszy brat Piotr, pracujący w tamtym 
czasie w Zakładach Cegielskiego niele-
galnie rozprowadzał ulotki. Gdy został 
przyłapany na tym procederze, wysłano 
go do obozu. Podobny los spotkał pra-
cującego z nim, choć o niczym niewie-
dzącego, młodszego brata Jana. Pokre-
wieństwo stało  się wystarczającym 
powodem do umieszczenia go w żabi-
kowskim obozie karno-śledczym. Tu, 

jak podaje rodzina, był okrutnie mę-
czony, przeżył jednak wojnę, po czym 
krótko po opuszczeniu obozu umarł. 
W czasie okupacji Józef Świergiel oraz 
brat Franciszek zostali wywiezieni do 
III Rzeszy na przymusowe roboty. Tam, 
jak podaje rodzina, bez wyrażenia zgo-
dy, zostali umieszczeni na liście folks-
dojczów, co miało niedobre konsekwen-
cje po wojnie. Najtragiczniejszy los 
podczas okupacji spotkał Wincentego, 
który w czasie okupacji mieszkał w po-
bliskich Wirach. Doniesiono na niego, 
jakoby kradł ziemniaki od jednego 
z  gospodarzy. Niemcy wywieźli go 
gdzieś w nieznane i rozstrzelali. Po la-
tach do rodziny dotarły informacje, 
jakoby jego ciało spoczywało gdzieś 
w  Puszczykowie, jednak ostatecznie 

ciała zamordowanego Wincentego 
Świergiela nigdy nie odnaleziono.
Po wojnie Józef Świergiel wraz z bratem 
wrócili do Lubonia. Jeszcze przed oku-
pacją Józef pozostawał w bliskich rela-
cjach z  niejaką Władysławą z  Kocich 
Dołów, z którą, jak się później okazało, 
miał córkę – Krystynę. Nieświadomy 
tego, przybył do kraju z poznaną pod-
czas pobytu na robotach – Nelą. Para 
zamieszkała u siostry Anny na ul. Li-
powej. Ta przywołała swojego brata do 
porządku, czego efektem był jego ślub 
z  matką dziecka – Władysławą – 
w  1945  r. Józef Świergiel przeprowa-
dził  się do mieszkania żony na Kocie 
Doły. Jego młodszy brat Franciszek, tuż 
po wojnie znalazł najpierw pracę 

w Urzędzie Bezpieczeństwa na ul.  Ja-
rochowskiego w  Poznaniu, gdzie, jak 
wynika z informacji rodziny, pracował 
w administracji. Szybko jednak porzu-
cił pracę dla UB i podobnie jak starsi 
bracia znalazł zatrudnienie w Zakładach 
Cegielskiego.
Według rodzinnych przekazów, Józef 
Świergiel umarł nagle latem 1951  r., 
mając zaledwie 36 lat. Został pochowa-
ny na Cmentarzu Junikowskim 28 sierp-
nia przed 60 laty. Mimo doświadczeń 
ciężkich czasów emigracji, w sanacyjnej 
RP, okupacji hitlerowskiej oraz Polski 
Ludowej, do końca pozostał „rozrywko-
wym facetem”.
Jego córka Krystyna wyjechała do Szcze-
cina (nie żyje).

Mateusz Cholewa i PPR

n
Józef Świergiel 
w wieku 14 lat – 
1929 r. Francja

n
Józef i Władysława Świergielowie przy dekoracji na 
uroczystość Bożego Ciała

n
„Wieści Lubońskie” próbowały odnaleźć mogiłę Józefa Świergiela na Cmentarzu 
Junikowskim. Dziś w jej miejscu znajdują się dziko rosnące drzewka   fot. Mateusz 
Cholewa

n
Dom należący niegdyś do rodziny Świergielów przy ul. Lipowej 10 w Żabikowie, 
rozbudowany w okresie międzywojennym   fot. Mateusz Cholewa
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Młodość, nauka
Urodził się 11 listopada 1912 r. w Żabi-
kowie. Jego ojcem był Walenty (z zawo-
du robotnik), a matką Anna z d. Gawa-
łek. Miał pięcioro rodzeństwa: Annę 
Rogasik (bezdzietna wdowa doczekała 

ponad 80 lat, 
mieszkała 
przy ul. Nie-
złomnych), 
Franciszka 
(zginął w Au-
schwitz-Birke-
nau – nie-
mieckim nazi-
stowskim 
obozie kon-
centracyjnym 
i   z a g ł a d y 
w  Oświęci-
miu),  Jana 
(zginął w cza-
sie wojny), 

Antoniego (zginął podczas wojny) oraz 
Jadwigę (jako panna zmarła w młodym 
wieku przed wojną). Ukończył w 1926 r. 
Szkołę Podstawową w Żabikowie (SP 1). 
W tym samym roku podjął pracę w ce-
gielni, gdzie był zatrudniony do 1929 r. 
Kontynuował edukację w  latach 1930-
1933, ucząc  się zawodu murarza. Na-
stępnie w okresie 1934-1935 pracował 
w  Przedsiębiorstwie W.  Świderskiego 
w  Poznaniu. 15 marca 1935  r został 
powołany do odbycia służby wojskowej 
w  55.  Poznańskim Pułku Piechoty 
w  Lesznie. Najpierw był wcielony do 
8.  kompanii strzeleckiej jako strzelec. 
Otrzymał w październiku 1935 r. przy-
dział do plutonu pionierów. Odbył w lip-
cu 1936 r. sześciotygodniowy kurs prze-
ciwgazowy w 58. Pułku Piechoty Wiel-
kopolskiej w  Poznaniu. Do rezerwy 
został przeniesiony 3 września 1936  r. 
Z akt ZBoWiD-u (Związek Bojowników 
o Wolność i Demokrację), Koło Żabiko-

wo wynika, iż po-
siadł pierwszą kate-
gorię wojskową 
(rodzaj broni – 
wojska inżynieryj-
ne, nazwa specjal-
ności wojskowej – 
saperzy i  minerzy, 
funkcja wojskowa 
– saper). Pod odby-
ciu służby powrócił 
do swojego dotych-
czasowego miejsca 
zatrudnienia. Oże-
nił  się w  1938  r. 
z Heleną, z d. Zgoła 
(ojciec Wojciech, 
matka Petronela). 
Miała podstawowe 
wykształcenie, wy-
konywała zawód 
przedszkolanki. Je-
sienią 1938  r. pan 
Feliks wziął udział 
w  zajęciu Zaolzia. 
Do powołania na 
ćwiczenia w 1939 r. 
pracował. W sierp-
niu 1939 r. awanso-
wał do stopnia star-
szego sapera.

W kampanii wrze-
śniowej
Na czas działań 
osłonowych 
w Wielkopolsce 55. 
Poznański Pułk 
Piechoty był odda-
ny do dyspozycji 
dowódcy Wielko-
polskiej Brygady 
Kawalerii – gen. 
br yg .  Romana 
Abrahama. O  świ-
cie 1 września plu-
ton pionierów, 
w  którym służył 

Feliks Skrzypczak
(1912-1999)
Dla starszego sapera Feliksa Skrzypczaka udział w kampanii wrześniowej 
1939 roku zakończył się 21 września niemiecką niewolą. Walczył 
w plutonie pionierów 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie

Feliks Skrzypczak, był w odwodzie Od-
działu Wydzielonego „Leszno” w Lesz-
nie. Zatem można założyć, iż lubonianin 
tam przebywał. Niemcy przekroczyli 
granicę na odcinku OW około godz. 5. 
Trzeciego września cały pułk znalazł się 
w Zaniemyślu, gdzie powrócił pod roz-
kazy dowódcy macierzystej 14. Wielko-
polskiej Dywizji Piechoty. 55. PPP wziął 
udział w bitwie nad Bzurą po przekro-
czeniu tej rzeki. W  nocy z  17 na 18 
września zniszczono wszystkie pułkowe 

dokumenty. oraz zakopano sztandar. 
Podjęto decyzję o  próbie sforsowania 
Bzury i przedarcia się do Puszczy Kam-
pinoskiej. Mimo zmasowanego ognia 
artyleryjskiego ze strony nieprzyjaciela, 
pułk przekroczył rzekę. Niestety, przed 
Przecławicami doszło do silnego prze-
ciwuderzenia niemieckich czołgów, któ-
re zatrzymało jego natarcie. W nocy z 18 
na 19 września 55. PPP uległ całkowite-
mu rozbiciu i rozproszeniu. Niewielkim 
grupom żołnierzy udało się przebić do 
Puszczy Kampinoskiej. Część z  nich 
dostała  się później do niewoli, wśród 

nich Feliks Skrzypczak. Jedynie nielicz-
ni żołnierze dotarli do Warszawy i weszli 
w  skład innych oddziałów broniących 
stolicy.

Wspomnienia z 1939 r.
Feliks Skrzypczak wspominał w życio-
rysie: 15 sierpnia 1939 r. powołano mnie 
na ćwiczenia rezerwy do 55. PP na czas 
nieograniczony do plutonu pionierów, 
dowódcą którego był kpt. Urbański. Od 
dnia wybuchu wojny w czasie kampanii 

wrześniowej brałem udział w bitwach pod 
dowództwem pułkownika Wiecierzyń-
skiego pod Łęczycą, Piątkiem, w Puszczy 
Kampinoskiej oraz w bitwie nad Bzurą. 
Natomiast z tekstu „O Feliksie” napisa-
nego przez wnuka, Radosława Fiedlera 
– syna Krystyny i  Marka Fiedlerów – 
wynika, że Feliks Skrzypczak w trakcie 
działań wojennych wykonywał rozkaz 
wysadzenia mostu. Syn pana 
Feliksa – Bogdan – infor-
muje, że ojciec wysadzał 
mosty pod Wschową.

n
Feliks Skrzypczak

n
Zdjęcie ślubne z 1938 r. Heleny z d. Zgoła i Feliksa Skrzyp-
czaka

n
W ogrodzie państwa Skrzypczaków przy ul. Niezłomnych 9, 
od lewej: Helena Skrzypczak (żona Feliksa), córka Krystyna 
(późniejsza żona Marka Fiedlera), Feliks Skrzypczak, Arkady 
Fiedler, Beata (synowa Arkadego), Maria (żona Arkadego 
Fiedlera)

cd.  
obok

n
Feliks Skrzypczak z żoną (z lewej) w gronie rodzinnym w Luboniu, w latach 60.

n
Dom przy ul. Niezłomnych 9, w którym mieszkał Feliks Skrzypczak z rodziną   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Niewola
Z życiorysu: 21 września w Starych Bu-
dach pod Warszawą dostałem się do nie-
woli niemieckiej, przebywając następnie 
w  obozach jenieckich w  Sochaczewie 
i Skierniewicach, gdzie dn. 28.10.1939 r. 
wskutek ciężkiej choroby zostałem zwol-
niony wspólnie z obrońcami Warszawy. 
Radosław Fiedler napisał, że Feliks 
Skrzypczak był aż tak chory, że Niemcy 
woleli, by zmarł w domu... Żona Helena 
karmiła go łyżeczką. Powoli odzyskiwał 
siły. Udało mu się przeżyć.

Lata okupacyjne i powojenne
W latach 1940-1945 Feliks Skrzypczak 
był zatrudniony jako murarz w  �rmie 
budowlanej Urbaniaka w Poznaniu. Po 
wyzwoleniu od stycznia do 13 marca 
1945  r. pracował jako funkcjonariusz 
Milicji Obywatelskiej w Fabianowie. 15 
marca 1945 r. Rozpoczął pracę na PKP 
w  Parowozowni Głównej w  Poznaniu. 

15 grudnia1949 r. na podstawie rozkazu 
MON Nr 184 z 7 grudnia 1948 r. prze-
niesiono go do rezerwy. W latach 1949-
1964 był zatrudniony w Oddziale Robót 
Zmechanizowanych PKP jako brygadzi-
sta robót mostowych. Potem od 1964 r. 
do stycznia 1972 r. (przejście na emery-
turę) ponownie pracował w Lokomoty-
wowni Głównej w Poznaniu.
Od 25 sierpnia 1974 r. należał do Koła 
ZBoWiD (następnie Związek Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych) w  Żabikowie (nr 245547, leg. 
29817, później 0174566), zaświadczenie 
z  wojska nr 233258. Posiadał Medal 
Zwycięstwa i Wolności (26.09.1976 r. nr 
1143-76-51) oraz Medal za udział w woj-
nie obronnej 1939  r. (21.04.1982  r. nr 
111-82-153 MW).
Państwo Helena i Feliks Skrzypczakowie 
wychowali czworo dzieci: Marię Spychaj 
(matka czwórki dzieci), Bogdana (ojciec 
trójki dzieci, był kierownikiem Wydzia-

łu w  Zakładach 
Rowerowych „Ro-
met” w  Luboniu), 
Walerię Miankow-
ską (dwójka dzieci) 
i Krystyny Fiedler 
(żona syna Arka-
dego – Marka, 
dwójka dzieci). Fe-
liks Skrzypczak 
i słynny podróżnik 
Arkady Fiedler, 
czyli teść córki 
Krystyny, bar-
dzo się lubili.
Zmarł 6 czerwca 
1999  r. Od 18 
stycznia 2000  r. 
jego żona została 
podopieczną Koła 
ZKRPiBWP w Ża-
bikowie.

Robert Wrzesiński

LUDZIE

n
60-lecie ślubu Heleny i Feliksa Skrzypczaków w domu Fiedle-
rów. (10 października 1998 r.) Za plecami rodziny – wydawnic-
twa książek Arkadego Fiedlera

Koniec sierpnia 1939  r.: mobilizacja. 
Znalazłeś się w Lesznie. Armia Poznań. 
Byłeś niespełna rok po ślubie. Liczyłeś 
na to, że kryzys zostanie jakoś zażegna-
ny. Że niebawem wrócisz do domu, do 
ukochanej żony. Tak jak było wcześniej 
z  Zaolziem. Jednak rozkazy obrazują 
grozę – wysadzić most. Wybucha wojna. 
Na razie dziwny spokój, Armia Poznań 
cofa się w stronę Warszawy. Natomiast 
Twoja żona Helena, w ósmym miesiącu 
ciąży, ze swoją matką ucieka bryczką 
w stronę Warszawy. W pewnym momen-
cie dostrzegła Ciebie maszerującego 

w  kolumnie żoł-
nierzy. Została jej 
w  pamięci Twoja 
poszarzała twarz. 
Bała się, że widzi 
Ciebie ostatni raz. 
Machała, ile sił. 
Nie dostrzegłeś 
jej. Byłeś potwor-
nie zmęczony. 
Mieliście odpo-
cząć w Warszawie, 
to was jakoś krze-
piło na duchu. 

Oczekiwaliście odsieczy z  Zachodu. 
Tymczasem lecący nisko bombowiec 
praży ogniem po bezbronnych ucieki-
nierach. Doskoczyłeś do opuszczonego 
ckm-u. Przed oczami zamajaczyła kabi-
na pilotów. Wyprzedzająca seria. Samo-
lot przechyla  się gwałtownie na bok. 
Pewnie tra�łeś jednego z lotników. Wy-
równał. Maszyna znika za czubkami 
drzew. Radość, ale i lęk, czy nie wróci. 
Po chwili zastanawiasz się, czy zabiłeś 
człowieka? Ciężar. Nie raz dopytywali-
śmy się, czy ten samolot spadł. Jakże 
czuliśmy  się rozczarowani, gdy odpo-
wiadałeś, że wyrównał i zniknął za la-
sem... Uwielbiałem tę historię. Kryła 
w sobie tajemnicę... Pod Łęczycą widzia-
łeś wziętych do niewoli żołnierzy Wehr-
machtu. Znowu błysnęła nadzieja. Potem 
było już tylko gorzej. Z nieba spadał grad 
bomb. W Bzurze na chwilę zanurzyłeś 
głowę, nie chcąc słyszeć wybuchów, 
świstu odłamków. Wokół leżeli ludzie 
i konie. Wreszcie przebiliście się do ro-
gatek Warszawy. Ledwie trzymałeś  się 
na nogach. Tliła się jeszcze nadzieja, że 
w stolicy wreszcie wypoczniecie. War-
szawa od dawna otoczona. Rozpacz... 
Wychodzisz i... wściekły zdejmujesz 
spodnie, i wypinasz się w stronę wroga! 
Serie tną coraz bliżej. Uskakujesz. Trze-
ba żyć i wrócić do Heleny. Wraz z nie-
wolą rozwiały  się wszelkie złudzenia. 
Wasz świat legł w  gruzach. Pamiętam 
Twoje wspomnienie z obozu dla jeńców 
wojennych. Wartownik kopnął w Twój 
garnek. Gotowałeś w nim z trudem zdo-
byte ziemniaki. Żołdak jednak przysta-
nął i  zaczął z  Tobą rozmawiać, jakby 
z wyrzutów sumienia... Trawiony cho-
robą i potwornie wychudzony zostałeś 
zwolniony z obozu, bo miałeś umrzeć 
w domu. Helena karmiła Ciebie łyżecz-
ką. Powoli odzyskiwałeś siły... Wykwa-
terowali was z Waszego domu, naprze-
ciwko którego wyrósł obóz w Żabikowie. 
Widzieliście gehennę ludzi za drutami 
kolczastymi. Któregoś dnia więźniom 
przerzuciłeś przez druty bochenek chle-

O Feliksie...
Wspomnienie spisane przez Radosława Fiedlera w 2009 roku 
o lubonianinie Feliksie Skrzypczaku – uczestniku kampanii wrześniowej 
1939 r. związanym ze znaną rodziną Fiedlerów z Puszczykowa

ba. Zauważył to 
strażnik. Pod 
lufą karabinu 
zaprowadził Cię 
do komendanta. 
Ten oświadczył, 
że popełniłeś 
przestępstwo 
karane śmiercią. 
Pociemniało Ci 
w  oczach. Po-
wiedziałeś, że 
g d y  b y ł e ś 
w obozie jeniec-
kim, niemiecki 
żołnierz również 
rzucił  Tobie 
przez  dr uty 
kromkę chleba. 
Cisza, która na-
stąpiła, trwała, zdało Ci się, całą wiecz-
ność. Nieoczekiwanie komendant po 
dłuższej chwili zastanowienia kazał Cię 
wypuścić.
Po wojnie przez lata pracowałeś na kolei. 
Nadzorowałeś i  budowałeś wiadukty 
kolejowe. Kiedy odchodziłeś na emery-
turę, Twoi pracownicy płakali... Budo-
wałeś Kościoły i domy.
Nie szczędząc trudu, wyremontowałeś 
zniszczoną przedwojenną willę w Pusz-
czykowie, w której z kuchni przez su�t 
widać było łazienkę na górze. Dom mo-
jego dzieciństwa i młodości. Uporałeś się 
z tym, tak jak z wieloma innymi praca-
mi... Dziadek Arkady był pod wraże-
niem, czego dokonałeś. Serdecznie  się 
polubiliście. W gronie rodzinnym zapa-
dła decyzja. Kufry z egzotycznymi pa-
miątkami z podróży tra�ły ze strychu do 
odnowionych pomieszczeń. W tym roku 
nasze Muzeum obchodzi 35-lecie.
- Radosław, podaj wasserwagę! – Uwiel-
białem z Tobą pracować. Najpierw żmud-
na budowa rusztowania, a potem odno-
wienie elewacji naszego rodzinnego 
domu. „Puszczykowskie klimaty”: roz-
mowy w kuchni, serdeczność, powodo-
wały, że lubiłeś być wśród nas. I my byli-
śmy szczęśliwi, że jesteś z nami. Ręczne 
mieszanie zaprawy. Poranna pobudka. 
Niezwykła witalność. Wczesną wiosną 
szybko łapałeś brązową opaleniznę. Two-
je spracowane dłonie były wielkie i silne... 
Pamiętam, jak zalewaliśmy strop. Miałeś 
prawie osiemdziesiąt lat. Pracowałeś na 

kolanach przez kilkanaście godzin niemal 
bez przerwy. Bo wiązała zaprawa. Byłeś 
wzorem systematyczności i wytrwałości, 
ale także dowodem, że nie imała się Cie-
bie starość. Na wysokim rusztowaniu, 
stojąc na chwiejnych skrzyniach, szybko 
sięgałeś po kolejną porcję zaprawy. Krok 
po kroku zmierzaliśmy do celu. Tak było 
z  budową kolejnego domu na naszej 
posesji, w którym obecnie organizujemy 
wystawy fotogra�i z  podróży, a  w  jego 
piwnicach znajduje się Tajemniczy Świat 
Indian. Kilkanaście lat temu rozmawiali-
śmy o  remoncie schodów do Muzeum 
Pracowni. Najpierw trzonek od grabi 
w rękę. Wyrównanie terenu. Potem przy-
gotowywanie szalunku. Niespiesznie, 
dokładnie. Po dwóch miesiącach udało 
nam się odtworzyć kształt przedwojen-
nych schodów.
Pozostajesz w naszej serdecznej pamię-
ci. Wbrew przeciwieństwom i  często 
srogiemu losowi, szedłeś naprzód. Nie 
lękałeś się. Systematyczna praca, o�ar-
ność i bezinteresowność. Babcia Helena 
każdego dnia Ciebie wspomina. Pamię-
tam jak obchodziliście „diamentowe 
gody”. Tęskni za Tobą. Niedawno skoń-
czyła dziewięćdziesiąt trzy lata. Od 
Twojej śmierci mija dziesięć lat... Pra-
wnukowie znają już Ciebie z  naszych 
wspomnień...Tak, jak ja kiedyś, Franek 
dopytywał ostatnio czy ten samolot 
spadł. Odpowiedziałem, że zniknął za 
drzewami...

Radosław Fiedler

n
Radosław Fiedler – wnuk Feliksa Skrzyp-
czaka, syn Krystyny Fiedler z d. Skrzyp-
czak i Marka Fiedlera jest profesorem dr. 
hab., prodziekanem ds. współpracy mię-
dzynarodowej, pracuje w Zakładzie Stu-
diów Strategicznych na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Autor artykułów i książek związanych 
z problematyką badawczą na temat 
wewnętrznych i zewnętrznych uwarun-
kowań „bliskowschodniego obszaru 
niestabilności” oraz proliferacji broni 
jądrowej (pojęcie dotyczy rozprzestrze-
niania broni masowego rażenia), terrory-
zmu oraz fundamentalizmu islamskiego, 
warsztatu korespondenta wojennego. 
Zainteresowania badawcze obejmują 
także problematykę negocjacji oraz ob-
raz kon�iktów i terroryzmu w przekazie 
medialnym.  Prezes Fundacji Fiedlerów

n
Feliks Skrzypczak (z lewej) z Arkadym Fiedlerem  
fot. arch. rodziny Fiedlerów
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nia o  sprowadzenie jego prochów do 
Poznania podjęło Stowarzyszenie Senio-
rów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpo-
spolitej Polskiej (SSLWRP), którego 
prezesem jest gen. dyw. pil. Franciszek 
Macioła, a zrzeszeni są w nim również 
mający korzenie rodzinne w  Luboniu 
płk. pil. Jan Jąkała i płk. pil. Stefan Gaj-
dziński. Dzięki tym staraniom w czwart-
kowy poranek po prochy Kazimierza 
Spornego wyleciał z Poznania samolot 
wojskowy „Casa”, na pokładzie którego 
znaleźli się przedstawiciele władz cywil-
nych (wśród nich znany w Luboniu Po-
seł na Sejm RP – Bartłomiej Wróblewski 
– wiceprzewodniczący polsko-brytyjskiej 
grupy parlamentarnej), władz wojsko-
wych oraz członkowie rodziny asa lot-
nictwa. Zanim Casa wystartował w po-
wrotny lot do Krzesin, odbyły się uro-
czystości pożegnalne z udziałem żołnie-

rzy brytyjskich i polskich na podlondyń-
skim lotnisku w  Northolt, z  którego 
w trakcie II wojny światowej startowali 
polscy lotnicy walczący w Bitwie o An-
glię. W ostatnim locie legendzie polskie-
go lotnictwa myśliwskiego towarzyszyli 
również mieszkający w Anglii Ryszard 
Kornicki (syn Franciszka – byłego do-
wódcy 308. Dywizjonu Myśliwskiego 
Krakowskiego) oraz dowódca bazy lot-
niczej w Northolt – mjr David Manning. 
Na samolot, który wylądował na lotnisku 
w Krzesinach punktualnie o godz. 15.20, 
oczekiwali: władze Poznania, władze woj-
skowe, przedstawiciele SSLWRP, przed-
stawiciele MON, Kompania Reprezenta-
cyjna Sił Powietrznych i Orkiestra Repre-
zentacyjna tych sił. Po uroczystym powi-
taniu i oddaniu hołdu asowi przestworzy, 
jego prochy przewieziono na cmentarz 

na Miłostowie. W kapli-
cy cmentarnej wartę ho-
norową przy urnie z pro-
chami śp. Kapitana spra-
wował m.in. płk. pil. Jan 
Jąkała (w uroczystości 
towarzyszył mu syn Woj-
ciech, który przed laty 
dwukrotnie pełnił misję 
wojskową pod �agą ONZ 
w Libanie). Podczas uro-
czystości pogrzebowej 
gen. dyw. pil. Franciszek 
Macioła przypomniał, że 
przez wiele lat mogiła 
kapitana była zapomnia-
na. Z  kolei szef bazy 
Northolt – David Man-
ning – wspominając rolę 
Polaków w obronie bry-
tyjskiego nieba wskazał, 
że „Polacy 
walczyli nie-
zwykle za-
ciekle i zano-
towali naj-
więcej ze-

LUDZIE / HISTORIA

Przed 76 laty, 10 lipca 1940 r., rozpoczę-
ła się powietrzna bitwa o Anglię, w któ-
rej istotną rolę odegrało 144  polskich 
pilotów służących w polskich dywizjo-
nach bombowych (300 i 301) i myśliw-
skich (302 i 303) oraz dywizjonach bry-

tyjskich. Polacy zestrzelili około 170 
samolotów niemieckich, uszkodzili 36, 
co stanowiło około 12% strat Lu�wae.
Tegoroczne, centralne uroczystości Świę-
ta Lotnictwa Polskiego odbyły się w sto-
licy Wielkopolski w dniach 25-27 sierp-
nia. Już pierwszego dnia weterani lot-
nictwa wojskowego wzięli udział w uro-
czystym sprowadzeniu z Anglii prochów 
polskiego asa lotnictwa pochodzącego 
z Poznania – śp. kpt. pilota Kazimierza 
Spornego – jednej z legend Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, pilota Dywi-
zjonów 302 i  303 oraz legendarnego 
Polish Fighting Team – „Cyrku Skalskie-
go”. Wśród obecnych byli też pochodzą-
cy z Lubonia płk. pilot Jan Jąkała, któ-
rego postać szeroko opisywaliśmy przed 
ponad 3  laty (czytaj „WL” 06-2013, 
str.31) oraz płk. pilot Stefan Gajdziński, 
który urodził  się 30  sierpnia 1934  r. 

w Luboniu i przez pierwsze 19 lat 
życia (do momentu wstąpienia 
w  1953  r. do O�cerskiej Szkoły 
Lotniczej w  Dęblinie) mieszkał 
z rodzicami (Stefanią i Kazimie-
rzem) oraz rodzeństwem (Miro-
sławą i Henrykiem) w zbudowa-
nym w  1930  r. domu gminnym 
przy ul. Dzierżyńskiego 35 (dziś 
Armii Poznań), a obecnie miesz-
ka w Poznaniu.

Pochówek asa przestworzy
W czwartek, 25 sierpnia na lotni-
sko w  Krzesinach przyleciał sa-
molot wojskowy „Casa” z procha-
mi urodzonego 17 lutego 1916 r. 
w Poznaniu śp. kpt. lotnika Kazi-
mierza Spornego, który po śmier-
ci spoczął na cmentarzu St. Mary 
w  Londynie. Jego ostatnią wolą 
było pochowanie w  rodzinnym 
mieście – Poznaniu. Mogiłę jed-
nego z najsłynniejszych lotników 
II wojny światowej udało się od-
naleźć dopiero 12 lat temu. Stara-

Na Święcie Lotnictwa Polskiego
Lubonianie na centralnych uroczystościach w Krzesinach i na Miłostowie

cd.  
obok

n
Płyta nagrobna asa lotnictwa, którego 
prochy spoczęły w Kwaterze Lotników 
na Cmentarzu Miłostowskim   fot. Pa-
weł Wolniewicz

n
Na Cmentarz Miłostowski wchodzą: lubonianin, pilot Jan Jąkała (pierwszy), 
za nim z lewej: poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski i David Manning   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Lubonianie z pochodzenia, piloci: Jan Jąkała (z lewej) 
i Stefan Cwojdziński (z prawej), w środku – syn Jana 
Jąkały – Wojciech (też pilot)

n
Lubonianie Agnieszka i Jaś Tomaszyko-
wie (rodzina poprzedniego zastępcy 
burmistrza Lubonia) z prezydentem RP 
Andrzejem Dudą podczas uroczystości 
w Krzesinach. Dla Jasia, który jest 
uczniem Szkoły Podstawowej nr 4 była 
to wspaniała lekcja historii i patrioty-
zmu   fot. Mikołaj Tomaszyk

Kazimierz Sporny po zdaniu matury w gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
zgłosił się ochotniczo do wojska i we wrześniu 
1935 r. rozpoczął szkolenie unitarne w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambro-
wie, natomiast trzy miesiące później został 
powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Lotnictwa w  Dęblinie. Z  chwilą wybuchu 
wojny został powołany do 131. Eskadry My-
śliwskiej, jednak z powodu braku samolotów 
ewakuowano go na południe Polski. Granicę 
rumuńską przekroczył 17 września 1939 r., 
następnie przez Jugosławię i Włochy dotarł 
do Francji, gdzie 11  października zgłosił się 
do polskiego konsulatu w Paryżu. Po kapi-
tulacji Francji ewakuował  się do Wielkiej 
Brytanii, gdzie dotarł 12  lipca 1940  r. Po 
dwóch tygodniach przybył do polskiej bazy 
lotniczej w Blackpool, gdzie odbył lotnicze 
przeszkolenie. W  październiku otrzymał 
przydział do 303. Dywizjonu Myśliwskiego 
(DM) im. Tadeusza Kościuszki, jednakże 
następnego dnia przydział został zmie-
niony na 302 „Poznański” DM. Do końca 
wojny latał również w angielskich dywizjo-
nach RAF, a  po jej zakończeniu pozostał 
w  Anglii. W  1946  r. ożenił  się z  Angielką 
– Margaret McArthur – niestety, wkrótce 
zachorował na raka mózgu i zmarł 17 maja 
1949 r. Podczas wojny kpt. Kazimierz Spor-
ny został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Orderu Virtuti (nr 8479) oraz trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych. W wielkiej Brytanii 
wykonał 93 loty bojowe w czasie 140 godz. 
i 5 min. oraz 164 loty operacyjne w czasie 
219 godz. i 20 min. Na liście „Bajana” (lista 
pilotów polskich II wojny światowej, jedy-
ne o�cjalne zestawienie zwycięstw polskich 
pilotów myśliwskich, podpisane przez płk. 
dypl. pil. Jerzego Bajana – stąd potoczna 
nazwa listy) as polskiego lotnictwa myśliw-
skiego zajmuje 39. pozycję – pięć zestrzeleń 
pewnych, jedno prawdopodobne oraz jedno 
uszkodzenie samolotu wroga.
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strzeleń samolotów przeciw-
nika. Po mowach okoliczno-
ściowych prochy śp. kpt pil. 
Kazimierza Spornego spoczę-
ły w Kwaterze Lotników. To-

warzyszył temu przelot samolotów 
„Iskra”, za którymi ciągnęły  się biało-
-czerwone smugi. Muszę przyznać, że 
podczas uroczystości serce rosło. To była 
wspaniała lekcja patriotyzmu.

Ranga wydarzenia
Również na uroczystościach, które  się 
odbyły w sobotę, 27 sierpnia, na terenie 

31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krze-
sinach, nie zabrakło lubonian. Był tam 
m.in. Mikołaj Tomaszyk z rodziną. Od-
prawiono Mszę św. polową w  intencji 
lotników, którzy odlecieli na wieczną 
wartę. W tym dniu odsłonięto też tabli-
cę upamiętniającą śp. parę prezydencką 
– Marię i Lecha Kaczyńskich – oraz śp. 
gen. Stanisława Targosza – byłego do-
wódcy Sił Powietrznych. Uroczyście 
odsłonięto także pomnik śp. gen. An-
drzeja Błasika – byłego dowódcy Sił 
Powietrznych.

PAW

HISTORIA

Urząd Marszałkowski argumentuje
Z Wielkopolską wiążą się początki pol-
skiego lotnictwa wojskowego. Do two-
rzenia zrębów Polskich Sił Powietrznych 
przyczynili  się w dużej mierze miesz-
kańcy Wielkopolski. To dzięki ich o�ar-
ności wykupiono 300 ha ziemi w oko-
licy wsi Ławica, gdzie następnie powsta-
ło poznańskie lotnisko. Kolejnym kro-
kiem było zdobycie – 6 stycznia 1919 r. 
– lotniska Ławica przez Powstańców 
Wielkopolskich, dzięki któremu w pol-
skich rękach znalazło  się prawie  300 
niemieckich samolotów, od których 
rozpoczął  się dynamiczny rozwój lot-
nictwa polskiego w II Rzeczypospolitej. 
Warto także przypomnieć, że w stolicy 
Wielkopolski powstał pierwszy w Pol-
sce, działający po dziś dzień, Aeroklub 
Polski. Jego członkowie tworzyli my-
śliwski Dywizjon 302, zasłużony m.in. 
w Bitwie o Anglię. Obecnie w naszym 
regionie stacjonuje Dowództwo 2. 
Skrzydła Taktycznego Polskich Sił Po-
wietrznych.

Anna Parzyńska-Paschke  
(Biuro Prasowe WUM)

Od redakcji
Przypomnijmy, że lotnisko w Krzesinach 
zostało zbudowane podczas II wojny świa-
towej w 1941 r. przez niemieckie władze 
okupacyjne. Był to oddział fabryki Focke-
-Wulfa wraz z  lotniskiem. W  1945  r. 
obiekt przejęła Armia Czerwona, który 
dopiero po 9 latach, w 1954 r. przekazano 
Ludowemu Wojsku Polskiemu. Od wrze-
śnia 1954 r. stacjonowała tu jedna z eskadr 
11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (prze-
kształcona w 62. Pułk Szkolno-Treningo-
wy Lotnictwa Myśliwskiego). W 1994 r. 
zmieniono nazwę na 3. Pułk Lotnictwa 
Myśliwskiego „Poznań”. W 2001 r. baza 
została gruntownie zmodernizowana i te-
raz obsługuje samoloty F-16 Fighting 
Falcon należące do 3. Eskadry Lotnictwa 
Taktycznego „Poznań” i 6. Eskadry Lot-
nictwa Taktycznego. Obecnie lotnisko 
w Poznań-Krzesiny to należąca do struk-
tur NATO 31. Baza Lotnicza zlokalizo-
wana w  południowo-wschodniej części 
administracyjnej miasta Poznań.

(I)
Czytaj też „Lubonianie w Krzesinach i na 
Miłostowie” obok

Święto polskiego nieba
27 sierpnia na terenie w Krzesinach odbyły się uroczystości związane 
z obchodami Święta Lotnictwa oraz 10-lecia służby samolotów F-16 
w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Święta 31. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego.

cd.  
ze str. 
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Przy dębie upamiętniającym katyńczy-
ka z Lubonia – żabikowskiego lekarza 
Edmunda Moenkego – znajdującym się 
na tamtejszym cmentarzu, od jakiegoś 
czasu brakuje tabliczki informacyjnej. 
Kto opiekuje  się tymi miejscami 
w  Luboniu i  czy Urząd Miasta może 
zadbać o należyte zabezpieczenie i po-
rządek w tych trzech publicznych punk-
tach miasta?   (P.A.)

Odp. Uprzejmie informuję, że dębami 
posadzonymi w 2011 roku, dzięki inicja-
tywie Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”, 
w  ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń 
– ocalić od zapomnienia”, które mają 
przypominać o trzech zamordowanych 
w Katyniu lubonianach: Antonim Mar-
cinkowskim, Edmundzie Moenke i Ro-
manie Rymszy, opiekują  się uczniowie 
lubońskich szkół; dębem na cmentarzu 
para�alnym w  Żabikowie (ku pamięci 
Edmunda Moenke) – SP 1, p. Agnieszka 
Jankowska z  klasą 3c; dębem przy ko-
ściele pw. św. Jana Bosko (ku pamięci 

Mieszkańcy pytają

Troska o dęby katyńskie

n
Po tabliczce Dębu Katyń-
skiego poświęconego 
Edmundowi Moenke (przy 
bocznym wyjściu z cmen-
tarza w Żabikowie) pozo-
stała tylko podpora   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Antoniego Marcinkow-
skiego) opiekuje się SP 3, 
p. Krzysztof Konieczny 
(każdego miesiąca opiekę 
sprawuje inna klasa); dę-
bem na cmentarzu komu-
nalnym przy ul. Armii 
Poznań (ku pamięci Ro-
mana Rymszy) opieku-
je się SP 4, – p. Małgorza-
ta Piechocka z klasą 5a (co 
dwa tygodnie inna klasa 
będzie dodatkowo opieko-
wać  się dębem, od tego 
roku drzewkiem opieku-
je się też p. Agnieszka Jan-
kowska z klasą 3c).
Zwrócę  się o dodatkową 
pomoc w utrzymaniu po-
rządku w sąsiedztwie dę-
bów do zarządców nieru-
chomości, na których 
dęby rosną. Zleciłam spo-
rządzenie brakującej ta-
bliczki.
oprac. Małgorzata Machalska

Burmistrz Miasta Luboń

Urodził się prawie przed wie-
kiem, 16  czerwca 1920  r. 
w  Świątnikach w  powiecie 
śremskim. W  Luboniu za-
mieszkał podczas okupacji 
w 1940 r. i przez cały okres 
niewoli niemieckiej pracował 
jako kołodziej u swojego bra-
ta – Michała, który podnaj-
mował pomieszczenie przy 
kuźni powstańca wielkopol-
skiego – Ksawerego Lemke 
na ul. Narutowicza 5. Po woj-
nie wyjechał za pracą do 
Gdańska, gdzie zatrudnił się 
w stoczni. Jednak po 3 latach 
powrócił do Lubonia i miesz-
ka tu do dziś. Do momentu 
przejścia na emeryturę pra-
cował w budownictwie. Za-
wsze lubił jeździć rowerem 
i tak pozostało. Przyznał, że 
gdyby prowadziła tam droga 
rowerowa, popedałowałby do 
miejsca swojego urodzenia. 
Póki co, ze względu na bez-
pieczeństwo jeździ wyłącznie 
ulicami osiedla, na którym 
mieszka. Zapytany o receptę 
na tak dobrą kondycję �zycz-
ną w nie młodzieńczym już wieku, bez 
zastanowienia odparł z  uśmiechem: 
cieszyć  się życiem, być pogodnym, jeść 
wszystko, żyć normalnie i dużo się ru-

szać. Panie Piotrze, tak trzymać, życzy-
my udanych rund rowerowych przez 
wiele następnych lat.

PAW

Doświadczony rowerzysta
Jeden z najstarszych mieszkańców naszego miasta – Piotr Karalus – 
zamieszkujący z rodziną przy ul. Armii Poznań często przemierza 
rowerem ulice Starego Lubonia. Towarzyszą mu doskonały humor, 
optymizm, radość życia i imponująca kondycja

n
96-letniego rowerzystę – pana Piotra Karalusa –  
często można spotkać jadącego osiedlową drogą 
przy ul. Armii Poznań   fot. Paweł Wolniewicz
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295 lat temu
Qn Z 8 września 1721 r. pochodzą dwa 

protokoły sporządzone po pobiciu dwóch 
osadników ze wsi Luboń przez chłopów 
z Wir.   (25, s. 130-131)

160 lat temu
Qn We wrześniu 1856 r., po ponownym 

wymierzeniu działek, granice wsi Żabi-
kowo okopcowano.   (11, s. 52)

145 lat temu
Qn We wrześniu 1871 r. wszystkich ro-

botników folwarku żabikowskiego wraz 
z rodzinami przeniesiono do Sześciora-
ka II, a opróżniony Sześciorak I przysto-
sowano na potrzeby internatu Wyższej 
Szkoły Rolniczej im. Haliny.   (11, s. 150)

115 lat temu
Qn W połowie września 1901 r. bank po-

znański (Provinzial – Hülfskasse) wydał 
zgodę na pobranie pieniędzy z przyznanej 
pożyczki na budowę szkoły przez gminę 
Luboń.   (13, s. 210)

110 lat temu
Qn W sierpniu i wrześniu 1906 r. nale-

żący do Landbanku budynek folwarczny 
w Żabikowie Kolonii leżący na drodze 
do Kotowa (dziś w  tym miejscu prze-
biega autostrada) został przygotowany 
do przyjęcia dzieci szkolnych z  gmi-
ny ewangelickiej. Szkoła działała tu do 
1909 r.   (13, s. 264)
Qn We wrześniu 1906 r. starosta Alfred 

v. Tilly miał już gotowy plan zabudowy 
rynku w Kolonii-Żabikowie z kościołem 
ewangelickim i pastorówką.   (13, s. 267)

105 lat temu
Qn 15 września 1911  r. w  Drohobyczu 

urodził się ppłk Zbigniew Kiedacz, do-
wódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
– patron niepublicznego Liceum Ogól-
nokształcącego, które działało w latach 
1997-2007 w zabytkowym budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Armii Poznań.   
(13, s. 327)

80 lat temu
Qn 18 września 1936 r. urodził się w La-

sku zasłużony duchowny, doktor teolo-
gii, mariolog, prałat, kanonik honorowy 
Kapituły Katedralnej w Poznaniu – ks. 
Michał Maciołka. Zmarł 2 sierpnia 2016 r.   
(17, s. 197, 234; „WL” 08-2016, s. 38)

75 lat temu
Qn Na przełomie lata i  jesieni 1941  r. 

jeńcy żydowscy pracowali między ul. 
Żabikowską a torami kolejowymi przy 
wznoszeniu nasypu pod niemiecką au-
tostradę.   (11, s. 86)

Qn 29 września 1941 r. ks. dziekan Artur 
Rhode przekazał do Konsystorza Ewan-
gelickiego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu 
informację o trudnościach dotyczących 
pastorów i  para�i w  Żabikowie.   (13, 
s. 284)
Qn Od września 1941 r. do września 1944 

w lubońskiej szkole przy dzisiejszej ul. 
Armii Poznań uczyły się dzieci niemiec-
kie.   (13, s. 234

70 lat temu
Qn W okresie od 22 lipca 1945 r. do 15 

września 1946  r. we wsi Luboń zorga-
nizowano 7 went, z  których dochód 
przeznaczono na odbudowę kościoła ze 
zniszczeń wojennych.   (3, s. 179)
Qn 1 września 1946 r. kierownikiem SP 1 

został Franciszek Sytniejewski. Pracował 
na tym stanowisku do 22 czerwca 1968 r.   
(13, s. 278)
Qn 30 września 1946 r. dochody kościoła 

św. Jana Bosko wynosiły 1 141 280 zł.   
(3, s. 182)

65 lat temu
Qn We wrześniu 1951  r. Zakłady Che-

miczne przyjęły nazwę: Poznańskie Za-
kłady Nawozów Fosforowych w Luboniu 
k. Poznania (PZNF), która przetrwała 
ponad 30 lat.   (6, s. 56)

60 lat temu
Qn 1 września 1956 r. (okres odwilży po 

epoce stalinowskiej), w SP 1 zniesiono 
wprowadzone 1.9.1954  r. codzienne, 
przymusowe apele.   (13, s. 299)
Qn 15 września 1956 r. powstało zakła-

dowe koło wędkarskie przy Zakładach 
Ziemniaczanych.   („WL” 06-1994, s. 2)

55 lat temu
Qn We wrześniu 1961  r., po 7-letniej 

przerwie w  funkcjonowaniu placówki, 
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZSZ) 
dla Pracujących przy Poznańskich Zakła-
dach Nawozów Fosforowych w Luboniu 
zapisano 29 uczniów.   (13, s. 337)

50 lat temu
Qn 1 września 1966 r. rozpoczął się pierw-

szy rok szkolny ośmioletniego syste-
mu nauczania (wcześniej obowiązywał 
7-letni).   (8)
Qn 1 września 1966 r. ośmioklasowa SP 4 

– jako „Tysiąclatka” – rozpoczęła zajęcia 
w  nowej (czwartej) placówce przy ul. 
1 Maja, gdzie funkcjonuje do dziś. Do 
zaadoptowanego na salę gimnastyczną 
obiektu Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” gniazdo Lasek dobudowano 
obiekt szkolny.   (3, s. 118)

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
wrzesień – okrągłe rocznice

35 lat temu
Qn 7 września 1981  r. ks. Bolesław Jurga 

w porozumieniu z rodzoną siostrą Jadwi-
gą aktem notarialnym przekazał działkę 
wraz z domem po zmarłych rodzicach 
przy ul. 1 Maja 4 para�i pw. św. Mak-
symiliana Kolbego w Lasku (pierwotna 
plebania tego kościoła).   (3, s. 216 i 217)
Qn 7 września 1981  r., po 4 latach od 

wybudowania kościoła, drugim aktem 
notarialnym para�a laskowska repre-
zentowana przez ks. proboszcza Stefana 
Naskręta otrzymała również działkę przy 
ul. Sobieskiego  81 (własność Kajetana 
Kasztelana).   (3, s. 217

30 lat temu
Qn We wrześniu 1986 r. nauczycielką che-

mii i matematyki w SP 3 została później-
sza (obecna) dyrektor szkoły – Grażyna 
Leciej.   (13, s. 246)

25 lat temu
Qn 1 września 1991 r. obecny współwła-

ściciel �rmy „Luvena” (Zakłady Chemicz-
ne) – Jerzy Dzidowski – objął funkcję 
zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-
-handlowych – głównego księgowego.   
(6, s. 129)
Qn 1 września 1991 r. dyrektorem SP 4 

została Maria Nowak. W 1999 r., po po-
wstaniu gimnazjów, objęła kierownictwo 
Gimnazjum nr 1. W 2007 r. przeszła na 
emeryturę.   (13, s. 83 i 311; „WL” 09-
2004, s. 26)
Qn We wrześniu 1991 r. żłobek przy ul. 

Źródlanej przekształcono w Ochronkę 
Miejską, dodając do oddziału żłobko-
wego oddział przedszkolny (od grudnia 
1993 r. działała jako placówka prowadzona 
w formie agencji przez osobę �zyczną na 
zlecenie Zarządu Miasta, potem zlikwido-
wana; obecnie w tym miejscu – Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej).   („Raport 
o stanie miasta” – „WL” 06-1994, s. 17)
Qn We wrześniu 1991 r. ukazał się pierw-

szy numer czasopisma para�i św. Mak-
symiliana Kolbego – „Maksymilianek”, 
wydawany do dziś.   („WL” 05-2003, s. 22) 
(czytaj str. 47)

20 lat temu
Qn 23 września 1996 r. Luboń podpisał 

oświadczenie woli „dla współpracy i przy-
gotowania partnerstwa” z niemiecką gmi-
ną i miastem Rüdersdorf, graniczącym 
z Berlinem. Ze strony Lubonia asygnatę 
złożył burmistrz Włodzimierz Kaczma-
rek, ze strony niemieckiej – burmistrz 
Wilfried Kroll.   („WL” 10-1996, s. 4)
Qn 24 września 1996 r. dokonano odbioru 

końcowego nowego punktu zlewczego 
dla nieczystości płynnych przy ul. Żabi-
kowskiej, na przedłużeniu ul. Puszkina, 
przy wjeździe na wysypisko śmieci (dziś 
w tym miejscu jest Rondo Żabikowskie).   
(„WL” 07-08-1996, s. 4; „WL” 09-1996, s. 4)
Qn 26 września 1996  r. Rada Miejska 

nadała nazwę ulicy Harcerskiej (boczna 
od ul. Westerplatte).   (10, XXXII/149/96)

Qn 26 września 1996 r. rozpoczęto prze-
budowę skrzyżowania ulic Żabikowskiej 
i Kościuszki, w wyniku której poszerzono 
łuki na skrętach, zmieniono kształt za-
toki autobusowej przy ul. Żabikowskiej 
w  kierunku Lasku i  wykonano część 
kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Żabi-
kowskiej.   („WL” 10-1996, s. 2)
Qn 28 września 1996 r. ks. Piotr Zawidzki 

poświęcił boisko sportowe zbudowane 
społecznie przy para�i pw. św. Jana Bo-
sko (dziś na asfalcie boiska znajduje się 
parking).   („WL” 10’96 s.13)
Qn We wrześniu 1996 r. ukazał się w Luboniu 

miesięcznik społeczno-katolicki „Z ży-
cia miasta i  regionu” wydawany przez 
Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy 
Lemańskiej.   („WL” 10-1996, s. 3)

15 lat temu
Qn 1 września 2001r. Gimnazjum nr  1 

nadano imię Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego.   (8)
Qn We wrześniu 2001 r. w Gimnazjum 

nr 2 z inicjatywy Doroty Mucha powstał 
zespół wokalny „Piano-Forte”.   („WL” 
11-2004 – „Wademekum lubońskie”, 
cz. 9, s. 35)

5 lat temu
Qn 29 września 2011 r. Rada Miasta nada-

ła nazwę ul. Żeglarskiej (boczna od ul. 
3 Maja).   („WL” 05-2012, s. 9)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewię-
ciu para�i” Stanisław Malepszak, Luboń 
2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska archeolo-
giczne 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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W sobotni poranek seniorzy wyjechali 
na 2-dniową wycieczkę do Mierzyna na 
terenie Puszczy Noteckiej. Po drodze 
spotkaliśmy się z Małgorzatą Winkler-
-Jankowiak, przewodniczką z  Biura 
Promocji Nadleśnictwa Międzychód. 
W programie było zwiedzanie Ścieżki 
Dydaktycznej „Bobrowy Zakątek”, zlo-
kalizowanej w pobliżu wsi Kaplin. Tra-
sa ma kształt pętli o długości ok. 5 km 
i prowadzi wzdłuż cieku wodnego wpły-
wającego do Jeziora Młyńskiego. Każdy 
z jedenastu przystanków dotyczy inne-
go zagadnienia z  zakresu gospodarki 
leśnej i historii puszczy. Przebiega przez 
urokliwe tereny Leśnictwa Mokrzec. 
Czas przejścia wynosi ok. 2-3 godzin. 
Zwiedzanie tego terenu zakończyliśmy 

pobytem w Ośrodku Edukacyjno-Eko-
logicznym Leśnictwa Mokrzec, który 
powstał w jednym z domostw Redusza 
– wsi, której już nie ma. Miejscowość 
powstała na prawie olęderskim 
w 1700 r. i istniała do 1942 r. W czasie 
II wojny światowej Niemcy wysiedlili 
wszystkich mieszkańców, by przygoto-
wać tereny łowieckie dla Graisera i dy-
gnitarzy hitlerowskich III  Rzeszy. Po 
wojnie wieś uległa całkowitemu znisz-
czeniu.
Po przyjeździe do Ośrodka w Mierzynie 
i  zakwaterowaniu w  domkach, każdy 
indywidualnie wybrał się na zwiedzanie 
okolicy. Po kolacji był wieczorek tanecz-
no-integracyjny przy grillu. W niedzie-
lę zaplanowano grzybobranie. Pan 

Seniorzy w Mierzynie
W dniach 27-28 sierpnia grupa seniorów z Lubonia brała udział 
w wycieczce zorganizowanej przez Klub Seniora w Komornikach do 
Mierzyna koło Międzychodu

n
Część seniorów na trasie Bobrowego Zakątka   fot. Jan Błaszczak

z Nadleśnictwa Międzychód poprowa-
dził nas do środka Puszczy Nadnotec-
kiej. Świeżych grzybów było niewiele, 
ale za to dużo już wysuszonych. Brak 
opadów jest widoczny szczególnie w le-
sie, gdzie ściółka jest bardzo wysuszona. 

Za to można było wdychać pełną piersią 
zdrowe, sosnowe powietrze. Po obiedzie 
wyjechaliśmy do Komornik. Pogoda 
dopisała, humory też, aż żal było wyjeż-
dżać.

Maria i Jan Błaszczakowie

Dlaczego od września zmieniono stałe 
dotąd godziny otwarcia Biblioteki Miej-
skiej, teraz będzie krócej czynna popo-
łudniami? Pracuję od 10 do 18, zanim 
dojadę do i z pracy, muszę dodać przy-
najmniej godzinę, więc nie zdążę.   (tel.)

Odp. Godziny otwarcia Biblioteki 
Miejskiej w Luboniu są dostosowane 
do czasu, kiedy bibliotekę odwiedza 
najwięcej osób. Przed podjęciem de-

cyzji o  zmianie godzin otwarcia bi-
blioteki została wykonana analiza 
statystyczna procesu wypożyczeń 
czytelniczych i wynika z niej, że w go-
dzinach od 19 do 20 odnotowujemy 
znacznie mniejszą frekwencję czytel-
ników, niż w pozostałych godzinach. 
Dla osób pracujących zwyczajowo od 
poniedziałku do piątku najistotniej-
szym dniem pracy Biblioteki jest so-
bota, stąd od września br. roku został 

Mieszkańcy pytają

Inne godziny pracy Biblioteki Lewizna
Kolejny re�eksyjny wiersz lubonianina 
Romualda Komischke

Piękne hasło – „Bóg, honor, ojczyzna”,
lecz w pierwszym rzędzie staje „lewizna”.
Człowiek pracuje na dwa etaty,
by trochę grosza przynieść do chaty.
Zatracasz rozum w instynkcie mrówki,
nieważne ile trwają Twe dniówki.
Dom sobie kupisz i będzie fajnie,
lecz dom ten zmienisz szybko w sypial-
nię.
Mentalność nasza tka zgubną sieć.
Pomyśl co lepsze – być czy też mieć?
Zwolnij, pogadaj ze sąsiadami
Oni w te sidła też wpadli z nami
i zrozumiecie, że w tym kieracie
od lat choć bliscy, to się nie znacie.
Nic nas nie cieszy, każdy narzeka,
wciąż zagonieni, a czas ucieka.
Już w młodym wieku udar, zawały
– człowiek po prostu nie jest ze skały.
Czasu brakuje by ubrać dres,
zwiększyć kondycję, pokonać stres.
Choć pracowite z nas Robokopy,
nie dogonimy nigdy Europy.

Romuald Komischke

wydłużony czas otwar-
cia Biblioteki w  tym 
dniu o  2 godziny (z 
godz. 13 do 15).
Nadmienię, że organi-
zując udostepnienie musimy pamiętać 
o dostosowaniu godzin otwarcia pla-
cówek bibliotecznych do potrzeb 
większości użytkowników, dlatego 
Biblioteka Miejska w  Luboniu od 
września bieżącego roku jest czynna: 
poniedziałek – środa: 11 – 19, czwar-
tek – sobota: 9 – 15. Zapraszam do 
biblioteki i filii bibliotecznych

Agnieszka Begier
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Sierpniowe spotkanie w Muzeum Mar-
tyrologicznym było okazją, by wspo-
mnieć i  uczcić refleksją miejsce, 
w  którym cierpieli i  kończyli życie 
więźniowie obozu. Jak co roku, na 
uroczystości była obecna posłanka do 

Parlamentu Europejskiego – Krystyna 
Łybacka. Wydarzenie zorganizowali 
działacze powiatowych struktur So-
juszu Lewicy Demokratycznej. Wartę 
honorową pełnili młodzi strzelcy ze 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Wy-

Pamięć o rozstrzelanych
Coroczne uroczystości SLD w byłym obozie niemieckim w Żabikowie, przy 
pomniku ku czci zamordowanych tam działaczom lewicowym

stąpił zespół wokalno-muzyczny „Lu-
bonianie” z  Sekcji Kultury TMML. 
Wykonał: „Pozytywkę” z  repertuaru 
Adama Wojdaka (I nagroda na Festi-
walu Kołobrzeg), „Gdzie są kwiaty 
z  tamtych lat” z  repertuaru Sławy 
Przybylskiej oraz „Biały Krzyż” z re-
pertuaru „Czerwone Gitary”, kojarzo-
ną z żołnierzami wyklętymi, do któ-
rych należał ojciec Krzysztofa Klen-
czona, autora utworu. Członek zespo-
łu, Jan Kaczmarek, udzielił wywiadu 
dla „Teleskopu”. Piosenki wykonane 

w  obozie moż-
na było usły-
szeć 13 sierpnia 
w radiu Merku-
ry.
Złożono wiązan-
ki kwiatów i zni-
cze pod tablicą 
rozstrzelanych 
13 sierpnia dzia-
łaczy lewico-
wych. Jest to 
szczególne miej-
sce, godne pa-
mięci o  wszyst-
kich zapisanych 
nie tylko na ta-
blicach, w zbio-
rach i dokumen-
tach muzeum, 
a l e  rów nie ż 

w pamięci mieszkańców naszego miasta 
i kraju.
Na corocznych spotkaniach nad uczest-
nikami góruje pomnik ludzkiej tragedii 
i przestrogi przed okropnościami wojny. 
Jego pomysłodawcą i projektantem był 
urodzony w  1908  r. na Lubelszczyźnie 
– Józef Jan Gosławski – rzeźbiarz i me-
dalier, który jest również projektantem 
pomnika Fryderyka Chopina w Żelazo-
wej Woli i Adama Mickiewicza w Gorzo-
wie oraz medali i monet (Mieszka i Dą-
brówki – srebrna 100-złotówka milenij-
na). Laureat wielu konkursów artystycz-
nych w Polsce i za granicą. Przez pewien 
czas był związany z Poznaniem. Zmarł 
w 1963 r. w Warszawie, pochowany na 
Cmentarzu Powązkowskim.

Koło SLD w Luboniu

n
Delegacja działaczy lewicowych w byłym obozie niemieckim w Żabikowie, wśród nich lubonianka Irena 
Skrzypczak z wiązanką kwiatów
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W Mrówkoraju

23 sierpnia Sekcja Kultury zaprosiła 
członków, sympatyków i mieszkańców 
miasta do zwiedzania Wielkopolski. 
Zawitaliśmy do przepięknej Wrześni, 
aby odwiedzić Muzeum Regionalne, 
kojarzone powszechnie z obroną polsko-
ści w  czasie słynnego strajku Dzieci 
Wrzesińskich. Przewodnik ciekawie 
przedstawił historię strajku, trwanie 
dzieci w oporze w obronie języka pol-
skiego. W latach 1901-1904 w Katolickiej 
Szkole Ludowej, wówczas przy ul. Ko-
ścielnej, dzieci zastosowały bierny opór, 
nie przyjmując, bądź zwracając o�aro-
wane bezpłatnie niemieckie podręczni-
ki religii. Odmówiły także udzielania 
odpowiedzi w języku niemieckim. Wów-
czas bowiem w ramach akcji germani-
zacyjnej Niemcy sukcesywnie wykorze-
niali język polski ze szkół. Wobec oporu 
uczniów Niemcy zaczęli stosować kary 
aresztu szkolnego i chłosty. 30 września 
1904 r. uznali, że złamali opór dzieci. Po 
krótkim pobycie we Wrześni udali-
śmy  się do miasta Mrówki przez Kle-
czew, gdzie z okien autobusu podziwia-
liśmy kopalnię odkrywkową węgla bru-
natnego Konin SA. Gmina Wilczyn, do 
której przybyliśmy, to przepiękna miej-
scowość skąpana w soczystej ziemi. Po-
znawczo przejechaliśmy autokarem przez 
miejscowość Mrówki, by ją zwiedzić. 
Zaparkowaliśmy nad przepięknym je-
ziorem Wilczyńskim w Ośrodku Wypo-
czynkowym Camping  91. Zauroczyło 
nas wyposażenie Ośrodka, a także jezio-
ro z  jego krystalicznie czystą wodą. 
Uznaliśmy, że to doskonałe miejsce do 
odpoczynku. Akwen jest jednym z  17 
jezior polodowcowych, długich, wąskich, 
głębokich, połączonych małymi ciekami 
wodnymi i strumieniami, wchodzących 
w skład Powidzkiego Parku Krajobrazo-
wego obejmującego 24 600 ha i rozpo-
ścierającego się na terenie kilku gmin. 
Przejechaliśmy tego dnia 300 km. Prze-
piękna słoneczna pogoda, na którą cze-
kaliśmy planując termin wyjazdu, nie 
zawiodła nas (23oC). Pomysłodawcą 

wycieczki w atrakcyjne Zakątki Wielko-
polski był Jan Kaczmarek, a pilotem – 
Felicja Sulima. Nie zawiedli też lubonia-
nie. Byli także mieszkańcy Plewisk oraz 
Poznania. Wycieczka odbyła  się bez 
dotacji Urzędu Miasta Luboń. Serdecz-
nie zapraszam na kolejne wyjazdy, a tak-
że do naszego zespołu wokalnego „Lu-
bonianie” – w każdy czwartek do Ośrod-
ka Kultury przy ul. Sobieskiego  97 
w godz. 15-18 (wejście za pocztą z tyłu 
po schodach).   

Jan Kaczmarek (kierownik wycieczki)

Rekonstrukcyjnie w Kórniku
6 września 2016 roku członkowie To-
warzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
wzięli udział w historycznych strojach 
w  programie telewizyjnym o  słynnej 
Bibliotece Kórnickiej. Program przy-
gotowywała ekipa poznańskiego od-
działu Telewizji Polskiej prowadzona 

Z TMML
Kronika Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia (TMML)

przez Macieja Sa-
wickiego, a  pre-
tekstem jest ob-
chodzone w  tym 
roku 190-lecie 
słynnej placówki. 
W scenach rekon-
strukcyjnych krę-
conych w  zabyt-
kowych wnętrzach 
Zamku w Kórniku 
odtwarzaliśmy 
postacie Tytusa 
Działyńskiego 
(1796-1861) oraz 
jego żony Gryzel-
dy Celestyny z Za-
moyskich (1804-
1883). Arystokra-
ta ten był jedną 
z  najwybitniej-
s z ych  p o s t a c i 
dziewiętnastowiecznej Wielkopolski. 
Był zarówno posłem Sejmów Prowin-
cjonalnych, delegatem na Sejm Pruski 
w Berlinie i Erfurcie, a  także walczył 
w powstaniach w 1830 i 1848 r. Stwo-
rzył jeden z  najcenniejszych księgo-

zbiorów, w  którym znajdują  się 
m.in. rękopisy Mickiewicza oraz 
Słowackiego. Był jednym z najzna-
mienitszych wydawców i kolekcjo-
nerów, współtworzył też Poznań-
skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 
Zainicjował modernizację odzie-
dziczonej od ojca Ksawerego rezy-
dencji kórnickiej. Projekt opraco-
wywał znany niemiecki architekt 
Karl Friedrich Schinkel wykorzy-
stując formy średniowiecznych 
budowli obronnych. Na nim opar-
ła się przebudowa, choć nie zosta-
ła w  pełni zrealizowana według 
tego zamysłu.   

Przemysław Maćkowiak (prezes 
TMML)

W kompleksie Arado
Wracając w  sierpniu z  wakacji 
w  Karkonoszach, członkowie 
TMML nie mogli sobie odmówić 
wizyty w Kamiennej Górze i obej-
rzenia podziemnej trasy turystycz-
nej „Projekt Arado. Zaginione la-
boratorium Hitlera”. W  okresie 
II  wojny światowej, po alianckich 

ciężkich nalotach na terytorium Trzeciej 
Rzeszy, strategiczne fabryki przenoszo-
no na obszary mniej narażone na bom-
bardowania. Tak też się stało w Kamien-
nej Górze (Landeshut) na Dolnym 
Śląsku, gdzie w halach produkcyjnych 
związanych z  przemysłem włókienni-
czym umieszczono zakłady wytwarza-
jące m.in. łożyska toczne. Z kolei w za-
budowaniach �rmy Kühl znalazły  się 
biura projektowe �rmy Arado Flugzeu-
gwerke GmbH przeniesione w 1943 r. 
z Brandenburga. Zespołem kierował dr 
inż. Wolfgang Leute, a w jego składzie 
znaleźli się również inżynierowie Kosin 
i Lehmman. Pracowano tam nad jed-
nym z  najsłynniejszych odrzutowych 
samolotów rozpoznawczo-bombowych 
Ar 234 Blitz. Wyjątkową konstrukcją 
było natomiast awangardowe „latające 
skrzydło” Ar E. 555 o zasięgu umożli-
wiającym naloty na Stany Zjednoczone 
(Amerika Bomber). Miał on przenosić 
cztery tony bomb, prędkość maksymal-
na to 860 km/h, załoga – 3 osoby. Nie 
wyszedł on jednak poza stadium pro-
totypu i ze względu na pogarszającą się 
sytuację na froncie, prace wstrzymano 
w grudniu 1944 r. W Kamiennej Górze 
powstało dziesięć podziemnych kom-
pleksów związanych z  bierną obroną 
przeciwlotniczą. Były drążone przez 
więźniów specjalnie utworzonego 
w 1944 r. obozu pracy Lager der Ara-
do-Werke Landeshut stanowiącego 
filię obozu koncentracyjnego KL Gross 
Rosen w Rogoźnicy. Wydrążony w Gó-
rze Kościelnej kompleks został zaadap-
towany na cele turystyczne przez Gmi-
nę Miejską Kamienna Góra z wykorzy-
staniem środków Unii Europejskiej 
w  ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Umożliwiło to 
przygotowanie ciekawie zaaranżowanej 
wystawy z wieloma unikatowymi eks-
ponatami, Wśród najciekawszych znaj-
dują się tam fragmenty rakiet V1 i V2 
czy maszyna szyfrująca „Enigma”. In-
teresującym pomysłem jest oprowadza-
nie przez przewodnika w ubraniu agen-
ta polskiego ruchu oporu, w  trakcie 
zwiedzania zaaranżowane są scenki 
wciągające widza w interakcje. Otwarta 
w maju 2012 r. trasa jest jedną z najno-
wocześniejszych tego typu w  Polsce. 
Podobnie przygotowanej ekspozycji 
można sobie tylko życzyć w Twierdzy 
Poznań.   

Przemysław Maćkowiak (prezes TMML)
n
Wycieczka Sekcji Kultury TMML do Mrówkoraju   fot. Felicja Sulima

n
Niesamowite było wcielanie się w postaci 
z epoki w oryginalnych wnętrzach kórnickiej 
rezydencji, pamiętających czasy swojego 
donatora. Na zdjęciu Przemysław Maćkowiak 
z żoną Magdaleną   fot. Piotr Filipiuk

n
W pobliżu wejścia do kompleksu przygotowano niewielką 
ekspozycję plenerową. Fragmenty niemieckiej lekkiej haubicy 
polowej (10,5 cm leichte Feldhaubitze 18/40), jak widać mogą 
stanowić doskonały tor wspinaczkowy   fot. Przemysław Mać-
kowiak
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W Wolsztynie w  dniach 5-7 sierpnia 
odbył się VII Międzynarodowy Festiwal 
„Czyste Country”, na którym wystąpiła 
znana lubońska Grupa Taneczno-We-
sternowa „Dallas Country”. Pokazy 
artystyczne połączone z  nauką tańca 
dla przybyłej publiczności rozpoczęła 
przy hymnie Texasu spektakularnym 

przemarszem prowadzonym przez sze-
fa grupy oraz instruktora tańców coun-
try – Jack’a – idącego dumnie z unie-
sioną Flagą Konfederacką. Entuzjaści 
muzyki country, a także biorący udział 
w wydarzeniu kowboje, farmerzy, ran-
czerzy oraz motocykliści dołączali do 
parady, symbolizując braterstwo. Jak co 

Czyste Country
Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas Country” z Lubonia wystąpiła na 
festiwalu międzynarodowym

roku Dallasy zaskakiwały obserwatorów 
i  pozostałych wykonawców swoimi 
tańcami i strojami, wykonanymi dzięki 
kreatywności Jack’a i zdolności manu-
alnych tancerek z Westernowego Mia-
steczka w Luboniu.
Widownię zainspirował taniec, w którym 
kobiety zaprezentowały się jako praczki, 
a  mężczyźni przepracowani farmerzy 
wracający z prac polowych.
Podczas festiwalu zobaczyliśmy i słu-
chaliśmy sławnych europejskich oraz 
amerykańskich gwiazd muzyki co-
untry, z którymi najbardziej wytrwa-

li robili pamiątkowe zdjęcia, przy-
swajali folklorystyczną wiedzę i zdo-
bywali cenne autografy (m.in. Urszu-
la Chojan, Caroline  &  The Lucky 
Ones, Alabama Band (Pl), George 
Hamilton Iv Tribute (USA/Pl)
George Hamilton  V (USA, Droga Na 
Ostrołękę, Colorado Band – premiera 
nowego albumu “Las Vegas”, hymn fe-
stiwalu: „Co To Jest To Country” – Lon-
star & Goście).
Odbyła się też niedzielna msza św. co-
untry w kościele św. Józefa.

Zbigniew Henciel

W dniach 17-24 sierpnia gościliśmy 44 
Francuzów z  kantonu Est de Rouen 
w Normandii. Była to kolejna wymiana 
w  ramach podpisanej w  2002  r. Karty 
Przyjaźni. Po raz pierwszy jednak przy-
lecieli samolotem. Podróż trwała nie-
spełna dwie godziny (autokarem jecha-
liby 20 !). Na lotnisku Ławica czekało na 
nich 21 przedstawicieli lubońskich ro-
dzin goszczących ich w swoich domach. 
Wielu z nich łączy już wieloletnia przy-
jaźń.
Program tygodniowego pobytu zapew-
niło Stowarzyszenie „Luboń bez Granic”. 
Był on, jak każdy wcześniejszy, bardzo 
interesujący i  zyskał duże uznanie ze 

strony współpracującej z nami organi-
zacji „Europe Inter Echanges”.
Najważniejsze w  każdej wymianie są 
spotkania rodzin podczas, których po-
znaje się zwyczaje, kulturę, język i przy-
smaki kulinarne bezpośrednio w  do-
mach. Żadna wycieczka zorganizowana 
przez biuro podróży tego nie zapewni. 
My doszliśmy już chyba do perfekcji. 
Spotkania integrujące odbywają  się 
w  grupach liczących 20-30 osób i  są 
dużym wyzwaniem dla gospodarzy. 
Atmosfera, wystrój zachwycają naszych 
francuskich gości. W tym roku kulmi-
nacją były dwa duże spotkania w gronie 
prawie 100-osobowym – jedno 
w Ośrodku Kultury i drugie, bardziej 

o�cjalne, 
w  Restauracji 
Sobieski, gdzie 
naszych fran-
cuskich przy-
jaciół przywi-
tał i  poznał 
zastępca bur-
mistrza Mate-
usz Mikołaj-
c z a k  w r a z 
z  małżonką 
Karoliną. Były 
to przesympa-
tyczne wieczo-
ry z  których, 
mimo póź-
nych godzin 

Spotkanie przyjaciół

n
W bunkrze MRU   fot. Pierre Vanderbeken

nocnych, nikt nie 
miał ochoty wycho-
dzić.
W części turystycznej 
nasi goście zobaczyli 
wystawę „Tu wszyst-
ko się zaczęło” w Bra-
mie Poznania i  kate-
drę. Z przewodnikiem 
zwiedzili Zamek Ce-
sarski i  Muzeum 
Czerwca 1956. Dru-
giego dnia przeszli 
podziemną trasę 
w bunkrach Między-
r z e c k i e go  Wa ł u 
Umocnień i  wysłu-
chali barokowej muzyki w  klasztorze 
w Paradyżu.
W sobotę program zapewniały rodziny. 
Wiele z nich wybrało Grzybowo (festyn 
słowiański), inni byli w Rogalinie. Tym 
którzy, zawitali pierwszy raz, pokazano 
poznańskie Stare Miasto.
Przez kolejne 2 dni Francuzi podziwia-
li naszą stolicę. Byli na Zamku Królew-
skim, Starówce, w  katedrze i  Łazien-
kach. Urzekło ich Krakowskie Przed-
mieście. Mieli szczęście wysłuchać 
koncertu Chopinowskiego w  kościele 
św. Krzyża, przy urnie z sercem Fryde-
ryka przywiezionym z  Francji. Przed 
Pałacem Prezydenckim spotkali swego 
ambasadora i  uczestniczyli w  o�cjal-
nym powitaniu z  udziałem Wojska 
Polskiego. Na chwilę zadumy zatrzy-
mali się przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza. Z Muzeum Powstania Warszaw-
skiego wyszli wzruszeni, pełni podziwu 
i uznania. Jeszcze w drodze powrotnej 
długo dyskutowali o tym, co usłyszeli 
i zobaczyli.

W przeddzień odlotu pojechali do Jara-
cza. Po zwiedzeniu Muzeum Młynarstwa 
czekały na nich pyszne kiełbaski z ogni-
ska i  skibka chleba ze smalcem oraz 
ogórkiem.
Wszystkie koszty pobytu i  programu 
poniosło Stowarzyszenie „Luboń bez 
Granic” i rodziny goszczące Francuzów. 
Jest to olbrzymi wysiłek, nie tylko orga-
nizacyjny, ale również �nansowy. Nikt 
nie liczył czasu, pracy i pieniędzy. Dla 
wszystkich był to tydzień pełen emocji. 
Udało się. Daliśmy radę. Możemy być 
z siebie dumni. Jesteśmy dobrymi am-
basadorami naszego miasta, regionu 
i kraju. Merci bien.

Grażyna Kiercul

n
Młodzi Francuzi zafascynowani Muzeum Powstania Warszawskiego   fot. Pierre 
Vanderbeken

n
Rodzinne spotkanie w ogrodzie   fot. Pierre Vanderbeken

n
Uczestnicy wymiany w towarzystwie wiceburmistrza   fot. Pierre Vanderbeken

PS. Podziękowanie dla Urzędu Miasta 
za s�nansowanie z „Małego Grantu ” 
kosztów kolacji pożegnalnej dla naszych 
gości z Francji, dla p. Arka Adamskiego 
i  zespołu TON za oprawę muzyczną 
oraz p. Mariusza Tomaszewskiego za 
bezpieczną jazdę podczas wycieczek.
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Pomimo trwającego sezonu urlopowego, 
w naszym Domu ciekawych zajęć było 
pod dostatkiem.
Qn Na początku sierpnia był u nas z wi-

zytą st. sierżant Krzysztof Niewiada z lu-
bońskiego komisariatu policji, z ciekawą 
i pouczającą pogadanką na temat złodziei 
i oszustów, wykorzystujących nieostroż-
ność i często naiwność osób starszych.
Qn 4 sierpnia udaliśmy się z wizytą do 

siedziby Polskiego Stowarzyszenia Pe-
dagogów i Animatorów „Klanza” w Po-
znaniu na wydarzenie adresowane spe-

cjalnie dla seniorów, w  ramach pro-
jektu „Akademia Międzypokoleniowa”. 
Było to „Śniadanie na Poplińskich 12”, 
a na nim wspólne zabawy integracyjne 
i sprawnościowe, przygotowanie śnia-
dania w trzech grupach – „z naszego 
dzieciństwa”, śniadanie współczesne” 
i „śniadanie przyszłości”.
Qn W sierpniu seniorzy poznawali tajni-

ki gry w petanque (inna nazwa - boule). 
Uznali, że to bardzo ciekawa, wyzwala-
jąca dużo zdrowych emocji dyscyplina 
sportowa.

Z Dziennego Domu „Senior-Wigor”

Qn Wykorzystując sprzyjającą aurę, wy-
braliśmy się na spacer z kijkami do nor-
dic walking do pobliskiej Dębiny. O dzi-
wo, niektórzy byli w tym miejscu po raz 
pierwszy. Na polance przy leśniczówce 
odbyły się ćwiczenia prowadzone przez 
naszą �zjoterapeutkę.
Qn Z uwagi na Święto Wojska Polskiego 

i rocznicę Bitwy Warszawskiej (15 sierpnia), 
w naszym Domu nie zabrakło dyskusji 
historycznej. Śpiewaliśmy także pieśni 
wojskowe i patriotyczne.
Qn 25 sierpnia pojechaliśmy na Termy 

Maltańskie. Seniorzy z wielką ochotą 

wskoczyli do wody. Zażywali kąpie-
li solankowych oraz relaksowali  się 
w jacuzzi.
Qn Uczestnicy naszych zajęć z wiel-

kim przejęciem włączyli się w akcję 
charytatywną, zorganizowaną przez 
Caritas przy parafii Św. Trójcy na 
Dębcu. Dla podopiecznych z Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Wieleniu 
zbierano nowe ręczniki. Otrzymali-
śmy od Przewodniczącej „Caritas” 
na Dębcu wzruszający list z podzię-
kowaniami.

Jagienka Okoń-Niewiejskan
Uczestnicy zajęć w Domu „Senior-Wigor” na „Śniadaniu na Poplińskich 12”

n
Seniorzy z „Wigora” w Termach Maltańskich

Już po raz szósty do Wir zjechali miło-
śnicy pojazdów, wśród nich także lubo-
nianie, na VI  Piknik z  Motoryzacją 
objęty patronatem starosty poznańskie-
go, wójta gminy Komorniki i burmistrza 
gminy Mosina. Imprezie, podobnie jak 
w ubiegłym roku, towarzyszył Między-
narodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych, 
mający bazę w hotelu „Inter Szablewski” 
w  Dymaczewie Nowym. Rajd był im-
prezą trzydniową, wzięły w niej udział 

42 załogi, które w sobotę poprzedzającą 
piknik przejechały 70 km malowniczą 
trasą. W paradzie nie zabrakło pięknych, 
zabytkowych pojazdów. W  niedzielę, 
21 sierpnia, podczas pikniku mogliśmy 
podziwiać zarówno najnowsze modele 
prezentowane przez dealerów, auta mo-
dy�kowane, rajdowe i wyścigowe, mili-
tarne, motocykle, jak również tradycyj-
nie już pojazdy zabytkowe należące do 
właścicieli z  różnych regionów Polski 

Piknik u sąsiadów

n
Duże zainteresowanie wśród uczestników pikniku wzbudzał zabytkowy wóz stra-
żacki z 1972 r., przed którym stoją od prawej lubonianie: Filip Pawlicki (właściciel 
pojazdu), jego teść Zdzisław Hartung, córka Kornelia i jej przyjaciółka Paulina   fot. 
Paweł Wolniewicz

oraz Niemiec. Do tych ostatnich należa-
ły m.in.: najstarszy na pikniku renualt 
NN z 1925 r., citroen C4 z 1927 r., bu-
gatti z 1928 r., opel, ford A z zabudową 
skrzyniową, DKW z1935 r. i  ford Eifel 
z  1937  r. Nie zabrakło przedstawicieli 
naszego miasta – Filipa Pawlickiego, 
który zaprezentował na pikniku swój 
w pełni sprawny wóz strażacki z 1972 r. 
oraz Krzysztofa Bandysza prezentujące-
go skonstruowaną przez siebie, wyjątko-
wą odwróconą trajkę (ten styl dopiero 
niedawno zrobił  się popularny) „Red 
Baron”, którą garażuje u  mamy 
w Luboniu.
Pomysłodawca i  inicjator wirowskich 
pikników – sołtys Dominik Występski 
– nie ukrywał zadowolenia, że pomimo 
niesprzyjającej aury impreza  się udała 
i wzięło w niej udział wielu mieszkańców 
nie tylko Wir, ale również z sąsiednich 

gmin. W  związku 
z  tym, z roku na rok 
stara się ją uatrakcyj-
niać, co się przekłada 
na coraz większą ilość 
uczestników. Do tego-
rocznych atrakcji na-
leżały: show kultury-
styczne, rewia tanecz-
na, terenowe Grand 
Prix Wir modeli RC, 
wiele innych konkur-
sów rodzinnych, pa-
rada samochodów 
zabytkowych ulicami 
Wir oraz koncert ze-
społu „Jary Oddział 
Zamknięty”.

PAW

n
Lubonianin Krzysztof Bandysz na skon-
struowanej i wykonanej przez siebie, 
a obecnie garażowanej w naszym mie-
ście trajce   fot. Paweł Wolniewicz

n
Lech Makowski przy najstarszym na pikniku samochodzie 
Renualt NN z 1925 r.   fot. Paweł Wolniewicz
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W niedzielę, 7 sierpnia, na terenie Wiel-
kopolskiego Centrum Pulmonologii 
i  Torakochirurgii w  Ludwikowie pod 
Mosiną, po zakończeniu Mszy św. od-
prawionej w szpitalnej kaplicy, ks. Ry-
szard Bucholc w  obecności biskupa 

diecezji Porto Nacional Brasil w Brazy-
lii – Romualda Kujawskiego – dokonali 
uroczystego poświęcenia głazu-pomni-
ka ku czci I prezesa odrodzonych Bractw 
Kurkowych Rzeczpospolitej Polskiej 
(1992-1996) i patrona Mosińsko-Pusz-

czykowskiego 
Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego, 
który odszedł 
przed dwudziestu 
laty na wieczną 
wartę – dr. Tade-
usza Adama Ja-
kubiaka. W uro-
czystościach 
wziął udział Star-
szy Brat Luboń-
skiego Bractwa 
Kurkowego 
(LBK) – Robert 

LBK w Ludwikowie

Świerczyński z małżonką, który skomen-
tował wydarzenie tymi słowy: Uroczy-
stość bardzo podniosła, przedstawiono 
wiele miłych wspomnień o  pierwszym 
Prezesie Odrodzonych Bractw Kurkowych 
RP, dla mnie osobiście wielki szacunek 

dla braci z Mosińsko-Puszczykowskiego 
Bractwa, którzy corocznie organizują na 
cześć dr. Tadeusza Jakubiaka memoriał. 
Warto wspomnieć, że LBK było jednym 
z fundatorów pomnika.

PAW

n
Podczas uroczystości na ludwikowskiej strzelnicy, w sąsiedztwie której stanął obe-
lisk, w pierwszym szeregu – pierwszy od lewej – Robert Świerczyński   fot. Beata 
Świerczyńska

n
Obelisk ku pamięci dr Tadeusza Adama Jakubiaka, współ�nan-
sowany przez Lubońskie Bractwo Kurkowe   fot. Beata Świer-
czyńska

Do dziś w gospodarstwach do-
mowych używamy przecież 
mąk wrocławskich. Młyn An-
wanda, z którego plombę zna-
leziono w Luboniu, jak więk-

szość w tym mieście, jest na rzece Odra. 
Z prasy okresu zaborów i trwania I woj-

ny światowej – 
„Głosie Śląskim” – 
czytamy 6 maja 
1915  r., iż w  nocy 
prawie zupełnie 

zgorzał wielki młyn, należący do spółki 
akcyjnej J. Anwanda.

Kawka
W powiecie mogileńskim w  pierwszej 
połowie XIX w. było 60 wiatraków i 20 
młynów wodnych. Większość z  nich 

p o cho dzi ła  j eszcze 
z XVIII w. W obrębie dzi-
siejszej wsi Goryszewo, na 
rzece Panna, prowadzącej 
wody z Jeziora Mogileń-
skiego do Noteci, znajdo-
wały  się cztery młyny 
wodne. Były one w Olszy, 
Podgaju, Kawce i  Gory-
szewie. Interesujący nas 
Młyn Kawka, którego 
plomba została znaleziona 
w Luboniu, wraz z zabu-
dowaniami gospodarski-
mi należał do Niemca – 
Eugeniusza  Wol fa . 
W 1923 r., po odzyskaniu 
niepodległości, młyn ku-
pili Feliks i Jadwiga Szul-
cowie. Jak podaje „Gaze-

ta Pomorska”, w czasie II wojny świato-
wej, właścicieli usunięto, a  gospodar-
stwem wraz z  młynem administrował 
Niemiec Sommer. Po wojnie młyn uru-
chomiła Wanda Głowińska, córka przed-
wojennych właścicieli. W 1950 r. i  ten 
młyn upaństwowiono, a w 10 lat później 
zlikwidowano. Obiekty przejęła Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
w Mogilnie i urządziła mieszalnię pasz. 
Dziś nie ma już młynów wodnych na 
rzece Panna, a młyn Kawka przypomina 
jedynie dwór wzniesiony w 1908 r. dla 
Telesfora Bogusławskiego. W  XIX 
i XX w. goryszewskie młyny męły m.in. 
kaszę. Sława tutejszych młynów zacho-
wała się jedynie poprzez organizowane 
tu co roku Święto Kaszy. Jak podaje 
prasa lokalna, mąkę w workach z napi-
sem „Kawka”, spotykano nawet w Libii, 
a co dopiero w Luboniu.

Diamant
Okazuje się, że na nasze ziemie mąka 
była sprowadzana aż z Hamburga – mły-
na pszenicznego Georga Plangego. Pod 
markami „Diamant” (zarejestrowana 
w  1895  r.) lub „Krystall-mehl”, takie 
bowiem plomby tego producenta zna-
leziono w Luboniu, produkował mąkę 
pszenną. Pod koniec XIX wieku, 
w 1896 r., powstaje nowy młyn parowy 
w Wilhelmsburgu – dziś dzielnica por-
towego Hamburga. Miał wydajność 
mielenia 1 000 ton dziennie, zatrudniał 
190 pracowników i był wówczas najwięk-
szym młynem kontynentu. Obiekt wy-
trzymał też naloty wojenne. Dużą mo-
dernizację młyna w  Wilhelmsburgu 
przeprowadzono w  latach 1953-1954. 

Zastosowano wówczas 
nowoczesne turbogeneratory i pneuma-
tyczne systemy transportowe. Młyn 
działa do dziś. W  artykule lipcowym, 
podczas opisu zdjęcia, podobną plombę 
z nieczytelnym częściowo napisem miej-
scowości opisaliśmy jako Wilhelmsberg 
(Wieleń) a  nie Wilhelmsburg. Za po-
myłkę przepraszamy!

Piotr P. Ruszkowski i Romuald Komischke

Plomby młyńskie

cd.  
ze str. 
33

n
Na starej pocztówce z lat 1905-1915 Anwandmühle – 
młyn Anwanda zwany Nowy Młyn, z lewej – jazy i most 
Pomorski łączący młyny Kępy Mieszczańskiej, który 
nosił też nazwę ul. Dolne Młyny, Dolnomłyńska, obec-
nie to most elektrowni południowej    fot. arch. Dolny 
Sląsk.pl

n
Plomba ołowiana średnicy 21,5 mm, 
grubości 4 mm, którą zabezpieczano 
worki z mąką wrocławską. Na awersie: 
J.C. / ANWAND. / S. m.b.H. (spółka An-
wanda) BRESLAU (Wrocław). Na rewer-
sie obwodowo: WEIZEN – MEHL (mąka 
pszenna), centralnie 000 (gatunek)

n
Dwór „Kawka” przypomina o istniejącym tu młynie 
i folwarku

nQ
Najmniejsza 
z plomb mącz-
nych o średnicy 
18 mm i grubości 
4 mm – E. G. / M. 
B. H. obwodowo: 
MUHLE KAWKA 
(młyn Kawka) 
rewers: ROG 
GEM???HL 0/I

n
Największe plomby mąki pochodzą 
z przełomu wieków XIX i XX, mają śred-
nicę 23,5 mm i grubość 5 mm. Na awer-
sie napis: KRYSTALL- / MEHL; na rewer-
sie: 17 / JUL (data 17 lipca); obwodowo: 
WALZEN MUHLE/ WILHELMSBURG (młyn 
walcowy Wilhelmsburg)   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
Podobna plom-
ba o średnica 
23,5 mm grubo-
ści 5,5 mm. Na 
awersie: DIA-
MANT (marka 
mąki), na rewer-
sie: centralnie: 
16/ JUN (data 
16 czerwca), 
obwodowo: 
WALZEN MUH-
LE/ WILHELMS-
BURG   fot. Piotr 
P. Ruszkowski
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Zebranie w „Chemiku”
Na zebranie Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Chemik” (ul. Graniczna) licznie 
przybyli 3 września działkowcy wraz 
z rodzinami, których powitał prezes Jan 
Błaszczak. Spotkanie rozpoczęto wspól-
nym odśpiewaniem utworu „Zielona 
Rzeczpospolita” – hymnu działkowców 
z 1935 r. Prezes przedstawił sprawozda-
nie zarządu z działalności od ostatniego 
wiosennego walnego zebrania. Z zapla-
nowanych na 2016 rok wykonano nastę-
pujące prace: usunięto azbest ze ścian 
bocznych świetlicy ogrodowej, zabez-
pieczono ściany boczne świetlicy płyta-
mi z tworzywa sztucznego, naprawiono 
dach na świetlicy i  pokryto go nową 
warstwą papy termozgrzewalnej, doko-
nano drobnych napraw urządzeń ogro-

dowych oraz w pomieszczeniach świe-
tlicy. Przy kawie i herbacie oraz słodkim 
poczęstunku wysłuchano minikoncertu 
piosenek wykonywanych przez uczest-
ników środowych spotkań w  świetlicy 
pod kierunkiem Mariana Mateckiego, 
przy wsparciu kilku członkiń Chóru 
„Bard”. Było ognisko i pieczenie kiełba-
sek, a później zabawa w świetlicy.

Śpiewanki
Zakończyły się cotygodniowe, środowe 
spotkania i śpiewy przy muzyce prowa-
dzone przez całe lato przez Mariana 
Mateckiego w świetlicy ROD „Chemik” 
dla działkowców i mieszkańców Lubonia. 
Brało w nich udział od 12 do ponad 20 
osób. Przy kawie, herbacie i cieście mile 
spędzano czas i śpiewano piosenki bie-
siadne oraz patriotyczne. Bardzo ser-
decznie dziękuję koledze Marianowi 
Mateckiemu za zaangażowanie i poświę-
cony czas na przygotowanie śpiewników, 
oprawy muzycznej i prowadzenie spo-
tkań, które bardzo mile wspominamy. 
W przyszłym roku planujemy także takie 
spotkania, ale w  soboty. Wtedy może 
więcej osób znajdzie czas na uczestni-

czenie w nich.
Jubileusz „Bratka”
3 września na terenie ROD „Bratek” przy 
ul. Sikorskiego odbyło  się uroczyste 
zebranie połączone z obchodami 35-cio-
lecia powstania tego ogrodu. Na uroczy-
stość licznie przybyli działkowcy z ro-
dzinami oraz zaproszeni goście, a wśród 
nich Burmistrz Miasta Małgorzata Ma-

Lubońskie ROD chalska i Przewodnicząca Rady Miasta 
Teresa Zygmanowska. Z ramienia Okrę-
gowego Zarządu Polskiego Związku 
Działkowców w Poznaniu w spotkaniu 
uczestniczyła dr inż. Magdalena Klessa-
-Kieca – dyrektor Biura Okręgu. Zebra-
nie rozpoczął prezes ROD „Bratek” – 
Edmund Przybylski – od powitania 
przybyłych, a krótki zarys historii ogro-
du przedstawiła zastępczyni prezesa – 
Mirosława Urbańska. Ogród powstał 
jesienią 1980 r., utworzony przez luboń-
skie zakłady pracy: Wielkopolskie Za-
kłady Przemysłu Ziemniaczanego i Za-
kłady Rowerowe „Romet” oraz Urząd 
Miasta Lu-
boń. Obec-
nie posiada 
82 działki. 
Od 2009 r. 
funkcję 
prezesa 
pełni Ed-
mund 
Przybylski. 
Były gratu-
lac je  od 
władz mia-
sta i Zarzą-
du Okręgu 
PZD. Pani Magdalena Klessa-Kieca prze-
kazała puchar Prezesa Polskiego Związ-
ku Działkowców w Warszawie – Euge-
niusza Kondrackiego – i wręczyła ryngraf 
z gratulacjami od Prezesa Okręgu PZD 
w  Poznaniu – Zdzisława Śliwy. Były 
także gratulacje i dyplom od Kolegium 

Prezesów Lubońskich ROD i ROD „Che-
mik”. Wieloletni użytkownicy działek 
zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi 
i  brązowymi odznakami „Zasłużony 
Działkowiec”. Złotą odznakę otrzymał 
prezes Edmund Przybylski, srebrną: Sta-
nisław Flis i Jerzy Pieprzyk, a brązową: 
Mirosława Urbańska, Adam Buczma 
i Ryszard Czaiński. Działkowcy użytku-
jący działki od powstania ogrodu otrzy-
mali od zarządu dyplomy i książki „Wa-
demekum działkowca”. Do późnych 
godzin wieczornych świętowali jubileusz 
przy muzyce, kawie i kiełbasce z grilla.

Jan Błaszczak

W nocy z 26 na 27 sierpnia w lubońskich 
lasach przy zakolu Warty oraz dawnej 
strzelnicy odbyło się pierwsze szkolenie 
jednostek i  drużyn piechoty Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”, którego głów-
nym założeniem były działania nieregu-
larne na obszarze kontrolowanym przez 
przeciwnika. W szkoleniu uczestniczyło 
ponad 30 osób z jednostek strzeleckich 
z Lubonia, Konina i Kalisza. Podzielono 
ich na 4  grupy zadaniowe. Należało 
m.in.: odnaleźć i ewakuować spadochro-
niarza oraz ładunek amunicji, odbić 
zakładnika z pojazdu oraz natrzeć i prze-
łamać umocnione pozycje przeciwnika, 
zorganizować zasadzkę oraz skontrolo-
wać i rozpoznać teren. Ponadto survival 
(sztuka przetrwania), ratownictwo pola 
walki czy też rozminowywanie terenu. 

Podczas szkolenia wprowadzono real-
nego przeciwnika, co dodatkowo moty-
wowało drużyny do działania.
Były to pierwsze, ale nie ostatnie tego 
typu działania, niebawem strzelcy spo-
tkają się ponownie, aby wspólnie wyko-
nać kolejny powierzony im rozkaz. Jakie 
dostaną zadania – to na razie stanowi 
tajemnicę, wszak chodzi tutaj o to, aby 
nauczyć ludzi podejmowania właściwych 
decyzji w sytuacji „tu i teraz”, zwłaszcza 
w warunkach realnego zagrożenia, jakie 
stanowi domniemany lub realny prze-
ciwnik. Podczas szkolenia wykorzystano 
system łączności radiowej oraz kodowa-
nie wiadomości i rozkazów. Uczestnicy 
nie tylko musieli poradzić sobie z wyko-
nywaniem trudnych zadań, ale również 
z zachowaniem tajności rozkazów, gdy-

Szkolenie Strzelców
by zostali zatrzymani przez prze-
ciwnika, a taki scenariusz również 
miał miejsce. Większość działań 
została zrealizowana w nocy.
Warto wspomnieć, że w ubiegłym 
miesiącu Jednostce Strzeleckiej 
4111 Luboń ZS „Strzelec”, którego 
dowódcą jest Aleksandra Kołcz, 
nadano imię Orląt Lwowskich. 
Oficjalne uroczystości z  tym 
związane odbędą się w niedzielę, 
4  grudnia br., w  przededniu 
Święta Orląt i kolejnej rocznicy 
urodzin marszałka Józefa Piłsud-
skiego.

Łukasz Kołcz   
(instruktor – młodszy inspektor) 

 i PAW n
Strzelcy podczas piątkowo-sobotniego szkole-
nia ćwiczyli w lasach przy zakolu Warty

n
Uczestnicy spotkania w ROD „Chemik”   fot. Jan Błaszczak

Wieloletni prezes ROD „Bratek” – Ed-
mund Przybylski oraz puchar i ryngraf 
od prezesów PZD   fot. Jan Błaszczak

n

n
Uczestnicy jubileuszu ROD „Bratek”
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Niewiele jest para�i w  Archidiecezji, 
a nawet w kraju, które mogą poszczy-
cić  się wydawaniem czasopisma para-
�alnego nieprzerwanie od tylu lat. Za-
sługa to przede wszystkim kapłanów, 
którzy zainicjowali to dzieło i  wciąż 
kontynuują, oraz grupy osób świeckich, 
którzy poświęcili swój czas dla budowa-
nia „dobra wspólnego”, jakim jest ewan-
gelizacja za pośrednictwem mediów.
Inicjatorem powstania gazety był ks. 
Wiesław Garczarek – wikariusz w la-
tach 1991-1993. Z  jego inicjatywy 
i przy współpracy Anny i Elizy Nowak 
zaczął ukazywać się „Maksymilianek”. 
Pierwszy, historyczny numer wydano 
we wrześniu 1991 r., a jego adresatem 
były przede wszystkim dzieci, choć 
przewidywano również możliwość od-
działywania na rodziców. Przez 6 lat 
kontynuowano wydawanie czasopisma, 
które cieszyło najmniejszych czytelni-
ków, choć zaglądali do niego także 
młodzież i dorośli. W tym czasie uka-
zało  się 65 numerów wydawanych 
w formie kserowanej, w formacie A5. 
Od września 1997 r. opiekę nad gaze-
tą przejął nowy wikariusz – ks. Józef 

Majchrzak. Jako redaktor naczelny 
zmienił szatę graficzną oraz formułę. 
Czasopismo zaczęło  się ukazywać 
w  formacie A4, a  w  odpowiedzi na 
zapotrzebowanie, zostało skierowane 
już do szerszego gremium – wszystkich 
parafian,. zachowując przy tym treści 
dla dzieci. W związku z tym zwiększo-
no także nakład, a  przygotowywany 
materiał oddawano do druku, a nie jak 
poprzednie 65 numerów – do ksero-
wania.
W obecnym kształcie gazeta ukazuje się 
regularnie, co miesiąc, w nakładzie 500-
600 egzemplarzy. Średnia ilość stron 
gazety 28-36. Na numer składają się: 
cześć zasadnicza, dodatek MAKSIO dla 
dzieci oraz wkładka z intencjami mszal-
nymi. Nasze czasopismo jest źródłem 
informacji o tym, co dzieje się w para�i, 
Kościele diecezjalnym i  środowisku, 
w którym żyją para�anie.
Jest swoistą kroniką dokumentującą 
najważniejsze wydarzenia w  parafii. 
Oprócz tego, dzięki poruszanym tema-
tom dotyczącym okresów liturgicz-
nych, a także artykułom omawiającym 
kolejne programy duszpasterskie, sta-

je się też narzędziem w katechi-
zacji i ewangelizacji. Gazeta po-
siada stale rubryki – słowo ks. 
Proboszcza, Katechizm Kościoła 
Katolickiego, wydarzenia z życia 
parafii, prezentuje sylwetki świę-
tych i błogosławionych. Ukazu-
ją się rozmowy z ludźmi zaanga-
żowanymi w  życie Kościoła, 
zamieszczamy wizytówki po-
szczególnych grup duszpaster-
skich oraz tematy związane 
z trwającym rokiem duszpaster-
skim. Czasopismo nasze od 
2001 r. jest członkiem Oddziału 
Poznańskiego Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Prasy Parafialnej, 
a  od 2003  r. redaktorzy Anna 
Kaźmierczak i Dorota Franek są zwy-
czajnymi członkami tego stowarzysze-
nia. Celem cyklicznych spotkań z re-
daktorami innych czasopism jest wy-
miana doświadczeń, pogłębianie wie-
dzy merytorycznej, warsztatowej 
dziennikarza, a  także ustalenie pew-
nych wspólnych stanowisk lub kierun-
ku działania w określonych kwestiach. 
Takie forum to sposobność do nawią-
zywania współpracy z prasą parafialną 
o szerszym zasięgu, jak choćby z „Prze-
wodnikiem Katolickim”, Radiem 
„Emaus”, to także propagowanie ini-
cjatyw służących budowaniu i szerze-
niu dobra wokół siebie. Redaktorzy 
naszego czasopisma biorą udział w co-
rocznych Spotkaniach Opłatkowych 

Dziennikarzy Archidiecezji Poznań-
skiej z księdzem biskupem.
Przez 25 lat z redakcją współpracowali 
wszyscy wikariusze oraz wielu para�an. 
Dziś redakcję „Maksymilianka” tworzą: 
ks. Józef Majchrzak – redaktor naczelny, 
ks. Jarosław Klupś, ks. Mieczysław Polak, 
oraz świeccy: A. Kaźmierczak, D. Franek, 
M. Gardziel, E. Głowicka, W. Sera�n, M. 
Tłok, M. Tomaszyk, K. Lipińska, J. Woj-
ciechowska, L. Zybała oraz B. Mińska.
Dzieło ewangelizacji i informacji para�a 
św. Maksymiliana poszerzyła w 2007 r. 
o  uruchomienie strony internetowej. 
Dzięki Zbigniewowi Kulińskiemu, który 
jest za nią odpowiedzialny, możemy na 
bieżąco śledzić sprawy para�i.

A.K.

25 lat „Maksymilianka”
W sierpniu tego roku minęło ćwierćwiecze ukazywania się czasopisma 
para�alnego „Maksymilianek”. Numerem 291 rozpoczęto 26. rok gościny 
w domach wiernych z para�i św. Maksymiliana Kolbego

n
Ostatnie wydania para�alnego pisma „Maksy-
milianek”

Odpust parafialny
14 sierpnia przeżywaliśmy odpust ku 
czci św. Maksymiliana. W  uroczysto-
ściach uczestniczyli kapłani z dekanatu 
lubońskiego, a Słowo Boże wygłosił dzie-
kan – ks. prałat Roman Kubicki, pro-
boszcz parafii św. Jana Bosko. Sumę 
odpustową odprawiono o  12.30, a  po 
niej ks. proboszcz zaprosił wszystkich 
na kawę i domowe wypieki, które przy-
gotowały panie ze Wspólnoty Różańca, 
a  częstował Para�alny Zespół Caritas. 
Z okazji przypadającej w tym roku 75. 
rocznicy śmierci naszego Patrona przy-
gotowano okolicznościową wystawę 
przybliżającą postać św. Maksymiliana, 
jego dzieła oraz męczeńską śmierć. Jak 
co roku, w związku z odpustem para�al-
nym, zorganizowano zbiórkę krwi oraz 
akcję „Dawcy szpiku”, by poprzez naj-

cenniejszy dar – krew – ratować ludzkie 
życie. Koordynatorem akcji był Rafał 
Szczeszek. Zbierano krew dla dzieci le-
czonych na oddziale hematologii i trans-
plantologii Szpitala Klinicznego im. 
Karola Jonshera w  Poznaniu. Ks. pro-
boszcz, podczas każdego odpustu, pod-
kreśla jak za przykładem ojca Kolbe 
można we współczesnym świecie rato-
wać ludzkie życie. Frekwencja jak co 
roku dopisała. Zgłosiło się 52 chętnych, 
z  czego zakwali�kowano 43. W  tym 
jednym dniu zebrano 19,350 litrów. Jak 
nas poinformowała Anna Zawadzka 
z  działu Marketingu PCKiK, podczas 
niedzielnej akcji w naszej para�i zebra-
no najwięcej krwi w całej Wielkopolsce. 
Gdyby nie początkowe utrudnienia tech-
niczne, oddających krew byłoby jeszcze 
więcej. Równolegle, podczas zbiórki krwi 

Z parafii św. Maksymiliana

prowadzono akcję pro-
pagującą dawstwo szpi-
ku, podczas której 5 
osób zarejestrowało się 
w Banku Dawców Szpi-
ku. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyłączy-
li się do walki z nowo-
tworami. Jako dawcy 
krwi czy jako potencjal-
ni dawcy komórek ma-
cierzystych dali chorym 
najcenniejszy dar – 
szansę by żyć.

Kronika
- Przez cały lipiec i sier-
pień trwały 
prace zwią-
zane z prze-
budową 
kaplicy pa-

cd.  
na str. 
48

n
Koncelebrowaną sumę odpustową 14 sierpnia odprawił dziekan dekanatu luboń-
skiego – ks. prałat Roman Kubicki

n
Ciastem przygotowanym przez panie ze Wspólnoty Różańca częstował w dniu 
odpustu Para�alny Zespół Caritas

n
W okresie wakacyjnym trwały zaawansowane prace 
(sierpień) przy przebudowa starego kościoła na dom 
para�alny



9/2016

48

Z PARAFII

Z parafii św. Maksymiliana

ra�alnej. Rozebrano część 
starego budynku. Obecnie 
trwa przekształcanie go 
w  obiekt przeznaczony do 
działalności duszpasterskiej 

para�i. Dzięki poczynionym pracom 
wzrosła przestrzeń wokół kościoła i pięk-
nie odsłonił się widok nowej świątyni.
Qn 4 września mszą św. o godz. 11 dzieci 

oraz pracownicy SP 4 i Przedszkola nr 1 
rozpoczęli nowy rok szkolny. Podczas 

Eucharystii poświęcono tornistry naj-
młodszym uczniom.
Qn Także w pierwszą niedzielę września, 

podczas Eucharystii o godz. 9.30, wszystkie 
grupy duszpasterskie rozpoczęły kolej-
ny rok pracy i swojej formacji. Podczas 
liturgii liderzy grup otrzymali świece – 
znak Chrystusa, który ma towarzyszyć 
im w kolejnym roku działania.

A.K.

n
Przesunięto m.in. północną ścianę starego kościoła, dzięki czemu wzrosła prze-
strzeń wokół nowej świątyni i teraz można podziwiać jej architekturę 

cd.  
ze str. 
47

Pod koniec sierpnia 
rozpoczęły  się prace 
wykończeniowe na ze-
wnątrz kościoła. Wy-
konywana jest elewacja 
– ocieplenie, tynkowa-
nie i  malowanie. Zo-
staną również wymie-
nione parapety okien-
ne, a schody zewnętrz-
ne – obłożone. Zakoń-
czenie tej części prac 
zaplanowano na poło-
wę października.

WS

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Ocieplanie zachodniej strony kościoła pw. św. Jana Paw-
ła II    fot. Władysław Szczepaniak

Dożynki

W niedzielę, 21 sierpnia na mszy św. 
o godz. 12.30 dziękowano za tegoroczne 
plony. Członkowie Kółka Rolniczego 

Kotowo-Fabianowo tradycyjnie przygo-
towali wieniec dożynkowy, w tym roku 
– w  kształcie przypominającym arkę 
Noego.

Z parafii św. Barbary

Członkowie Kółka Rolniczego 
Kotowo-Fabianowo z tegorocz-
nymi darami – misternie wyko-
nanym z płodów ziemi wieńcem 
dożynkowym w kształcie łodzi 
oraz okolicznościowym boch-
nem chleba – przed wejściem do 
kościoła para�alnego   fot. Rafał 
Wojtyniak

n

Remonty
Trwa odnawianie elewacji plebanii 
kościoła św. Barbary. Roboty obejmą 
frontowe ściany budynku (od strony 
placu Edmunda Bojanowskiego i ul. 
Poniatowskiego). Remont pozostałych 
elewacji nastąpi później.

Do Tulec
Na tegoroczny odpust do Sanktu-
arium pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Tulcach ruszyły z Ża-
bikowa w niedzielę, 11 września, dwie 
pielgrzymki: piesza i  rowerowa. 
Pierwsza już ok. godz.  6, a  druga 
później.

Bierzmowanie
14 września około 50 osób (w tym 
kilkoro dorosłych) przyjęło sakra-
ment dojrzałości chrześcijańskiej. 
Udzielił go ks. biskup Damian Bryl 
na mszy św. o godz. 16.

HS

n
XXX

n
 Remont elewacji budynku plebanii 
para�i św. Barbary   fot. Hanna Siatka

Nowy w zarządzie

W związku z przejściem na emeryturę 
dotychczasowego członka Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Luboniu – pani 
Gabrieli Szyler – Rada Nadzorcza po-
wołała na to stanowisko z dniem 1 lipca 
br. Michała Szustera, pełniącego dotych-
czas w spółdzielni funkcję zastępcy głów-
nego księgowego.    Maria Błaszczak 
 (sekretarz RN)

Zapłaciłeś?
Do 15 września należało uregulować 
trzecią ratę podatku od nieruchomości. 
Sprawdź, czy to zrobiłeś!    (S)

Piłka dziewcząt
Akademia Piłkarska Reissa tworzy żeńską 
drużynę. Trwają nabory dziewczynek 
z Poznania i okolic w kategoriach wieko-
wych: Skrzat (4-6 lat), Żak (7-9 lat) i Or-
lik (10-11 lat). Treningi rozpoczynają się 
jesienią! Zespół będzie rywalizował w li-
dze Akademii oraz w rozgrywkach Związ-

ku Piłki Nożnej (ZPN). Zdaniem organi-
zatorów, inspiracją do zrealizowania 
projektu „Girl’s Team”, stały się dwie wy-
chowanki klubu – Alicja Piechocka i Ma-
ria Jakubowska, które przechodząc całą 
ścieżkę szkolenia w Akademii, tra�ły do 
Reprezentacji Polski kobiet do lat 15.    (Z)

Korki
Coraz trudniej jest pokonać skrzyżowa-
nie ulic Kościuszki, Poniatowskiego 
i Unijnej w godzinach rannych i popo-
łudniowych. Jak się okazuje, dołożenie 
przed krzyżówką przed kilku laty na ul. 
Poniatowskiego pasa do skrętu w lewo, 
nie rozwiązuje problemu. W  porach 
szczytu ul. Poniatowskiego jest zakorko-
wana samochodami już za placem Ed-
munda Bojanowskiego. Jeszcze gorzej 
jest na ul. Kościuszki od strony Kotowa. 
W godzinach powrotu z pracy auta sto-
ją w kilometrowej kolejce niemal od ul. 
Wandy Modlibowskiej w Poznaniu do 
skrzyżowania ze światłami z ul. Ponia-
towskiego i Unijną.    (S)

Krótko
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Po wakacjach

Od września Msze św. są odprawiane 
według harmonogramu sprzed wakacji, 
tj. w niedziele i święta o godz. 7, 8.30, 
10, 12, i 18, natomiast w dni powszednie 
o godz. 7 i 18. Msze św. chrzcielne przy-
padają na czwartą niedzielę każdego 
miesiąca o godz. 15.

Krąg Biblijny
W czwartek, 1 września w sali kateche-
tycznej Domu Para�alnego odbyło  się 
pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego. 
Rozważania fragmentu Pisma Świętego 
z komentarzem prowadził ks. Jarosław 
Żurawski. Odtąd spotkania Kręgu 
będą  się odbywały w  każdy pierwszy 
czwartek miesiąca po wieczornej Mszy 
św. o godz. 18.45 również w domu pa-
ra�alnym. Duszpasterze serdecznie za-
praszają

Praca wre
W sierpniu firma „Memento Mori” 
państwa Łopińskich wyczyściła za 
pomocą myjki ciśnieniowej i specjal-
nych płynów pomnik św. Jana Bosko 
i  kamień na grobie ks. Stanisława 
Streicha oraz odmalowała Krzyż Mi-
lenijny na dziedzińcu kościoła. 
Wspólnie z  firmą pana Korcza Me-
mento Mori zdemontowało, a później 
ponownie ustawiono ołtarz Matki 
Boskiej Patriotycznej w  północnej 
nawie świątyni. W ramach wymiany 
instalacji oświetleniowej, przy okazji 
demontażu zabytkowych kinkietów 
bocznych, poddano je renowacji i wy-

glądają jak nowe. Zdemontowane 
wcześniej kropielnice są również 
w trakcie odnawiania.

PAW

Z parafii św. Jana Bosko

n
Pomnik św. Jana Bosko wygląda 
jak nowy   fot. Paweł Wolniewicz

W ostatnim z  wakacyjnych miesięcy 
dzieci z niepublicznego przedszkola przy 
ul. Szkolnej nie miały czasu na nudę. 
Pierwszy tydzień poświęciliśmy na ce-
lebrowanie nietypowych świąt: Dnia 
Krawata i Muszki, Dnia Spódnicy oraz 
Dnia Dwóch Różnych Skarpetek. W cza-
sie zajęć przedszkolaki brały udział 
w konkursach oraz zabawach muzycz-
nych związanych z  tematem dnia. Ty-

dzień zakończyliśmy piknikiem, na któ-
ry dzieci wraz z rodzicami przygotowa-
ły wiele smakołyków.
W ostatnim czasie, po całym roku zaba-
wy i  nauki, przedszkolaki 
przeżyły tydzień pełen atrak-
cji. Każdego dnia odbywa-
ła się zabawa taneczna pod 
innym hasłem. Pierwszy 
dzień upłynął w  rytmie 

Z Chatki Skrzatka

n
Piknik na zakończenie tygodnia dziwnych świąt   fot. M. Śron

cd.  
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W Publicznym Przedszkolu nr  1 przy 
ul. Sobieskiego trwał w sierpniu dyżur 
i była to jedyna okazja, aby dzieci z pu-
blicznych przedszkoli Lubonia mogły 
spotkać się na dłużej i wspólnie spędzić 
trochę czasu. Wspólnie bawiły się przed-
szkolaki z „Wesołych Sportowców”, „Po-
godnego Przedszkola” i  „Tip-Topka”, 

przebywając większość czasu na świeżym 
powietrzu. Wakacje też są okresem pra-
cy; gazetki i tablice powoli zapełniały się 
pracami plastycznymi dzieci. Starsze 
dzieci wykonały wspaniałe plakaty z ko-
łami olimpijskimi, nawiązując do igrzysk 
Rio 2016.

I. Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola

n
Podczas zabawy w Pogodnym Przedszkolu

Wakacyjny czas już minął. Wspólne, 
beztroskie gry i  zabawy na świeżym 
powietrzu wprawiały dzieci z  niepu-
blicznego przedszkola przy ul. Konop-
nickiej w dobry nastrój. Nie spędzali-
śmy czasu wyłącznie na terenie przed-
szkola. Było mnóstwo spacerów i wy-
cieczek, np. na warsztaty �orystyczne 
w kwiaciarni „Finezja”. Dzieciaki z pod 
okiem opiekunów wykonały kwiatowe 
świeczniki, które zabrały do domu. Po 
warsztatach odbył  się piknik na łące 
przy ul. Sobieskiego. Przedszkolaki 

mogły się wyszaleć do woli oraz prze-
jechać quadem. Cały lipiec gościliśmy 
kilku naszych zeszłorocznych absol-
wentów. W  sierpniu Kubuś Puchatek 
pojechał na dwutygodniowe wakacje, 
ale zaraz po powrocie w ostatnim ty-

godniu przyjął do swego grona kilku 
nowych przyjaciół. Tydzień adaptacyj-
ny jest zawsze trudny. Najmłodsze 
przedszkolaki, które dopiero poznają 
życie przedszkolne, są zestresowane 
i mają wiele obaw, ale właśnie ten czas 
poświęcony i  podporządkowany im, 
sprawia, że wejście w  nowy etap ich 
życia może być o  wiele łagodniejszy 
i spokojniejszy. Tydzień ten będziemy 
także wspominać ze wzruszeniem, ze 
względu na pożegnanie dzieci, które 
odeszły do szkoły. Wszystkim dzieciom 

i  ich rodzicom, którzy w  tym roku 
opuścili mury naszego przedszkola, 
życzmy spełnienia wszystkich marzeń, 
aby życie przyniosło mnóstwo uśmie-
chu i jeszcze więcej radości.

M. Szymańska

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół

n
Tydzień adaptacyjny w przedszkolu „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”   fot. M. Szymańska
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 hip-hopu. Dzieci przyszły do 
przedszkola w  stosownych 
strojach. Wspólnie uczyli-
śmy  się układu tanecznego 
i  obejrzeliśmy pokaz tańca 
hip-hop, zaprezentowanego 

przez naszą koleżankę, trenującą ten 
rodzaj tańca. W przerwie, podczas po-
bytu w ogrodzie, malowaliśmy gra�ti, 
a impreza zakończyła się pojedynkiem 
na taniec między dziewczynkami 
a chłopcami. W kolejnym dniu zorga-
nizowaliśmy zabawę „Pidżama Party”, 
w  czasie której przedszkolaki ubrane 
w pidżamki, zaopatrzone w mięciutkie 
poduszki uczestniczyły w wielu konku-
rencjach i zabawach przy muzyce. W na-
stępnym dniu przenieśliśmy się do śre-
dniowiecznego zamku. Na bal przybyło 
wiele księżniczek oraz grono najwspa-
nialszych rycerzy. Po prezentacji strojów, 
odtańczono taniec dworski, a następnie 
wszyscy zmierzyli się w konkurencjach 
podczas turnieju rycerskiego. Wspólne 

zabawy i  tańce dostarczyły dzieciom 
wiele radości. Kolejny dzień był również 
pełen wrażeń – wybraliśmy się na Ha-
waje. Na początek, przedszkolaki ubra-
ne w kolorowe stroje i naszyjniki z kwia-
tów, przywitały się tradycyjnymi hawaj-
skimi słowami „Aloha!”. Tego dnia 
czekało na nas wiele ciekawych atrakcji: 
nauka tańca „Hula”, chodzenie po roz-
grzanych kamieniach, nauka piosenki 
w języku hawajskim, możliwość zagrania 
na prawdziwym ukulele. Dużo uśmiechu 
wywołała zabawa limbo, czyli przecho-
dzenie pod poprzeczką. Wszyscy dosko-
nale się bawili. I tak w radosnym nastro-
ju Skrzatki dotarły do końca roku szkol-
nego. W imieniu dzieci i całego perso-
nelu przedszkola pragniemy podzięko-
wać wszystkim rodzicom, którzy aktyw-
nie włączają  się w  życie przedszkola, 
nieustannie wspierają nas dobrym sło-
wem oraz codziennym uśmiechem. 

A. Liebner

Z Chatki Skrzatka
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Sukces
Nowy rok szkolny dopiero rozpoczęty, 
a tutaj taka miła niespodzianka. Pięcio-
ro uczniów SP 1 otrzymało wyróżnienia 
w 1. edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego „Digital Champions”, 
zorganizowanego z inicjatywy Fundacji 
„Edukacja na Nowo” pod patronatem 
Ministerstwa Cyfryzacji, Ośrodka Roz-
woju Edukacji i Ośrodka Edukacji In-
formatycznej i Zastosowań Komputerów. 
Dzięki współpracy nauczycieli: Bartosza 
Chyś (nauczyciel zajęć komputerowych, 
szkolny koordynator konkursu), Marty 

Pawłowskiej (wychowawca świetlicy; 
nagrywanie) oraz Anny Owczarzak (wy-
chowawca świetlicy; montaż) nasi 
uczniowie osiągnęli sukces. W kategorii 
film promujący nowe technologie 
w  szkole Bondżo przedstawia lekcję 
przyszłości, którego pomysłodawcami 
są: Adam Wojsz, Tomasz Jeziorny, Alek-
sander Kasperski (4 c) oraz Bartosz Szy-
mański (4  b). W  kategorii prezentacja 
multimedialna promująca nowe techno-
logie w szkole – Wojciech Książkiewicz 
(5 a).

B. Chyś, M. Pawłowska, A. Owczarzak

Z Jedynki

Rozpoczęcie roku szkolnego
Tegoroczny 1 września przywitał 
wszystkich uczniów słoneczną pogodą. 
Szczególnie doniosła atmosfera pano-
wała w  sali gimnastycznej, w  której 
miało miejsce rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2016-2017. Tak jak w  po-
przednich latach uroczystość ta była 
wyjątkowo ważnym wydarzeniem 
w szczególności dla uczniów klas pierw-
szych oraz czwartych, którzy wstępują 
na nową ścieżkę edukacji. Wicedyrektor 
szkoły – Daniela Cichońska – powitała 

zaproszonych na uroczystość gości: 
zastępcę burmistrza, Michała Popław-
skiego, ks. proboszcza, Romana Kubic-
kiego, oraz radnych K. Ekwińską i M. 
Samulczyka, a  także Radę Rodziców 
wraz z przewodniczącą I. Chodorowską. 
Wszyscy obejrzeli występ przygotowa-
ny przez zespół taneczny „Bezuma” pod 
kierownictwem B. Janickiej. Msza świę-
ta z  okazji rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego odbyła  się w  niedzielę, 4 
września w kościele pw. św. Jana Bosko.

J. Nawrocka

Nowinki z Trójki

Rozpoczęcie

Na korytarzu poruszenie. Dzieci SP  4 
w  odświętnych strojach, z  uśmiechem 
na twarzy witają się ze swoimi wycho-
wawcami. Po dwumiesięcznych waka-
cjach nadszedł czas na powitanie nowe-
go roku szkolnego. Uroczystość rozpo-
częcia roku szkolnego dla „zerówek” 
i  klas 1-3 rozpoczęła  się o  godz. 8:30. 
Pani dyrektor, Agnieszka Antczak, po-
witała wszystkie dzieci. Na uroczystość 
przybyli również zaproszeni goście: bur-
mistrz, Małgorzata Machalska, przed-
stawiciel Rady Miasta, ksiądz proboszcz, 
przedstawiciele Rady Rodziców, Anna 
Wizła i Joanna Joszko-Górnik oraz Przy-
jaciel Szkoły, Irena Skrzypczak. Występ 
artystyczny przygotowali uczniowie kl. 
3 b oraz 2 c. Po apelu dzieci wraz z wy-
chowawcami udały się do swoich klas, 
a  od piątku z  uśmiechem na twarzy 

pomaszerowały do szkolnych ławek.   
A. Gaweł

Polecamy
Na dobry początek polecam serię książek 
Agnieszki Stelmaszyk „Kroniki Archeo”. 
To historia grupki dzieci, których rodzi-
ce są archeologami i zabierają je ze sobą 
w  miejsca wykopalisk. Pierwsza część 
rozgrywała
się w  Egipcie i  dotyczyła poszukiwań 
naszyjnika Nefertiti, druga w  Grecji, 
a  trzecia w  Polsce. „Sekret Wielkiego 
Mistrza” to poszukiwanie skarbu krzy-
żackiego. Średniowieczne zamki, pory-
wające turnieje, groźni przeciwnicy, 
szaleńcze pościgi, sekrety zapomnianych 
rycerzy i skarby sprzed stuleci. Tego nie 
można przegapić. Jako nauczyciel histo-
rii i społeczeństwa polecam ją w szcze-
gólności klasom piątym, ponieważ taką 
tematyką zajmie-
my się na zajęciach. 
Książka ma piękne 
ilustracje, a margine-
sy opatrzone są cie-
kawostkami histo-
rycznymi.    
M. Piechocka

Książka
W minione wakacje 
przeczytałam szesna-
ście książek. Więk-
szość z nich to książ-
ki przygodowe i de-
tektywistyczne. 
Chciałabym polecić 
książkę, którą prze-

czytałam niedawno. Można się przy niej 
śmiać do łez. „Ściśle tajny dziennik 
prosiaka”, którą napisał Emer Stamp. 
Dodam, że otrzymała ona tytuł „Naj-
śmieszniejszej książki tego roku”.   

O. Kulińska (3 b)

Szkoła z klasą 2.0
Dzięki zaangażowaniu dyrektora, koor-
dynatora, nauczycieli, a  także dzięki 
pracy i aktywności wszystkich uczniów, 
SP 4 ukończyła koleją edycję programu 
Szkoła z klasą 2.0 edycja 2015/2016 i po 
raz drugi uzyskała Certy�kat 2.0. oraz 
ponownie miano Szkoły Eksperckiej. 
Dziękuję za wyjątkowo kreatywne po-
mysły i  gratuluję wszystkim uczestni-
kom.    

B. Zboralska (koordynator)

Ploteczki z Czwóreczki

n
Rozpoczęcie roku szkolnego w Czwórce   fot. B. Zboralska

n
Certy�kat dla SP 4 – Szkoły z Klasą

n
Ola Kulińska z SP4 poleca książkę 
„Ściśle tajny dziennik prosiaka” 
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Celi zlotu było wiele: ukazanie i popu-
laryzacja najcenniejszych walorów 

Pomorza Zachodniego i okolic; uczcze-
nie 110. rocznicy Krajoznawstwa 

CZAK 2016
W dniach 16 – 21 sierpnia w Międzyzdrojach z udziałem 
przedstawicieli lubońskiego Oddziału PTTK im. C. 
Ratajskiego odbył się 46. Centralny Zlot Aktywu 
Krajoznawczego – CZAK 2016

w  Polsce; popularyzacja działalności 
struktur PTTK wśród lokalnej spo-
łeczności; wymiana doświadczeń oraz 
integracja środowisk krajoznawców 
polskich; popularyzacja działalności 
krajoznawczej i kolekcjonerskiej, a tak-
że uczczenie: 66. rocznicy powstania 
PTTK oraz 41. rocznicy ustanowienia 
Odznaki Krajoznawczej PTTK. Patro-
nat Honorowy Zlotu sprawował Mar-

szałek Województwa Zachodniopo-
morskiego – Olgierd Geblewicz, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Międzyzdroje 
– Leszek Dorosz oraz dyrektor Woliń-
skiego Parku Narodowego, prezes Za-
rządu Głównego PTTK w Warszawie 
– Roman Bargieł. Organizatorami 
zlotu byli: Oddział PTTK w Międzyz-
drojach, Komisja Krajoznawcza ZG 
PTTK w Warszawie, Klub Przewodni-
ków PTTK „Na Wyspach” w Międzyz-
drojach przy współpracy z: Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Za-
chodniopomorskiego, Urzędem Miasta 
i Gminy w Międzyzdrojach, Dyrekcją 
Wolińskiego Parku Narodowego, Nad-
leśnictwem w  Międzyzdrojach, Ko-
mendantem Fortu Gerharda w Świno-
ujściu, Kierownikiem Gabinetu Figur 
Woskowych i  Kierownikiem Bałtyc-
kiego Parku Miniatur. Ko-
mitet Organizacyjny sta-
nowili: komandor zlotu – 
Adam Jakubowski, wiceko-
mandor – Mirosław Nie-n

Uczestnicy zlot krajoznawców   fot. Jan Błaszczak
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SP 1
Pomalowano 2 sale lekcyjne i korytarze 
w starej części szkoły oraz przedsionek 
przy wejściu do placówki. Wstawiono 
dodatkowe drzwi p.poż. do sali oddzia-
łu przedszkolnego. Zainstalowano sieć 
w  sali komputerowej dla uczniów klas 
starszych. Nowi nauczyciele: Ewa Jaku-
bowska (psycholog), Adrianna Drgas, 
Katarzyna Czajkowska (nauczyciel/świe-
tlica), Alicja Czerwińska (nauczyciel/
świetlica), Małgorzata Konwińska, Ho-
norata Plecińska, Paula Szafraniak, Ka-
rolina Wojciechowska (asystent nauczy-
ciela), Dagmara Bernaciak-Maślak  
(asystent nauczyciela).

SP 2
Zamontowano 5 skrzydeł drzwi we-
wnętrznych przeciwpożarowych na 
korytarzach szkolnych oraz okno od-
dymiające, co stanowi ostatni etap prac 

związanych z  decyzją straży pożarnej 
w sprawie szczególnych warunków za-
bezpieczających budynek szkoły na 
wypadek pożaru. Przeprowadzono ge-
neralny remont sekretariatu szkoły, 
mniejszej sali gimnastycznej oraz przy-
ległych do niej korytarzy, wyremonto-
wano szatnie oraz magazyn sportowy, 
wymalowano toalety uczniowskie. Dzię-
ki rodzicom uczniów klasy 6e oraz 
zaangażowaniu wychowawcy klasy, 
powstały schody językowe wspierające 
naukę języków obcych. Na wewnętrznej 
elewacji budynku szkolnego pojawiły się 
kolorowe malunki (murale) – czytaj na 
str.  9. W  dolnym holu zainstalowano 
„magiczny dywan” z pakietem gier edu-
kacyjnych. Od 1 września uczą się 34 
oddziały. Pracę zakończyło 4 nauczy-
cieli: K. Kasprzyk, A. Czerwińska, A. 
Janczak i  K. Kręcikowska-Grzelczyk, 
a 2 nowych zostało przyjętych: A. Otoc-

ka (religia), M. Tarent (język niemiec-
ki).

SP 3
Wyremontowano: gabinet dyrektora i wi-
cedyrektora, sekretariat oraz pokój na-
uczycielski (wymiana wykładziny, rolet, 
naprawa su�tów). Przeprowadzono też 
gruntowny remont sali gimnastycznej 
(wymiana drabinek, malowanie, wymia-
na oświetlenia). Przyjęto 3 nowych na-
uczycieli: Rita Stróżyk-Torba (pedagog), 
Milena Szymkowiak (świetlica i wycho-
wanie do życia w rodzinie) i Katarzyna 
Konik. Z urlopu powróciły Wanda Ma-
ciaszek i Julia Cerbińska. Z urlopu zdro-
wotnego będą korzystały 2 nauczycielki: 
Hanna Ruszkowska i Małgorzata Hinz.

SP 4
Przyjęto nową nauczycielkę przyrody 
– Natalia Dąbrowska.

Gimnazjum nr 1
Przeprowadzono remonty w sali nr 5 
i w gabinecie pielęgniarki. Pomalo-
wano lamperie na korytarzach. Wy-
mieniono zawory przy kaloryferach. 
W  szkole pracuje nowy nauczyciel 
wychowania fizycznego – Norbert 
Łuczak, były zawodnik i trener. Od 
września wdrożono innowację „Plat-
forma indywidualni.pl w  procesie 
planowania i przeprowadzania zajęć” 
autorstwa Anity Plumińskiej-Mie-
loch – program dotyczący samo-
rządności uczniowskiej. Zostanie 
wydana czwarta część serii „Rozwi-
jamy talenty” dotycząca historii ro-
dzin uczniów w XX w.

Gimnazjum nr 2
Prowadzono prace związane z budową 
łącznika między budynkiem szkoły 
a  halą LOSiR. Poza tym wymieniono 
większość rurociągów wody zimnej i p.
poż. Pomalowano kolejne sale i  zało-
żono w nich rolety. Brak zmian kadro-
wych.
 oprac. Mateusz Cholewa

Co nowego w naszych szkołach
Tradycyjnie na początku nowego roku szkolnego przyglądamy się zmianom, jakie w ciągu wakacji zaszły 
w lubońskich placówkach oświatowych

Witamy nowy rok

Uroczyście powitaliśmy rok szkolny 
2016/2017. Na inauguracji spotkali się 
uczniowie, nauczyciele i przedstawicie-

le rodziców. Słowa powitania wygłosili: 
dyrektor, Jolanta Walczak, burmistrz, 
Mateusz Mikołajczak oraz przewodni-
czący Rady Rodziców, Miron Kozłowski. 

Z Gimnazjum nr 2

n
Uczniowie kl. 2 a po występie

Z kolei uczniowie kl. 
2 a  zaprezentowali 
humorystyczne 
przedstawienie, 
w  którym dzięki 
wróżce Honoracie 
dowiedzieliśmy się, 
co wydarzy  się 

w szkole do mo-
mentu otrzyma-
nia świadectw 
w czerwcu. Było 
wesoło i  sympa-
tycznie. Później 
uczniowie uda-
li  się do sal, aby 
już w  klasowym 
gronie poczynić 
pierwsze ustale-
nia, dotyczące 
nowego roku. Życzymy wszystkim 
uczniom wielu sukcesów szkolnych 
oraz tego, by zgłębianie tajników 

nauki odbywało się w przyjaznej atmos-
ferze i  dawało poczucie prawdziwej 
radości.

n
Uczniowie klas drugich i trzecich witają nowy rok szkolny
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Qn 14 sierpnia, w drugiej kolejce, zespół 
Lubońskiego Klubu Sportowego rozegrał 
pierwsze wyjazdowe spotkanie w IV li-
dze, mierząc  się z  GKS-em Dopiewo. 
Niestety, gospodarze okazali się bardzo 
wymagającym przeciwnikiem i  już do 
przerwy prowadzili 2:0. Druga połowa 
również należała do zawodników z Do-
piewa, którzy strzelili jeszcze dwie bram-
ki i ostatecznie pokonali lubonian 4:1. 
Jedyną bramkę dla LKS-u zdobył Bar-
tłomiej Śron.
Qn 21 sierpnia LKS podejmował u siebie 

beniaminka – Zielonych Lubosz, który 
również w  tym sezonie awansował do 

IV ligi. Lubońscy kibice liczyli na pierw-
sze punkty, niestety, zespół prowadzony 
poprzez szkoleniowca Łukasza Kubiaka 
został pokonany na własnym boisku 0:3. 
Przy stanie 0:1 lubonianie mieli świetną 
okazję do wyrównania, ponieważ arbiter 
podyktował rzut karny dla LKS-u, jed-
nak Jonasz Jeżewski go nie wykorzystał. 
Takie sytuacje się mszczą – dwie minuty 
później, goście zdobyli drugą bramkę. 
Lubonianie starali się strzelić kontakto-
wą bramkę, jednak na próżno, ponieważ 
zawodnicy z Lubosza zdobyli trzeciego 
gola, wywożąc w ten sposób zdecydowa-
ne zwycięstwo. Po meczu prezes Karol 
Bąkowski powiedział: To trzecia porażka 
z rzędu po powrocie do czwartoligowych 
rozgrywek. Nikt w klubie nie zamierza się 
załamywać. Walczymy dalej, ta drużyna 
jeszcze pokaże na co ją stać. Z kronikar-
skiego obowiązku trzeba odnotować, że 
najmilszym akcentem w tym dniu było 

wręczenie przed rozpoczęciem meczu 
pamiątkowego pucharu z okazji awansu 
klubu do IV ligi kapitanowi Dariuszowi 
Imbiorowiczowi oraz Zarządowi Luboń-
skiego KS-u. Ten drugi przekazał na ręce 
prezesa Karola Bąkowskiego przewodni-
czący Wydziału Gier i Ewidencji WZPN 
– Andrzej Giczela.
Qn 27 sierpnia w meczu wyjazdowym do 

wicelidera w tabeli – Iskry Szydłowo – lu-
bonian czekała bardzo trudna przeprawa. 
Jak się okazało, zespół z Szydłowa to bardzo 
trudny przeciwnik charakteryzujący się 
przede wszystkim solidną grą we wszyst-
kich formacjach. Przed meczem raczej 

nie dawano wielkich szans lubonianom. 
Mieli za sobą trzy porażki i w dodatku 
drużyna okrojona kontuzjami, jechała na 
ten mecz tylko w 12-osobowym składzie. 
Samo spotkanie rozpoczęło się bardzo 
nerwowo – częściej do kontrataków prze-
chodził zespół Iskry, ale wyczuwało się 
jakby gospodarzom brakowało u w tym 
dniu skuteczności. Mimo wszystko w 34. 

minucie objęli 
prowadzenie i na 
przerwę schodzili 
prowadząc 1:0. Po 
pauzie trener Łu-
kasz Kubiak bardzo 
mądrze kierował 
zespołem, moty-
wując go. W 55. 
minucie Filip Go-
eldner (zapisze się 
długo wszystkim 
w pamięci), pro-
wadząc samotnie 
rajd, z 35. metrów 
lewą nogą strzelił 
przepięknego gola, 
tak zwaną „bramkę 
stadionów”. Jak się 
okazało, dała jakże 
cenny 1 punkt. Na-
leży podkreślić, że 

Wyrwali punkt wiceliderowi
Rozgrywki LKS-u

w tym meczu domi-
nowała świetnie zor-
ganizowana obrona 
lubońska. Duże bra-
wa wszystkim nale-
żą się zawodnikom 
za wielkie poświęce-
nie i zaangażowanie, 
bo wywieźć z boiska 
wicelidera remis, to 
wielki sukces. Po me-
czu prezes Karol Bą-
kowski komentował: 
Nie lekceważyliśmy 
pretendenta do mi-
strzostwa, jednak 
pretendent nie oka-
zał się taki straszny, 
jak go malują. Jecha-

liśmy w dwanaście osób autobusem – to 
wszystko przez kontuzje.
Qn 3 września LKS podejmował u siebie 

Lechię Kostrzyn, zespół który dotych-
czas również nie spisuje się najlepiej, po-
nosząc same porażki. Przez to zajmuje 
ostatnie miejsce w tabeli. Nadarzyła się 
więc okazja, by powiększyć swój nienaj-
lepszy dorobek punktowy. Niestety, LKS 
jedynie zremisował z przeciwnikiem 0:0.

Władysław Szczepaniakn
Wyjazdowy mecz LKS-u z Iskrą Szydłowo – po bramce zdobytej przez gospodarzy   fot. Władysław Szczepaniak

n
21 sierpnia, przed meczem działacze otrzymali pamiątkowy 
puchar za awans do IV ligi. Od lewej: Andrzej Giczela (WZPN), 
Stanisłąw Wojski (wiceprezes LKS-u), Karol Bąkowski (prezes 
LKS-u), Dariusz Imbiorowicz (kapitan), Łukasz Kubiak (trener)   
fot. Władysław Szczepaniak

n
 Akcja z meczu z Zielonymi Lubosz   fot. Władysław Szczepaniak

IV liga Wielkopolska grupa północna

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

WS

Qn 22 sierpnia uchwałą Komisji ds. Nagłych 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
nastąpiła zmiana na stanowisku Przewod-
niczącego Kolegium Sędziów. Dotychczas 
pełniącego tę funkcję Ryszarda Dolatę, 
mieszkańca Lubonia, zastąpił Zbigniew 
Cukiert. Doszło do tego na wniosek preze-
sa WZPN. (Nowy przewodniczący został 
sędzią w 1992 r. i przez 22 lata poprowa-
dził ponad 1 000 meczy. Karierę zakończył 
8 listopada 2014 r., ale nie rozstał się ze 

środowiskiem sędziowskim 
– pozostał w nim jako obser-
wator). Jak nam powiedział 
Ryszard Dolata, na początku 
lipca złożył rezygnację, musiał 
jednak swoją funkcję pełnić 
do końca kadencji.

Qn Adam Luboński jest prezesem w Okręgu 
Pilskim, a po wyborach został również 
wiceprezesem Wielkopolskiego Związku 

Aktualności sportowe

Adam Luboń-
ski (z lewej) 
w towarzy-
stwie lubo-
nian: Karola 
Bąkowskiego 
(prezes LKS-u), 
Wacława Hała-
sa (kierownik 
drużyny LKS-
-u), Władysła-
wa Szczepa-
niaka („Wieści 
Lubońskie”)

cd.  
obok

n
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Piłki Nożnej, który będzie 
czuwać nad infrastrukturą 
i bezpieczeństwem na obiek-
tach. Po jego pojawieniu się 

przed meczem w Szydłowie (LKS i Iskra 
Szydłowo) zastanawiano się, komu będzie 
w tym dniu kibicował. Ze względu na 
nazwisko, czyż nie Lubońskiemu Klu-
bowi Sportowemu? Jak się okazało, pan 
Adam był bardzo obiektywny!

Qn Zaktualizowano podział sędziów KS 
WZPN w sezonie 2016-2017 na klasy 
rozgrywkowe: IV  liga Okręg Poznań 
– Marcin Nawrocki Luboń, strefa Po-
znańskiej Klasy Okręgowej – Tomasz 
Szlauderbach Luboń, klasa B – Patryk 
Mocek z Lubonia. Sędziowie urlopowa-
ni: Marcin Witt i Maciej Wosik, oboje 
także z Lubonia.

Qn 6 sierpnia, podczas walnego zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego delegatów 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
prezesem wybrano Pawła Wojtalę. Poko-
nał w 2. turze dotychczasowego prezesa 
Stefana Antkowiaka. Wojtala otrzymał 
79 głosów, a Antkowiak 67. Nowy prezes 
ma 44 lata, był związany z Lechem Po-

znań, Widzewem Łódź, Hamburgerem 
SV i Werderem Brema.

Qn Zarząd Stelli Luboń w pierwszym me-
czu z Czarnymi Czerniejewo zwrócił się 
do kibiców o wsparcie �nansowe poprzez 
zakup cegiełek wartych 5 zł. Dochód ze 
sprzedaży będzie przekazany na opłaty 
meczów zespołu seniorów. Każdy kibic, 
który zakupi cegiełkę, będzie mógł w prze-
rwie meczu uczestniczyć w  losowaniu 
trzech nagród ufundowanych przez Za-
rząd TMS Stella.

Qn Przed meczem LKS-u z  Zielonymi 
Lubosz, prezes Karol Bąkowski wręczył 
wiceprezesowi Stanisławowi Wojskiemu 
z �rmy „Patron Plus” w imieniu swoim 
i Zarządu dyplom uznania i podzięko-
wania za zorganizowanie 2 grup mło-
dzieżowych w LKS-ie i wkład pracy na 
ich rzecz.

Qn Nowe transfery dokonane w  Stel-
li Luboń na sezon 2016-2017: Daniel 
Baran – napastnik (klub „Sulimirczyk” 
Sulmierzyce, A Klasa, Kalisz), Krzysztof 
Wikarski – obrońca-pomocnik („Piast 
Kołodziejewo”, A Klasa kujawsko-po-

morska), Patryk Błaszak – pomocnik 
(UKS Orlik Kokoszyn, A Klasa Lesz-
no), Daniel Biliński – napastnik („Skra 
Wlkp.”, Otusz), Jakub Budych – obrońca 
(„Mawit” Lwówek, IV liga, powrót do 
Stelli), Marcin Ogrodowczyk – pomoc-
nik-napastnik (LKS, powrót do Stelli), 
Rafał Dockal – pomocnik (SKS 13 Po-
znań, A  Klasa), Dawid Szyler – po-
mocnik („Kopernik” Poznań), Kamil 
Frankowski (transfer definitywny po 
wypożyczeniu z LKS-u), Przemysław 
Plewa – obrońca („Wielkopolska Ko-
morniki”, Klasa Okręgowa), Sebastian 
Leonarczyk – obrońca (transfer defini-
tywny po wypożyczeniu 1920 Mosina), 
Mateusz Gajewski – pomocnik (UKS 
„Kopernik” Poznań).

Qn Do 31 sierpnia można było pozyskać do 
klubów nowych zawodników, w tym dniu 
zamknięto okienko transferowe. W sie-
dzibie WZPN zarząd Lubońskiego KS-u 
zakontraktował trzech zawodników. Są to: 
Bartosz Ciarkowski z wycofanego trze-
cioligowego Pelikana Niechanowo, Jakub 
Kasperski z Nielby Wągrowiec oraz To-
biasz Garstka z Warty Poznań.

WS
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Qn 21 sierpnia rozpoczęła swoje rozgrywki 
w A klasie Stella Luboń, która podejmo-
wała na własnym boisku bardzo mocne-
go przeciwnika – Czarnych Czerniejewo. 
Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, 
w drugą rocznicę śmierci Ksawerego Jan-
kowskiego. Ten młody zawodnik miał 9 lat, 
gdy zmarł podczas treningu na boisku przy 
ul. Szkolnej. Spotkanie rozpoczęło się od 
huraganowych ataków stellowców. Warte 
zapamiętania są strzały Piotra Michalaka, 
po których gości uratował tylko słupek, 

oraz wypro-
wadzonego 
chwilę póź-
niej z  wielką 
siłą strzału 
Adama Ry-
baka, nieste-
ty, wprost na 
stojącego na 
swoim poste-
runku, skupio-
nego bramka-

rza. Spotkanie dostarczyło 
kibicom wielu emocji za 
sprawą obydwu zespołów, 
które stworzyły piękne 
widowisko, nie brakowało 
sytuacji podbramkowych. 
Należy pochwalić zawod-
ników Stelli za ambicję 
i wolę walki do samego 
końca. Zespół Czarnych 
udowodnił swoją grą, że 
będzie czołowym zespo-
łem, liczącym się do awan-
su. Kiedy zbliżała się 90. 
minuta przy stanie 0:0 

Pechowa porażka
Rozgrywki Stelli Luboń

arbiter doliczył jeszcze 2 minuty, które 
okazały się dla lubonian pechowe. Zespół 
z Czerniejewa wykorzystał rzut wolny, po 
którym piłka tra�ła w mur gospodarzy, 
a w zamieszaniu po strzale jednego zawod-
nika z Czerniejewa, który dobił piłkę do 
siatki Stelli, zrobiło się 0:1. W ten sposób 
goście wywieźli z Lubonia cenne 3 punk-
ty. Podsumowując, można stwierdzić, że 
jeżeli w kolejnych meczach zawodnicy 
Stelli będą podchodzić z podobną deter-
minacją, to możemy liczyć na niejedną 
niespodziankę. Być może w rozgrywkach 
2016-2017 będą czarnym koniem i spra-
wią wszystkim kibicom oraz działaczom 

piękny prezent w postaci awansu do Klasy 
Okręgowej z okazji 95-lecia klubu, który 
przypada w 2017 r. W spotkaniu wystąpili: 
Mateusz Zawalski, Jakub Budych, Dawid 
Jurga, Adam Rybak, Daniel Smulkow-
ski, Mikołaj Matyla, Tomasz Mroczyński, 
Patryk Błaszak, Dawid Oses, Sebastian 
Leonarczyk, Marcin Mroczyński, Jakub 
Kaźmierczak, Daniel Baran, Piotr Schulze 
i Przemysław Plewa.
Qn 27 sierpnia w wyjazdowym 

meczu Stella gościła w Kleszcze-
wie, gdzie przegrała z Clescevią 
4:1. Pierwsza połowa należała 
zdecydowanie do lubonian, 

7 września w drugiej rundzie Pucha-
ru Polski na szczeblu strefy poznań-
skiej Stella Luboń na własnym boisku 
spotkała się z 13 Poznań. To benia-
minek, który awansował do A klasy, 
występujący w II grupie, który zali-
czył już 3 zwycięstwa. Jak się okaza-
ło, w  tym dniu goście natra�li na 
bardzo dobrze dysponowanych za-
wodników Stelli, którzy urządzili 
sobie festiwal strzelecki, gromiąc 
przeciwników 9:0! Łupem bramko-
wym podzielili się: Paweł Biliński, 
Mikołaj Matyla, Patryk Błaszak, Se-
bastian Leonarczyk, Daniel Baran, 
Daniel Smulkowski, Rafał Dockal, 
Jakub Kaźmierczak, Dawid Szyler.
1/32 �nału odbędzie się 28 września. 
Stella zagra na wyjeździe ze Środą 
Wielkopolska, a Luboński Klub Spor-
towy z zespołem 1920 Mosina, rów-
nież na boisku przeciwnika.

Władysław Szczepaniak

Puchar 
Polski

n
Mecz Stelli z Zawiszą Dolsk – obrona rzutu karnego przez lubońskiego bramkarza – Mateusza Zawalskiego   fot. Władysław Szczepaniak

n
Spotkanie Stelli z Czarnymi Czerniejewo na boisku w Luboniu   fot. Władysław Szczepaniak

cd.  
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Poznańska klasa A grupa I
 1.  Czarni Czerniejewo 3 9 6:3
 2.  Maratończyk Brzeźno 3 7 8:2
 3.  Phytopharm Klęka 3 7 6:4
 4.  Polonia II Środa Wlkp. 3 6 9:4
 5.  Pogoń Książ Wlkp. 3 6 10:9
 6.  Clescevia Kleszczewo 3 6 8:7
 7.  Avia Kamionki 3 4 6:5
 8.  Warta II Śrem 3 4 5:5
 9.  Kłos II Zaniemyśl 2 3 5:3
 10.  Stella Luboń 3 3 5:6
 11.  Polonia Poznań 3 3 3:5
 12.  Jurand Koziegłowy 2 0 4:8
 13.  Lider Swarzędz 3 0 7:13
 14.  Zawisza Dolsk 3 0 1:9 
  WS
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stellowcy narzucili swój 
styl gry i dominowali na 
boisku przeciwnika, stwa-
rzając groźne sytuacje pod 
bramką Clescevii. Podczas 

jednej z nich gospodarzy uratowała 
jedynie poprzeczka. W 25. Minucie, 
po dobrze wykonanym rzucie wol-
nym, Jakub Budych skierował piłkę 
głową do bramki i na przerwę Stella 
schodziła prowadząc 0:1. Po prze-
rwie, jak się okazało, obraz gry się 
zupełnie zmienił. Nie wiadomo, czy 
to była ta sama Stella, ponieważ cał-
kowicie oddała inicjatywę gospo-
darzom, a ci nie marnując takich 
okazji, zdobyli cztery bramki.
Qn 3 września lubonianie podejmo-

wali u siebie Zawiszę Dolsk, odnosząc 
pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. 
Pokonali 4:1 drużynę Zawiszy, która 
jest obecnie na końcu tabeli. Bramkę 
w 17. minucie z rzutu karnego zdobył 
Tomasz Mroczyński. Jeszcze na mi-
nutę przed zakończeniem pierwszej 
połowy arbiter podyktował rzut karny 
dla gości, ale bramkarz Stelli – Mate-
usz Zawalski – popisał się świetną obroną. 
W drugiej połowie uwidoczniła się duża 
przewaga gospodarzy, która została udo-
kumentowana zdobyciem trzech bramek. 
Strzelcami okazali się ponownie: Tomasz 
Mroczyński, Kamil Frankowski i Moha-
med Amine Tayachi. Po meczu trener Stelli 

n
 Wśród kibiców, którzy zakupili cegiełki, wylo-
sowano odbiorców gadżetów klubowych 
Stelli   fot. Władysław Szczepaniak

na korcie z zawodniczkami 
klasy światowej, na dodatek 
o trzy, a nawet cztery lata 
starszymi, było to ogrom-
nym wyzwaniem. Walczy-
ła do końca, ale ostatecznie 
uległa rywalkom z: Malezji – 
Zoe Foo Yuk Han, 0:3 (1:11, 
1:11, 3:11), Czech – Denisa 
Rohunová, 0:3 (7:11, 9:11, 
5:11), RPA – Faith Sithole, 
0:3 (1:11, 3:11, 4:11), Czech 
– Karolina Füzy, 0:3 (1:11, 
6:11, 6:11). Zajęła w tym tur-
nieju #58 miejsce. Na pew-
no zdobyte doświadczenie 
zaprocentuje na kolejnych 
turniejach tej rangi.

Plany
W obecnym sezonie Do-
minika zamierza wystarto-
wać w Mistrzostwach Pol-
ski w  kategorii GU17 
i  Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów 
oraz zakończyć rywalizację 
na Mistrzostwach Polski Seniorów 
w pierwszej szesnastce. Chce też uzyskać 
kwali�kację do Kadry Narodowej Junio-
rów na Mistrzostwa Europy w Czechach 
oraz Mistrzostwa Świata w  Nowej Ze-
landii.

Przemysław Lubiński

Dominika Lubińska ma 14 lat. Squashem 
zajmuje się od 2012 r. Już jako 11-latka 
zwyciężyła w Indywidualnych Mistrzo-

stwach Polski w tej dyscyplinie w kate-
gorii GU13 (dziewczęta do lat 13), po-
konując starsze od siebie rywalki (czytaj: 
„WL” 07-2014, str.  36). Trenuje w  po-
znańskim klubie „MySquash”. 

Squash – sport polegający na odbija-
niu rakietą piłki o  ścianę w  sposób, 
który w maksymalnym stopniu utrud-
ni ponowne odbicie piłki przez prze-
ciwnika.

Podwójne złoto na Mistrzostwach Polski
Sukcesy 14-letniej lubonianki – Dominiki Lubińskiej – w squashu 

Zaledwie kilka tygodni temu, w połowie 
sierpnia, Dominika zakończyła praco-
wity sezon. Oto krótkie podsumowanie:
- Na Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Juniorów w  squashu  2016, kat. 
GU15 (dziewczęta do lat 15), 2-3 czerw-
ca, Warszawa, Dominika rozstawiona 
z  numerem #1 nie zawiodła. Pewnie 
wygrywając wszystkie swoje mecze, bez 
straty seta, sięgnęła po złoty medal Mi-
strzostw Polski. Wygrała ćwierć�nał 
z koleżanką klubową, Martą Buczkowską 
(klub MySquash, Poznań) 3:0 (11:4, 11:0, 
11:1), pół�nał z  Martyną Dakowską 
(Silesia Club, Bytom) 3:0 (11:2, 11:2, 
11:2) oraz �nał z Natalią Czekaj (Squ-
ash4You, Kraków) 3:0 (11:4, 11:4, 11:7).
- W pierwszych Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorek w squashu (23-25 
czerwca, Kraków), Dominika wraz z ko-
leżankami z klubu (MySquash Poznań): 
Aleksandrą Surdziel, Martą Buczkowską, 
Nataszą Grzechowiak oraz Aleksandrą 
Tomczyk, również sięgnęłły po złoto. 
Pozostałe miejsca na podium zajęły 
drużyny Abram Team (Poznań/Szczecin) 
oraz Squash4You (Kraków).
Qn Na Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski Seniorów w  squashu 2016 (10-
11 czerwca, Warszawa) po raz drugi 
z rzędu Dominika wywalczyła prawo gry 
na najważniejszym turnieju krajowym, 
zajmując w rankingu Polskiej Federacji 
Squasha pozycję #36. Poza pierwszym 
meczem (otwarcia turnieju, na korcie 
nr 1) z już trzykrotną, aktualną Mistrzy-
nią Polski, Magdą Kamińską (PFS #1), 

przegranym przez Dominikę 
0:3 (4:11, 2:11, 1:11), pozosta-
łe mecze były bardzo zacięte: 
z Moniką Świerczyńską, PFS 
#28 (Warszawa) – 3:2 (11:8, 
8:11, 9:11, 11:3, 11:6), o miej-
sce 17.; z Katarzyną Owcarz, 
PFS #23 (Wrocław) – 2:3 (8:11, 
12:10, 2:11, 11:9, 7:11), o miej-
sce 17.; z Pauliną Rogaczewską, 
PFS #39 (Gdańsk) – 1:3 (11:4, 
8:11, 6:11, 9:11), o miejsce 21.; 
z Kingą Wasilewską, PFS #32 
(Wrocław) – 3:1 (10:12, 11:7, 
11:7, 11:3) o miejsce 23. Lubo-
nianka zakończyła turniej na 
23. miejscu, znacznie lepiej niż 
wynikałoby to z rozstawienia.
Qn Mistrzostwa Świata Juniorów 

w squashu 2016, (6-11 sierpnia, 
Bielsko-Biała). Był to pierwszy 
turniej takiej rangi, w którym 
Dominika brała udział. Te za-
wody są rozgrywane wyłącz-
nie w jednej kategorii – U19 
(do lat 19). W turnieju brały 
udział zawodniczki z ponad 30 
krajów, m.in. z Egiptu, Male-
zji, Nowej Zelandii, Australii, 
Indii, Hong Kongu, Singapuru, Korei Po-
łudniowej, Stanów Zjednoczonych oraz 
wielu państw europejskich. Drugą rakietą 
naszej reprezentacji była o trzy lata starsza 
Emilia Kaniewska (Kahuna, Warszawa), 
Mistrzyni Polski do lat 17. Aktualny bilans 
spotkań z Emilią to 6:2 na korzyść Do-
miniki. Dla czternastolatki rywalizującej 

n
Kadra Narodowa Polski Juniorek na Mistrzostwa Świa-
ta 2016 – Dominika Lubińska oraz Emilia Kaniewska

n
Podium Drużynowych Mistrzostw Polski 2016 – Dominika Lubińska wśród dziewcząt  
zajmujących najwyższe podium, 2. z prawej

Szczególne podziękowania za pracę w całym sezonie oraz przygotowanie do tur-
niejów należą  się kadrze trenerskiej: Marcinowi Herzogowi, Emilowi Hrynko 
oraz selekcjonerom: Annie Jurkun (Kadra Narodowa) i Damianowi Malińskiemu 
(DMP), a także trenerom (Luboń): Maciejowi Kędziorze oraz Katarzynie Sitarz, 
dzięki którym Dominika zdobyła w  listopadzie złoty medal Mistrzostw Polski 
w Speed badmintonie.

Sebastian Kleiber powiedział: Po nieuda-
nym początku, po tych dwóch porażkach, 
uznaliśmy, że obojętnie w jaki sposób, ale 
ten mecz trzeba wygrać! I jak się okazuje, 
wielkim plusem jest to, że mamy liczną, 
wyrównaną kadrę, co dało efekt w  tym 
wygranym meczu.

Władysław Szczepaniak
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n
Podium Drużynowych Mistrzostw Polski 2016 – Dominika Lubińska wśród dziewcząt  
zajmujących najwyższe podium, 2. z prawej

Już od kilku lat w Luboniu odbywają się 
obozy sportowe organizowane przez 
kluby i stowarzyszenia. Tym razem od-
były się cztery zgrupowania. Uczestnicy 
obozów sportowych korzystali z zakwa-
terowania w Gimnazjum nr 2, natomiast 
treningi odbywali głównie na hali LOSiR 
Sp. z  o.o. Sportowcy korzystali także 
z innych będących w zarządzie miejskiej 
spółki obiektów takich, jak: boisko Orlik 
i boisko przy ul. Szkolnej.

Jako pierwsi zjawili się siatkarze i siat-
karki ze znanego z pracy z młodzieżą 
klubu „Virtus Szlichtingowa” z  woje-
wództwa lubuskiego. Zgrupowanie 
trwało od 25 – 31 lipca i miało charak-
ter sportowo-rekreacyjny. Uczestniczy-
ło w nim 25 zawodniczek i zawodników. 
1 sierpnia do Lubonia zawitało 35 mło-
dych tenisistów i tenisistek stołowych, 
którzy w ramach programu „Integralny 
Tenis Stołowy” intensywnie przygoto-
wywali się do jesiennej części sezonu. 
Zawodnicy trenowali pod okiem kilku 
trenerów, kierowanych przez Jerzego 
Grycana, znanego szkoleniowca, który 
prowadził kadrę narodową naszego 
kraju w  tenisie stołowym. Był to już 
piąty organizowany przez Integralny 
Tenis Stołowy obóz w Luboniu. Trwa-
jące do 11 sierpnia zgrupowanie zakoń-
czył turniej z udziałem wszystkich za-
wodników. Były upominki i pamiątko-

we dyplomy. Kolejny obóz (11-20.08) 
zorganizował Wielkopolski Związek 
Tenisa Stołowego dla najlepszych swo-
ich zawodników. Kierownikiem obozy 
był prezes Związku Tadeusz Nowak. 
Wielkopolska systematycznie pnie  się 
do góry w rankingach polskiego tenisa 
stołowego, szczególnie w  kategoriach 
młodzieżowych. Poziom sportowy, jaki 
prezentowali zawodnicy, potwierdza, 
że wyniki będą coraz lepsze. Trzeba 

dodać, że w obu wspomnianych zgru-
powaniach uczestniczyli zawodnicy 
z Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego, 
a zajęcia prowadzili także trenerzy z lu-
bońskiego Klubu.
Ostatnie zgrupowanie odbyło  się 
w dniach 20 – 28 sierpnia i uczestniczy-
ło w nim 30 siatkarek z Klubu Iras Cza-
plinek (województwo zachodniopomor-
skie). Dziewczęta bardzo intensywnie 
trenowały i, jak na zakończenie stwier-
dził kierownik zgrupowania Krzystof 
Rosiak, zastały bardzo dobre warunki 
do treningu, wygodne zakwaterowanie 
i bardzo urozmaicone wyżywienie, któ-
re dla wszystkich obozów zapewniał 
LOSiR Catering.
Oprócz treningów uczestnicy zgrupowań 
odwiedzili Poznań, byli na Termach 
Maltańskich i odwiedzili Muzeum Ar-
kadego Fidlera w Puszczykowie.

Marek Giese

Z LOSiR-u
130 młodych sportowców trenowało w Luboniu

n
Siatkarki z Klubu „Iras Czaplinek” trenowały w LOSiR-ze podczas zgrupowania

Bardzo intensywnie zapowiadają  się 
rozgrywki piłkarskie z udziałem klu-
bów i akademii piłkarskich działają-
cych na terenie Lubonia. Wszystkie 
kluby korzystają z  obiektów sporto-
wych będących w zarządzie LOSiR Sp. 
z  o.o. (mecze, treningi). Oprócz se-
niorskich zespołów Lubońskiego (IV 
liga), Stelli (klasa A) oraz Pogromu 
(klasa B) duże zainteresowanie kibi-
ców powinna wzbudzić rywalizacja 
zespołów młodzieżowych. 16 z  nich 
uczestniczy w  rozgrywkach prowa-
dzonych przez Wielkopolski Związek 
Piłki Nożnej. Taka ilość drużyn, razem 
z seniorami prawie 20, gwarantuje co 
tydzień wiele niepowtarzalnych emo-
cji. Oznacza to, że na Stadionie Miej-
skim i boisku przy ul. Szkolnej (po-
pularna „Stella”) oraz na orliku przy 
ul. Dojazdowej zostanie rozegranych 
ponad 100 meczy mistrzowskich i tur-
niejów.
Podczas przerwy w rozgrywkach LO-
SiR przeprowadził bardzo intensywne 
prace nad regeneracją boisk. Oprócz 
prac nad jakością nawierzchni bardzo 
dużo się działo, jeśli chodzi o funkcjo-
nowanie lubońskich klubów. Z inicja-
tywy zastępcy burmistrza Mateusza 
Mikołajczaka oraz prezesa LOSiR Sp. 

z o.o., Zbigniewa Trawki rozpoczęły się 
międzyklubowe spotkania i konsulta-
cje mające na celu wypracowanie opty-
malnego dla Lubonia systemu szkole-
nia w piłce nożnej, który będzie skut-
kował w przyszłości stworzeniem coraz 
silniejszego zespołu seniorów.
W hali LOSiR przy ul. Kołłątaja od 29 
września do 1  października odbę-
dzie się tradycyjny Festiwal Piosenki. 
Zaplanowano dwa ogólnopolskie tur-
nieje w brazylijskim ju-jitsu w dniach 
24-25 września oraz 5-6 listopada. Od 
9 października ruszą rozgrywki Lu-
bońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. 
Cieszące się dużym zainteresowaniem 
kibiców piłkarskie turnieje Luboń Cup 
rozpoczną się 12 listopada. Natomiast 
29 i 30 listopada odbędzie  się w hali 
Memoriał Jigoro Kano w judo, w mię-
dzynarodowej obsadzie. Informacji 
o  tych oraz pozostałych imprezach 
należy szukać na stronie: www.losir.eu, 
gdzie będą zamieszczane zapowiedzi 
i relacje z imprez. Na stronie LOSiR-u 
będzie również prezentowany szcze-
gółowy terminarz wszystkich rozgry-
wek piłkarskich, jakie będą się odbywać 
na lubońskich obiektach, wraz z wy-
nikami.

LOSiR

LOSiR zapowiada
Wydarzenia sportowe i kulturalne w obiektach zarządzanych przez 
Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji na 4 ostatnie miesiące roku

4 września br. rozpoczął 
swoje rozgrywki wystę-
pujący w B klasie zespół 
Pogromu Luboń, który 
podejmował u siebie Pie-
czarkę Wielichowo. 
W tym bardzo wyrówna-
nym spotkaniu padło aż 
7 bramek! Niestety, go-
ście byli o jedno tra�enie 
lepsi i pokonali w konse-
kwencji Pogrom 3:4. 
Bramki zdobyli: Dawid 
Kubiak, Maciej Matuszal-
ski, Krystian Konieczka.

Władysław Szczepaniak

Zabrakło szczęścia!
Pogrom Luboń

Tabela B klasy

 1.  Huragan Michorzewo 2 6 13:1
 2.  NKS Niepruszewo 2 6 8:2
 3.  Orzeł Rostarzewo 2 4 6:3
 4.  Las Puszczykowo 2 4 4:1
 5.  Orły Plewiska 2 3 3:3
 6.  Ogrol Sielinko 1 3 3:2
 7.  Pieczarka Wielichowo 2 3 4:8
 8.  Piast Jabłonna 2 3 4:10
 9.  KSG Brodnica-Manieczki 2 3 3:4
 10.  Pogrom Luboń 1 0 3:4
 11.  Jastrząb Rudnicki 2 0 4:8
 12.  Okoń Sapowice 2 0 3:7
 13.  Orlik Sepno 2 0 2:7

WS

W niedzielę, 10 lipca, na akwenie starorzecza Warty – Kocie Doły – odbyły  się 
spławikowe zawody wędkarskie w kategorii drużynowej o Puchar Prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Luboniu. 1. miejsce zajęło Koło PZW Lubonianka I (8 pkt), 2. 
– Koło PZW Lubonianka II (14 pkt, waga ryb 5 245 g), 3. – Koło PZW Lipień (14 
pkt, 5  130  g), 4. – Koło PZW Wilda (16 pkt), 5. – Koło PZW Kolejarz (18 pkt, 
3 505 g), 6. – Koło PZW Skoki (18 pkt, 3 390 g), 7. – Koło PZW Mosina-Miasto 
(23 pkt).
Puchary i dyplomy wręczył Walerian Teszner.

Roman Śróda

Letnie branie

n
Zwycięzcy zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „Lubonianka”
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1 września po godz.  10 na ul. Armii 
Poznań, na wysokości Ratajczaka, do-
szło do zderzenia dwóch pojazdów 

osobowych, w skutek czego jedna oso-
ba trafiła do szpitala.
Miejsce zdarzenia zabezpieczała OSP 

Luboń, Szkoła Aspi-
rantów z  Poznania 
oraz Policja i  Straż 
Miejska. Do mo-
mentu usunięcia 
pojazdów z  drogi, 
ruch wokół odby-
wał się wahadłowo.

Rafał Wojtyniak

Wypadek na Armii Poznań

Uszkodzona w zde-
rzeniu z peuge-
otem toyota   fot. 
Rafał Wojtyniak

W niedzielę, 21 sierpnia po godz. 22. 
doszło do tragicznego w skutkach wy-
padku, który wydarzył się przy przejeź-
dzie kolejowym w  okolicy ul. Krętej. 
Samochód osobowy, jadąc od strony 
Mosiny, wypadł z  drogi i  uderzył 
w drzewo, następnie odbił się od pnia 
i  stanął w  płomieniach. W  pojeździe 
znajdowali  się dwaj uwięzieni w  nim 
młodzi mężczyźni – jak  się później 
okazało, narodowości ukraińskiej. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia luboń-
scy strażacy ugasili płonący samochód 
i  za pomocą narzędzi hydraulicznych 

wyciągnęli z  niego kierowcę, który 
w  stanie ciężkim został przewieziony 
do szpitala. Pasażer uczestniczący 
w wypadku, niestety, poniósł śmierć na 
miejscu. Jak ustaliła policja, kierujący 
pojazdem był nietrzeźwy. W  akcji 
uczestniczyło pięć zastępów straży po-
żarnej (dwa z OSP Luboń, dwa z OSP 
Mosina oraz jeden ze Szkoły Aspiran-
tów PSP w  Poznaniu), pogotowie ra-
tunkowe oraz policja. Do godz.  2.30 
ruch na tym odcinku drogi wojewódz-
kiej 430 odbywał się wahadłowo.

PAW

Śmierć Ukraińca

W zeszłym miesiącu informowaliśmy 
o zatrzymaniu przez policję w naszym 
mieście trzech pedo�li (czytaj: „WL” 
08-2016, str.  31), którzy po przyzna-
niu  się do winy, będą odpowiadali 
z wolnej stopy. Coraz bardziej doświad-
czeni w  tego typu akcjach lubońscy 
policjanci zatrzymali w sierpniu kolej-
nych zboczeńców – dwóch w Poznaniu 
przy ul Zgoda i 28 Czerwca 1956 oraz 

3 w Luboniu – dwóch przy ul. Żabikow-
skiej i jednego przy Unijnej. Scenariusz 
przeprowadzonych skutecznie akcji był 
podobny. Pedo�li wystawił policjantom 
ten sam, co poprzednio, nie mieszkają-
cy w naszym mieście mężczyzna, aran-
żując kolejne spotkania z nimi.

PAW

Pedofile w potrzasku
17 sierpnia wieczorem strażacy znaleźli 
w mieszkaniu w bloku przy ul. Kościusz-
ki martwą, około 60-letnią kobietę. 
O  godz. 18.37 zostali wezwani przez 
policję do otwarcia lokalu pod tym ad-
resem. Dostęp był utrudniony, ponieważ 

mieszkanie znajdowało się na 4 piętrze. 
Na miejsce przyjechał więc samochód 
z  drabiną mechaniczną. Niestety, po 
wejściu do pomieszczeń i zlokalizowaniu 
kobiety stwierdzono, że nie żyje.

(Z)

Za późno

n
Akcja strażaków przy bloku na ul. Kościuszki przy użyciu drabiny mechanicznej

Płoną samochody
Od pewnego czasu w Luboniu i gminach sąsiednich płoną samochody. W sierp-
niu np. spaliły  się kolejne dwa auta: Mercedes przy ul Kozińskiego oraz Land 
Rower w Wirach przy ul. Komornickiej. Czy to przypadek? Dochodzenia trwają, 
ale niebezpodstawnie można się pokusić o stwierdzenie, że są to umyślne podpa-
lenia.

PAW

Na mapie znajdą  się informacje m.in. 
o przestępstwach, naruszaniu porządku 
publicznego czy innych zagrożeniach, 
które najbardziej doskwierają ludziom. 
Każdy obywatel będzie miał możliwość 
aktualizacji tych informacji poprzez 
przekazanie problemu za pomocą strony 
internetowej. Policja, po zwery�kowaniu 
sygnałów, będzie nanosić je na mapy, co 
pozwoli badać szczegółowo faktyczny 
poziom bezpieczeństwa w danym obsza-
rze. Nie chodzi tu bowiem tylko o zda-
rzenia kryminalne, ale o wszelkie sytu-
acje mogące wpłynąć na poczucie bez-
pieczeństwa społecznego, np. że codzien-
nie pod wiaduktem kolejowym koło 
szkoły zbiera się grupa młodzieży, która 
pije alkohol lub zakłóca porządek pu-
bliczny albo, że na danej ulicy urządzane 
są wyścigi samochodów, czy chociażby 

to, że gdzieś nielegalnie wyrzucane są 
śmieci. Ma to na celu zwrócenie uwagi 
także na mniejsze incydenty, często nie 
zgłaszane policji. Dzięki tym informa-
cjom funkcjonariusze będą mogli sku-
teczniej odpowiadać na potrzeby miesz-
kańców oraz wykorzystywać ich spo-
strzeżenia.
KP w Luboniu odsyła zainteresowanych 
na stronę dostępną pod linkiem: www.
policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze, 
gdzie można znaleźć mapę zagrożeń i już 
niedługo zacząć nanosić na niej swoje 
uwagi i spostrzeżenia.
Należy jednak zaznaczyć, że narzędzie 
to nie służy do zgłaszania pilnych inter-
wencji Policji. W tego typu przypadkach 
należy korzystać z numerów alarmowych 
112 lub 997.

KP Luboń

Aktywna mapa zagrożeń
Komisariat Policji (KP) w Luboniu informuje, że już niedługo, m.in. 
w obrębie naszego miasta zacznie funkcjonować Krajowa Mapa Zagrożeń, 
która będzie dostępna dla obywateli przez Internet. To najnowszy projekt 
policji, systematycznie uruchamiany w poszczególnych częściach kraju

W związku z realizowanym programem prewencyjnym pn. „Poznański Rower – 
Bezpieczny Rower”, Komisariat Policji w Luboniu przekazuje wykaz terminów 
znakowań rowerów w lubońskiej placówce przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42.
- we wrześniu: 15.09 w godz. 15 – 18; 30.09 w godz. 10 – 13
- w październiku: 11.10 w godz. 15 – 18; 25.10 w godz. 10 – 13.

st. sierż. Krzysztof Niewiada

Znakowanie rowerów
Terminy

n

n
Auto, ktore  po uderzeniu w drzewo w okolicy Krętej spłonęło   fot. OSP
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Qn 20.08 – przy ul. Krętej zatrzymano nie-
trzeźwego kierowcę (0,6 promila).
Qn 21.08 – przy ul. 28 Czerwca 1956 w Po-

znaniu lubońscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego o składanie przez 
Internet propozycji obcowania płciowego 
osobie poniżej 15. roku życia.
Qn 21.08 – uszkodzono audi zaparkowane 

na niestrzeżonym parkingu przy ul. Sikor-
skiego (straty: 1 500 zł).
Qn 23/24.08 – z terenu posesji przy ul. Ra-

tajskiego skradziono BMW (straty: 26 000 zł).
Qn 27.08 – lubońscy, poznańscy i komor-

niccy policjanci zatrzymali przy ul. Szkol-
nej czterech krewkich mężczyzn biorących 
udział w bójce, którzy wymierzając sobie 
wzajemnie ciosy i kopnięcia, doznali ogól-
nych potłuczeń. Jeden z nich (podejrzany 
o uszkodzenie forda focusa) – doświadczył 
poważnego urazu głowy i  wstrząśnienia 
mózgu.
Qn 27.08 – policjanci zatrzymali nietrzeź-

wego mężczyznę (2,8 promila) jadącego 
motorowerem.
Qn 27/28.08 – wybijając szybę i zarysowu-

jąc lakier, nieznany sprawca uszkodził opla 
zaparkowanego przy ul. Jachtowej (straty: 
1 000 zł).
Qn 28.08 – z otwartej posesji przy ul. 11 Li-

stopada skradziono rower (straty: 1 000 zł).
Qn 28.08 – przy ul. Unijnej lubońscy poli-

cjanci zatrzymali mężczyznę podejrzane-

go o składanie przez Internet propozycji 
obcowania płciowego osobie poniżej 15. 
roku życia.
Qn 29.08 – przy ul. Sobieskiego zatrzyma-

no dwóch mężczyzn, którzy uszkodzili 
renaulta (wybicie szyby, uszkodzenie lu-
sterka i błotnika; straty: 2 000 zł).
Qn 29.08 – dwóch nieznanych sprawców 

podpaliło mercedesa zaparkowanego przy 
ul. Kozińskiego, efektem czego było także 
zniszczenie części dachu pobliskiego bu-
dynku. Oględzin dokonali technik krymi-
nalistyki i biegły z zakresu pożarnictwa.
Qn 29.08 – przy ul. Kościuszki zatrzymano 

mężczyznę prowadzącego samochód, po-
mimo cofniętych mu uprawnień.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

Qn 01.08 – nieznany sprawca skradł znaczek 
z logo, dwie atrapy z przedniej maski i za-
rysował lakier na BMW zaparkowanym 
na nieogrodzonej posesji przy ul. Polnej 
(straty: 1 800 zł).
Qn 02.08 – na parkingu CH Factory przy 

ul. Dębieckiej uszkodzono toyotę, na miej-
scu zabezpieczono zapis monitoringowy 
(straty: 1 000 zł).
Qn 02.08 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Jachtowej skradziono renaulta kombi 
(straty: 25 000 zł).
Qn 02.08 – przy ul. Niezłomnych zatrzy-

mano kierującego renaultem mężczyznę 
będącego pod wpływem środków odurza-
jących, posługującego  się przerobionym 
dokumentem.
Qn 02/03.08 – nieznany sprawca, strzelając 

z wiatrówki, uszko-
dził podwójną szybę 
okna w  budynku 
hurtowni sportowej 
„Sportech” przy ul. 
Przemysłowej (stra-
ty 1 000 zł).
Qn 03.08 – na Nowym 

Rynku przy ul. Ża-
bikowskiej, wyko-
rzystując nieuwagę 
mieszkanki Lubonia, 
nieznany sprawca 
skradł jej portfel 
z dokumentami i go-
tówką (straty: 590 zł).
Qn 03.08 – nieznany 

sprawca skradł ka-
talizator od forda na 
niestrzeżonym par-
kingu przy ul. Westerplatte.
Qn 03/04.08 – z niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Jachtowej skradziono citroena 
(straty: 49 700 zł).
Qn 03.08 – przy ul. Dębieckiej zderzyły się 

dwa samochody osobowe. Kierowcy byli 
trzeźwi, jednego z nich ze złamanym żebrem 
przewieziono do szpitala.
Qn 03/05.08 – przy ul. Wschodniej włama-

no się do citroena i skradziono radio sa-
mochodowe (straty: 100 zł).
Qn 03.08 – przy ul. Fabrycznej policjanci 

zatrzymali nietrzeźwego kierowcę (0,7 
promila). Okazało się, że był poszukiwany 
dwoma listami gończymi.
Qn 06.08 – przy ul. Sikorskiego mężczyźnie 

zamieszkałemu w Niemczech skradziono 
portfel z dokumentami, kartą bankoma-
tową i gotówką (straty 1 200 zł).
Qn 06.08 – przy ul. Poznańskiej policjanci 

zatrzymali mężczyznę kierującego samo-
chodem, pomimo cofnięcia mu uprawnień.
Qn 06.08 – przy ul. Ks. Streicha policjanci 

zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę (1,2 
promila) jadącego motorowerem.
Qn 07.08 – mieszkance Poznania skradzio-

no w CH Factory przy ul. Dębieckiej port-
fel z dokumentami i kartą płatniczą.
Qn 08.08 – z klatki schodowej budynku na 

ul. Topolowej skradziono rower górski 
(straty: 1 700 zł).
Qn 08.08 – mieszkance Lubonia skradzio-

no przy ul. Ks. Streicha dwie karty płatni-
cze, a następnie wykorzystano je, regulując 
rachunek w sklepie na kwotę 32 zł.

Qn 08.08 – włamano się 
do skody zaparkowanej przy ul. Tuwima 
i  skradziono radio samochodowe oraz 
poduszkę powietrzną. Technik krymina-
listyki zabezpieczył ślady (straty: 6 000 zł).
Qn 10.08 – nieznany sprawca uszkodził okno 

balkonowe i ościeżnicę jednego z mieszkań 
przy ul. Jachtowej. Technik kryminalisty-
ki zabezpieczył ślady (straty: 2 000 zł).
Qn 10.08 – przy ul. Żabikowskiej policjan-

ci zatrzymali mężczyznę podejrzanego 
o składanie przez Internet propozycji ob-
cowania płciowego osobie poniżej 15. roku 
życia.
Qn 11.08 – przy ul. Żabikowskiej policjan-

ci zatrzymali mężczyznę podejrzanego 
o składanie przez Internet propozycji ob-
cowania płciowego osobie poniżej 15. roku 

życia.
Qn 12.08 – włamano się 

do segmentu szeregow-
ca przy ul. Przyjaznej 
i skradziono sejf z za-
wartością: zegarków, 
złotej biżuterii, złotych 
i srebrnych monet, klu-
czyków od audi i doku-
mentów. Na miejscu 
zdarzenia pracował pies 
tropiący, zabezpieczono 
też ślady (straty: 
40 000 zł).
Qn 12.08 – policjanci 

zatrzymali przy ul. 
Wschodniej mężczyznę 
prowadzącego samochód, 
pomimo cofniętych 
uprawnień.

Qn 12/13.08 – z otwartego mieszkania blo-
ku przy ul. Żabikowskiej skradziono port-
fel z dokumentami i gotówką (straty: 2 000 zł).
Qn 13.08 – przy ul. Wiejskiej policjanci 

zatrzymali mężczyznę prowadzącego sa-
mochód, pomimo cofniętych mu uprawnień.
Qn 14.08 – policjanci zatrzymali przy ul. 

Krętej mężczyznę kierującego samochodem, 
pomimo cofniętych uprawnień.
Qn 14.08 – przy ul. Żabikowskiej nieznany 

sprawca uszkodził roletę i  wiatrak elek-
tryczny budki z lodami (straty: 700 zł).
Qn 15.08 – przy ul. Dębieckiej trzej nielet-

ni w wieku 16-17 lat, w celu utrzymania 
w posiadaniu wcześniej skradzionego gło-
śnika bezprzewodowego o wartości 130 zł 
pobili 15-letniego chłopca, który, na szczę-
ście, doznał lekkich obrażeń.
Qn 15.08 – przy ul. Zgoda w Poznaniu lu-

bońscy policjanci zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o składanie przez Internet 
propozycji obcowania płciowego osobie 
poniżej 15. roku życia.
Qn 16/17.08 – skradziono forda zaparko-

wanego przy ul. Pomorskiej (straty: 25 000 zł).
Qn 17.08 – przy ul. Niepodległości poli-

cjanci zatrzymali sprawcę zgłoszonej wcze-
śniej kradzieży rozbójniczej.
Qn 18.08 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego narkoty-
ki.
Qn 19.08 – uszkodzono roletę antywłama-

niową budki z lodami przy ul. Żabikowskiej 
(straty: 1 100 zł).

POLICJA - STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  
116 111; www.116111.pl

W sierpniu skradziono 
w Luboniu 4 samochody oraz 

popełniono 5 przestępstw 
internetowych. Zatrzymano 
także 2 osoby posiadające 
narkotyki i aż 5. mężczyzn 
podejrzanych o składanie 

propozycji obcowania płcio-
wego osobom nieletnim 

(dwóch w Poznaniu)! Zatrzy-
mano również aż 5. kierow-
ców prowadzących pojazdy 

pomimo cofnięcia im upraw-
nień oraz 5 nietrzeźwych kie-

rowców

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 prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower” 
Komisariat Policji w Luboniu zaprasza do oznakowania rowerów, które odbę-
dzie się w Komisariacie Policji przy ul. Powstańców Wlkp. 30 września w godz. 
10-13; 11 października 15-18 i  25 października 10-13. Rowery powinny być 
wyposażone w jedno światło pozycyjne białe lub żółte, element odblaskowy, co 
najmniej jeden działający hamulec oraz dzwonek. Osoba, która chce przystąpić 
do programu powinna mieć z sobą dowód osobisty i ewentualnie dowód zakupu 
roweru. Konieczne jest też uczestnictwo osoby pełnoletniej w przypadku zna-
kowania rowerów dzieci.   (PAW)

Lubońscy strażacy wyłowili w niedzie-
lę, 28 sierpnia, ze stawu Edy przy ul. 
Niezłomnych (szachty), zwłoki około 
70-letniej kobiety. OSP otrzymała zgło-
szenie o ciele dryfującym po powierzchni 
zbiornika około godz. 11. Pływające ciało 
zauważył jeden z przechodniów i po-
wiadomił odpowiednie służby. Strażacy 
wyciągnęli je na brzeg. Niestety, mimo 

szybkiej interwencji, nie udało się ura-
tować kobiety. Według policji, kobieta 
spędziła już w wodzie kilkanaście godzin. 
Policja wykluczyła udział osób trzecich 
w tym tragicznym zdarzeniu. W akcji 
uczestniczyli również strażacy z Szkoły 
Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Jed-
nostki Ratunkowo-Gaśniczej (JRG1). 

PAW

Zwłoki na szachtach

n
Akcja strażaków przy wyławianiu zwłok kobiety z szacht   fot. z archiwum OSP
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POLICJA - STRAŻ

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W sierpniu wykonaliśmy 22 łączone 
patrole prewencyjne z funkcjonariusza-
mi Komisariatu Policji w Luboniu w go-
dzinach od 6 do 14. Ponadto również 8 
patroli w godz. 17-1, których celem była 
kontrola miejsc publicznych, gdzie naj-
częściej dochodzi do spożywania alko-
holu. W związku z nieprzestrzeganiem 

zapisów „Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 
podjęliśmy 45 interwencji. W 25. przy-
padkach zakończyły się one nałożeniem 
mandatów karnych.
Z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 
6 kontroli w  miejscach zamieszkania 

W sierpniu Ochotnicza Straż Pożarna 
odnotowała 44 interwencje (12 pożarów, 
27 miejscowych zagrożeń i 5 fałszywych 
wezwań). Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu, Poznaniu, na terenie gminy 
Komorniki oraz na autostradzie A2.
Qn 01.08 – wypadek samochodowy w Ko-

mornikach (ul. Żabikowska),
Qn 04.08 – sorpcja palmy oleju z powierzch-

ni jezdni ul. Dworcowej,
Qn 05.08 – kolizja dwóch samochodów 

osobowych na ul. Fabrycznej,
Qn 05.08 – wypadek samochodowy w Po-

znaniu (ul. Głogowska),
Qn 05.08 – usunięcie drzewa pochylonego 

na budynek przy ul. 3 Maja,
Qn 09.08 – pożar mięsa w garnku w pomiesz-

czeniu kuchennym na ul. Żabikowskiej,
Qn 09.08 – sorpcja plamy oleju z powierzchni 

jezdni ul. Powstańców Wielkopolskich,
Qn 10.08 – sprawdzenie przyczyny włą-

czenia się monitoringu przeciwpożaro-
wego w Centrum Handlowym Factory 
przy ul. Dębieckiej,

Qn 10.08 – pożar trawy przy ul. Rydla,
Qn 11.08 – pożar samochodu na ul. Juranda,
Qn 11.08 – pożar samochodu do wywozu 

śmieci w Poznaniu (ul. Sycowska),
Qn 11.08 – sprawdzenie przyczyny załącze-

nia się monitoringu przeciwpożarowego 
w Leroy Merlin (Poznań, ul. Głogowska),
Qn 12.08 – pożar balotów siana w  Ko-

mornikach (ul. Jeziorna),
Qn 12.08 – wypadek samochodowy na 

DK 5 w Rosnówku,
Qn 14.08 – zabezpieczenie miejsc z gniazda-

mi szerszeni do czasu przyjazdu jednostek 
specjalizujących się w usuwaniu owadów 
błonkoskrzydłych – ul. Szkolna i Okrzei,
Qn 16.08 – pożar samochodu osobowego 

na autostradzie A2,
Qn 16.08 – pomoc policji w wejściu do 

mieszkania,
Qn 19.08 – sprawdzenie przyczyny włącze-

nia się monitoringu przeciwpożarowego 
w Szkole Podstawowej przy ul. Grabowej 
w Poznaniu,

W dniach 8 – 11 sierpnia Szkoła Aspi-
rantów Państwowej Straży Pożarnej 
(PSP) z Krakowa wspólnie z poznańską 
Szkołą Aspirantów PSP, wykorzystując 
poligon pożarniczy nad Wartą i tereny 
przyległe, przeprowadziły egzaminy dla 
psów ratowniczych. Sprawdzano umie-

jętności zwierząt w  trzech specjalno-
ściach: terenowej klasy 0 i gruzowiskowej 
klasy 0 (test zachowania się psa w sto-
sunku do człowieka i  próby poszuki-
wawczej) oraz terenowej klasy  I (test 
współpracy i  test zachowania  się psa 
w stosunku do człowieka oraz z próby 

Psy na poligonie

osób korzystających z pomocy tej insty-
tucji. Na potrzeby tej instytucji dokona-
liśmy także 4 konwojów wartości pie-
niężnych.
Interwencji związanych ze zwierzętami 
odnotowaliśmy w  sumie 21. Czterech 
właścicieli psów, którzy nie zachowali 
środków ostrożności przy ich trzymaniu, 
ukaraliśmy grzywną mandatową. Odno-
towaliśmy również dwie interwencje 
dotyczące występowania gniazd szersze-
ni. Do Ptasiego Azylu przy Nowym 
Ogrodzie Zoologicznym w  Poznaniu 
odwieźliśmy dwa ranne ptaki.
4 razy byliśmy wzywani na parkingi 
sklepów wielkopowierzchniowych 
w związku z żebractwem. 33 razy nasze 

interwencje dotyczyły nieprawidłowego 
postoju lub zatrzymania pojazdów me-
chanicznych. Kolejne 11 razy interwe-
niowaliśmy w przypadku zanieczyszcze-
nia drogi lub chodnika.
Mimo letniej pogody, dziewięciokrotnie 
podejmowaliśmy działania związane ze 
spalaniem nieczystości stałych w piecu 
lub na ogrodzie.
W sumie podjęliśmy 450 różnego rodza-
ju interwencji.
Zabezpieczaliśmy także ład i porządek 
podczas XVI  Światowego Przeglądu 
Folkloru-„Integracja”, który odbył się na 
terenach przy Wzgórzu Papieskim.

Paweł Dybczyński

Qn 19.08 – wypadek samochodowy na 
ul. 11 Listopada,
Qn 19.08 – wypadek samochodowy na 

skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Traugutta,
Qn 19.08 – wybuch w budynku poczty 

w Komornikach (ul. Polna),
Qn 20.08 – sprawdzenie przyczyny za-

dymienia w bloku mieszkalnym na os. 
Dębina w Poznaniu,
Qn 21.08 – pożar ocieplenia na poddaszu 

przy ul. Wojska Polskiego,
Qn 21.08 – pożar w  opuszczonym bu-

dynku przy ul. Armii Poznań,
Qn 21.08 – wypadek samochodowy na 

ul. Krętej,
Qn 22.08 – zabezpieczenie miejsca z gniaz-

dem os do czasu przyjazdu jednostki 
specjalizującej się w usuwaniu owadów 
błonkoskrzydłych (ul. Niezłomnych),
Qn 22.08 – sorpcja plamy oleju z jezdni 

ul. Żabikowskiej,
Qn 22.08 – kolizja samochodów osobo-

wych na ul. Opłotki w Poznaniu,
Qn 24.08 – sprawdzenie przyczyny zady-

mienia wydobywającego się ze studzienki 
przy ul. 3 Maja,
Qn 24.08 – sprawdzenie przyczyny włącze-

nia się monitoringu przeciwpożarowego 
w  Galerii Dębiec przy ul. 28  Czerwca 
1956 w Poznaniu,

Qn 25.08 – sprawdzenie przyczyny włą-
czenia się monitoringu przeciwpożarowe-
go w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie,
Qn 26.08 – sorpcja plamy oleju z po-

wierzchni jezdni na ul. Łęczyckiej 
w Wirach,
Qn 26.08 – zabezpieczanie lądowania śmi-

głowca Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego przy ul. Sienkiewicza,
Qn 26.08 – wypadek samochodowy na 

autostradzie A2,
Qn 26.08 – usunięcie nadłamanego kona-

ru znad chodnika przy ul. Żabikowskiej,
Qn 27.08 – wypadek samochodowy na 

ul. Szkolnej,
Qn 27.08 – pożar budynku przy ul. Ło-

zowej w Poznaniu,
Qn 28.08 – wyłowienie zwłok z szacht przy 

ul. Niezłomnych (czytaj str. 57),
Qn 29.08 – pożar samochodu na ul. Ko-

zińskiego,
Qn 30.08 – pożar samochodu na ul. Ko-

mornickiej w Wirach,
Qn 31.08 – sprawdzenie przyczyny włącze-

nia się monitoringu przeciwpożarowego 
w TESCO w Komornikach (ul. Młyńska),
Qn 31.08 – sorpcja plamy oleju z jezdni 

ulicy Armii Poznań.
Norbert Kaźmierczak

OSP

poszukiwawczej). Do egzaminów przy-
stąpiły 44 zespoły z różnych regionów 
Polski, w  tym z  Poznania. Ich pracę 
oceniali egzaminatorzy z Nowego Sącza, 
Łodzi i Poznania. Certy�kat ratowniczej 
specjalności terenowej klasy 0 uzyskało 

13  zespołów, specjalności terenowej 
klasy I – 9, a specjalności gruzowiskowej 
klasy 0 – 7. Egzaminy przeprowadzono 
przy współpracy z  Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

PAW

n
Praca psa z prowadzącym opiekunem podczas egzaminu specjalności gruzowisko-
wej   fot. SGPR PoznańPodczas testu 

specjalności 
terenowej opie-
kun i pies ra-
towniczy mu-
sieli dobrze 
współpracować   
fot. SGRP Po-
znań

n



9/2016

59

BAW SIĘ Z NAMI

Nasza krzyżówka

Pionowo
1. przyrząd optyczny powięk-

szający przedmioty
2. w star. Grecji – święto na cześć Afrodyty
3. ten kto odżywia kukiełki
8. człowiek o wątłej budowie ciała
10. gat. papugi
11. pot. kamień w pierścionku
12. świecznik przyścienny
13. przewóz towarów z zagranicy
14. targowisko, kiermasz, rynek
17. kapelusz z szerokim rondem
18. herbata paragwajska
19. krasa
21. zwolennik, entuzjasta
22. w mit. gr. – bogini zemsty i nieszczęścia
24. mówca, orator, krasomówca
25. gobelin
26. osoba dzierżawiąca placówkę handlową
27. występuje w herbacie i kawie
28. oklaski za pieniądze

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca września, 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: 
„Wracamy do czwartej ligi Luboński KS”. Nagrodę wylosowała Joanna Ciesielska 
z al. Jana Pawła II. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Poziomo
1. czuła waga
4. zastaw
5. obecność powietrza w ja-

mie opłucnej
6. śnieżny człowiek
7. drugi okres ery mezozoicznej
9. władza, dominacja
14. w ręku woźnicy
15. nieporządek, niechlujstwo
16. wynik mnożenia
17. autodydakta
20. frak do konnej jazdy
23. w grze w szachy, warca-

by – �gura zabrana
26. pot. łobuziak, ulicznik
29. Eden
30. wydawca dzieł
31. drużyna
32. syn Posejdona
33. w mit. gr. – brat i mąż Izydy
34. szlak, ulica, wytyczona droga

Zabawa polega na odgady-
waniu ciekawych i charakte-
r y s t y c z n y c h  m i e j s c 
w Luboniu. Prosimy określić, 
co przedstawia opublikowana 
fotogra�a i  gdzie obiekt  się 
znajduje. Odpowiedzi można 
przesyłać (również pocztą 
elektroniczną), dostarczać do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 
a  lok. 62) albo wrzucać do 
niebieskich skrzynek „Wieści 
Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z  dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwi-
skiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, roz-
losujemy upominki. Prosimy 
też o nadsyłanie swoich propozycji (fo-
togra�i).
Opublikowane w  ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało fragment zabyt-
kowego budynku z  czasów Kolonii 
Żabikowo z  adresem: plac Edmunda 
Bojanowskiego 1, w którym pierwotnie 

(pocz. XX w) mieścił się punkt sprze-
daży Poznańskiego Towarzystwa Osad-
niczego. Potem była tu m.in. apteka, 
przeniesiona następnie do nowego bu-
dynku (dziś przy Urzędzie). Do 1974 r. 
mieszkała tu rodzina Wołyńskich (Ed-
mund i  Franciszka z  dziećmi: Marią, 

Hanną, Karolem i Jadwigą, 
niestety, wszyscy już nie 
żyją). Wtedy dom miał ad-
res: plac Wolności  5. Na-
stępnie mieściły się tu skle-
py różnej kategorii (np. 
pasmanteryjno-odzieżowy, 
obuwniczy), a nawet zakład 
fryzjerski, na piętrze zaś 
miały siedziby Straż Miejska 
i Związek Kombatantów. Od 
dłuższego czasu zajmują go 
lokale gastronomiczne, 
obecnie „Zielona Krowa, 
wcześniej „Marago”. Spośród 
poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą na-
desłała Bożena Wołyńska 
z  ul. Żabikowskiej. Po od-
biór niespodzianki zapra-
szamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w go-
dzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Zabytkowy budynek przy placu E. Bojanowskiego 1, 
choć kilkakrotnie remontowany, architekturą nie 
różni się bardzo od pierwotnego z początku XX wie-
ku   fot. Hanna Siatka

n
Zgadnij, co to za budynek i gdzie się znajduje?   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Qn Dla Jana i Ewy Strugarków z okazji 
Rubinowych Godów – życzenia wielu 
łask Bożych i wszelkiej pomyślności 
składają przyjaciele: Robert i  Beata 
Świerczyńscy.
Qn Drogim Rodzicom – Lidii i Bog-

danowi Kiedrowskim – z okazji 35. 
rocznicy ślubu – niech Wam słońce 
zawsze świeci, a miłość i radość będą 
wskazówką szczęśliwej, wspólnej drogi 
do następnych jubileuszy. Agata i Ma-
teusz z wnukami 
Qn Dla Jana i Ewy Strugarków, z oka-

zji Rubinowych Godów, wszystkiego 
co najlepsze składa Lubońskie Brac-
two Kurkowe.
Qn Z okazji 40. rocznicy ślubu – Ma-

rii i Adamowi Stachowiakom – by 
szczęście nie znało miary, by codzien-
nie świeciło słońce, a Wasze uczucie 
było wyjątkowo gorące życzą Sylwia 
z Oskarem oraz córka Anna z mężem, 
Malwinką i Emilką.
Qn Z okazji 40. rocznicy ślubu życzy-

my Wam Kochani – Ewie i Janowi 
Strugarkom – wszystkiego najlep-
szego: niech każdy dzień dostarcza 
radości i uśmiech zawsze w sercach 
gości, niechaj problemy Was omijają, 
a wszyscy bardzo Was kochają, bo jak 
nikt inny na świecie, Wy na to zasłu-
gujecie – córka z mężem i Kubusiem.
Qn Z okazji 40. rocznicy ślubu, Mamo 

i Tato życzę Wam wszystkiego, co naj-
lepsze i  kolejnych wielu wspólnych 
lat! Niech te Rubinowe Gody będą 
świadectwem Waszej pięknej miłości. 
Bardzo Was podziwiamy i kochamy. 
Ewie i Janowi Strugarkom życzą syn 
Tomasz z Agnieszką.

Qn Serdeczne życzenia dla Agnieszki 
i Łukasza Czerwińskich z okazji 4. 
rocznicy ślubu – wszystkiego najlepsze-
go, niech każdy dzień dostarcza Wam 
radości, uśmiech w sercach Waszych 
gości, niech los Wam sprzyja, niosąc 
zdrowie, powodzenie i zadowolenie – 
z serca życzy mama, Maciej, Paulina, 
Damian, Mateusz i Natalka.
Qn Kochanym Dzieciom i Wnukom 

– Basi i  Mirkowi Kaźmierczakom 
– z okazji 16. rocznicy ślubu – wiele 
miłości i radości życzą babcia Maria 
i tata Henryk.
Qn Kochanym Jubilatom – Ani i Ta-

dziowi Fręśkom – z okazji 25. rocznicy 
ślubu – zdrowia, szczęścia, wytrwa-
łości i błogosławieństwa Bożego na 
dalsze lata z całego serca życzy mama.
Qn Maleńka obrączka, uczuć wiele, na 

całe życie włożona w Kościele. Ko-
chanym Rodzicom – Basi i Mirko-
wi Kaźmierczakom – w 16. rocznicę 
ślubu wielu łask Bożych życzą dzieci: 
Kacper i Wiktoria.
Qn Młodym Jubilatom: Idze Przybył 

i Grzegorzowi Rochatce z okazji kwia-
towej rocznicy ślubu: szczęścia, rado-
ści, miłości, zdrowia. Niech Wam się 
spełnia wszystko, czego pragniecie. 
Mama i Emi.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wybio-
rą się w tym miesiącu państwo Maria i Adam Stachowiakowie. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

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)

Witam wszystkich bardzo serdecznie. 
Najpierw oczywiście rozwiązanie rebu-
sów z poprzedniego numeru, czyli imion 
i nazwisk dwóch zasłużonych dla nasze-
go miasta osób. Są to oczywiście MIE-
CZYSŁAW DĄMBSKI i ROMAN MAY. 
Poprawnie rozwiązali je: Natalka Rożek, 
Wiktor Żurek oraz Bartek Nowakow-
ski. Zapraszamy do redakcji po odbiór 
słodkich niespodzianek.
Dziś również zadanie-zagadka z wiedzy 
o naszym mieście. Przeczytajcie uważnie.
Marta, Emilka, Iga i Lucynka były naj-
lepszymi przyjaciółkami. Mimo iż miesz-
kały w rożnych częściach Lubonia, czę-
sto się spotykały i razem bawiły. W tym 
roku dziewczynki po raz pierwszy poszły 
do szkoły. Był to dla nich ważny dzień. 
Początkowo były smutne, gdyż każda 
z nich znalazła się w innej szkole pod-
stawowej, szybko jednak zorientowały 
się, iż dzięki temu będą miały więcej 
tematów do rozmów. Po kilku dniach 
zajęć w  różnych szkołach przyjaciółki 
spotkały się, by porównać swoje do-

świadczenia. Generalnie bardzo im się 
podobało. Marta powiedziała koleżan-
kom, że jej szkoła jest chyba największa 
w  Luboniu, ma duże czerwone drzwi 
wejściowe, mieści  się blisko Biblioteki 
Miejskiej i  ma gazetkę szkolną „Inter-
-Odgłosy”. Emilka zauważyła, że po 
drodze do szkoły myślała o  ogrodzie 
dziadków, mijając ulice: Kalinową, Aka-
cjową i Malinową. Iga zaśpiewała przy-
jaciółkom hymn jej nowej szkoły: „Więc 
odkryjmy lądy nieznane i  spełnijmy 
swoje marzenia: pomalujmy melodią 
świat pełen ciepła, miłości, bez wad”. 
Z dumą oświadczyła, że jej szkoła nie-
dawno się rozbudowała. Lucynka nato-
miast zapamiętała, iż patron jej szkoły 
z  wynikiem celującym ukończył Woj-
skową Akademię Techniczną oraz, że jej 
szkoła podstawowa jest „przyklejona” 
do gimnazjum.
Do których szkół podstawowych 
w Luboniu chodzą dziewczynki?
Pozdrawiam serdecznie

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
ZAGADKI  DLA  DZIECI

Qn Z okazji imienin – Łukaszowi Czer-
wińskiemu – życzymy wszystkiego, co 
w życiu najlepsze. Dużo zdrowia, uśmiechu, 
radości i cierpliwości – mama z rodzinką.
Qn Dla Taty, Damiana Podejmy, z oka-

zji imienin – wszystkiego najlepszego, 
zdrowia, uśmiechu, wielu pięknych chwil 
na dalsze lata życzą: Mateusz, Natalka 
z mamą, babciami i dziadkiem.
Qn Z okazji imienin – Przewodniczącej 

Rady Miasta, Teresie Zygmanowskiej 
– winszujemy sukcesów w działaniach 
społecznych i pomyślności w życiu pry-
watnym.
Qn Dyrektor Ośrodka Kultury – Reginie 

Górniaczyk – z okazji imienin życzymy 
możliwości rozwoju placówki i dobrych 
decyzji, spokoju serca i pogody ducha.
Qn Zastępcy Burmistrza – Mateuszo-

wi Mikołajczakowi – z okazji imienin, 
życzymy trafnych decyzji i  sukcesów 
w realizacji zadań na rzecz Miasta oraz 
pomyślności w życiu osobistym.
Qn Z okazji 60. urodzin – Dyrektor Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Jolancie Pieprzyckiej – winszujemy 

pomyślności w  kierowaniu placówką 
i w życiu osobistym.
Qn Beacie Stempczyńskiej, z okazji na-

rodzin synka Adasia – błogosławieństwa 
Bożego dla nowego Obywatela Świata 
i całej rodziny życzy Redakcja „WL”.
Qn Mateuszowi Trittowi i  jego żonie 

Beacie, z okazji zawarcia związku mał-
żeńskiego życzymy trwania w miłości, 
serdeczności i  wzajemnym szacunku, 
czasu dla siebie oraz wytrwałości w bu-
dowaniu wspólnego dobra.
Qn Inżynierowi Michałowi Schmidto-

wi życzymy z  okazji imienin, by życie 
toczyło się pomalutku, prowadząc dro-
gami, które przygotowało tylko dla nas. 
Trudniej wtedy przegapić każdy przejaw 
serdeczności, piękno chwili, uśmiech 
dziecka… Poza tym – nieustającej po-
dróży w siebie i w świat, pogody ducha 
i zdrowia.
Qn Kochanej Córeczce i kochanemu Zię-

ciowi z okazji czwartej rocznicy ślubu 
życzę wielu pięknych dni na dalsze lata 
(z Lucynką). Spełnienia marzeń, zdrowia, 
miłości i życzliwych ludzi wokół. Mama.

Z serca

śpelski, sekretariat – Mag-
dalena Jakubowska. Bazą 
zlotu był Ośrodek Wypo-
c z y n k o w y  „Tr y g ł a w ” 
w  Międzyzdrojach. Przy-

było ponad 80 krajoznawców z całej 
Polski. Wycieczka przedzlotowa 
odbyła się do Peenemünde i Wolga-
stu w Niemczech. Wyjazd do Peene-
münde poprzedziła przeprawa pro-
mowa na wyspę Uznam. W  Peene-
münde było zwiedzanie Muzeum 
Historyczno-Technicznego – daw-
nego zakładu produkującego w cza-
sie II  wojny światowej rakiety V-1 
i V-2 oraz zakotwiczonego w porcie 
radzieckiego, rakietowego okrętu 
podwodnego U-Boota 461, przero-
bionego obecnie na muzeum. W dro-
dze powrotnej do Polski obejrzeli-
śmy miasteczko Wolgast i  geokrąg 
w Nowej Pungali z kolekcją głazów 
narzutowych i  przyrodniczą izbą 
dydaktyczno-muzealną.
Oficjalne rozpoczęcie zlotu miało 
miejsce w sali teatralnej Międzynaro-
dowego Domu Kultury w  Międzyz-
drojach, po czym był spacer po pro-
menadzie, Alei Gwiazd i  molo. Od-
wiedziliśmy Gabinet Figur Wosko-
wych, Muzeum Przyrodnicze Woliń-

skiego Parku Narodowego oraz prze-
szliśmy na Kawczą Górę i do pokazo-
wej zagrody żubrów.
Podczas Forum Krajoznawców odby-
ły  się panele dyskusyjne na tematy: 
„Geoturystyka” – dr Tomasz Duda; 
„Dynamika plaży jako element atrak-
cyjności brzegu morskiego” – dr To-
masz Olechwir oraz „Historia krajo-
znawstwa na Pomorzu Zachodnim” 
– Ryszard Kotla.
Kolejny dzień to wyjazd do Świnouj-
ścia, gdzie zwiedziliśmy największą 
na wybrzeżu Bałtyku latarnię morską, 
fort Gerharda i Muzeum Rybołówstwa 
Morskiego. Odbyliśmy dwugodzinny 
rejs statkiem po porcie oraz przeszli-
śmy promenadą przez miasto. Były 
również wycieczki terenowe do Trzę-
sacza (zabezpieczone ruiny kościoła 
nad brzegiem morza), Kamienia Po-
morskiego (katedra, rynek), Wolina 
(Centrum Słowian i Wikingów) oraz 
do grodziska w Lubinie. Było przejście 
nad Jezioro Turkusowe, do Bałtyckie-
go Parku Miniatur i  poligonu broni 
V-3. Odbyła się tez biesiada turystycz-
na i  oficjalne zakończenie. Kolejny 
zlot za rok w  miejscowości Końskie 
w województwie świętokrzyskim.

Maria i Jan Błaszczakowie

CZAK 2016

cd.  
ze str. 
51
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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

CO? GDZIE? KIEDY? 

Qn 17 września, godz. 12 – „Spacerowałam 
z lwami” – w ramach rodzinnych sobót, 
słuchanie fragmentów wybranych bajek 
oraz oglądanie zdjęć z podróży Elżbiety 
Andrzejak-Nagel – wstęp 5 zł – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 17 września, godz. 16 – Stella Luboń 

– Avia Kamionki – boisko, ul. Szkolna
Qn 19 września, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Kazimierz 
Górecki – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; Paweł Krzyżostaniak – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42; Paweł 
Wolniewicz – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań  27; Magdalena Woźniak-Patej 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 19 września, godz.  17 – Kino KA-

MERA – projekcje �lmów oscarowych 
w kameralnej atmosferze – wstęp 5 zł – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 września, godz. 18 – otwarte po-

siedzenie Komisji Komunalnej – tematy: 
1. Aquanet, 2. Wieloletni plan rozwoju 
sieci wod-kan. na lata 2017-2022, 3. przy-
stanki autobusowe, 4. zmiana uchwały 
budżetowej – Urząd Miasta Luboń, pl. 
Edmunda Bojanowskiego 2, sala sesyjna 
(pok. nr 208)
Qn 22 września, godz. 17 – otwarte ob-

rady Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta 
Luboń, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 
sala sesyjna (pok. nr 208)
Qn 24 września, godz.  12 – Luboński 

KS – Pogoń Łobżenica – stadion miej-
ski, ul. Rzeczna
Qn 24 września, godz. 12 – Sztuka dla 

dzieci – warsztaty z historią sztuki w tle, 

temat pierwszych zajęć: prehistoria – 
wstęp 5 zł – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 24 września, godz. 16 – Stella Luboń 

– Kłos II Zaniemyśl – boisko, ul. Szkolna
Qn 25 września, godz. 10 – start Rajdu 

Traktem Napoleona – Ośrodek Kultury, 
dworek w Głuchowie
Qn 25 września, godz. 14 – IV Chary-

tatywna Wystawa Psów „Nasz Wierny 
Przyjaciel” – kowbojskie miasteczko ul. 
Kwiatowa 30
Qn 25 września, godz.  15 – Pogrom 

Luboń – Orlik Sepno – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
Qn 26 września, godz.  17 – Kino KA-

MERA – projekcje �lmów oscarowych 
w kameralnej atmosferze – wstęp 5 zł – 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 28 września, godz. 17 – spektakl dla 

dzieci pt. „Foszek Czyścioszek” w  wy-
konaniu teatru „Duet”, zaproszenie dla 
dzieci i rodziców – wstęp 5 zł – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 30 września, godz. 10 – 13 – zna-

kowanie rowerów – Komisariat Policji, 
Powstańców Wlkp. 42
Qn 1 października, godz. 10 – szachy dla 

najmłodszych 3 – 6 lat (organizatorzy: 
Biblioteka Miejska i �rma „Educatum”) 
– zapisy w „Galerii na Regale” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 1 października, godz. 12 – „Muzyka 

ze śmietnika” – rodzinny koncert w wy-
konaniu Agencji Artystycznej „L’Arte” 
– wstęp 5  zł – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

Qn 3 października, godz. 16-18 – dy-
żury radnych dla mieszkańców: Paweł 
Krzyżostaniak – Urząd Miasta, pl. E. Bo-
janowskiego 2; Piotr Kołodziej – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42; Jakub 
Bielawski – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; Karolina Wilczyńska-Kąkol 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 3 października, godz. 17 – Kino KA-

MERA – projekcje �lmów oscarowych 
w kameralnej atmosferze – wstęp 5 zł – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 5 października, godz. 17 – „Śpiewać 

każdy może” – wspólne muzykowanie dla 
miłośników śpiewu – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 7 października, godz.  12 – „Cały 

Luboń czyta dzieciom” – czytanie bajek 
najmłodszym – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 8 października, godz. 12 – spektakl 

pt. „Troskliwe misie” w wykonaniu teatru 
„Fantazja” – zaproszenie dla dzieci wraz 
z  rodzicami – wstęp 5  zł – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 8 października, godz. 12 – Luboński 

KS – Lubuszanin Trzcianka – stadion 
miejski, ul. Rzeczna
Qn 8 października, godz.  16 – Stella 

Luboń – Pogoń Książ Wlkp. – boisko, 
ul. Szkolna
Qn 9 października, godz. 15 – Pogrom 

Luboń – Ogrol Sielinko – stadion miej-
ski, ul. Rzeczna
Qn 10 października, godz. 14 – 16 – dy-

żur Rady Seniorów – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 10 października, godz.  17 – Kino 

KAMERA – projekcje �lmów oscarowych 
w kameralnej atmosferze – wstęp 5 zł – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 11 października, godz. 14 – spotkanie 

w Klubie „Promyk” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 11 października, godz. 15 – 18 – zna-

kowanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 42

Qn 12 października, godz. 17-18.30 
– „Wokół wychowania”, comiesięczny 
dyżur pedagogiczny Anny Kurelskiej 
z Poradni PsychologicznoPedagogicz-
nej w Luboniu (zgłoszenia telefoniczne: 
61 813 09 72) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 13 października, godz. 20 – nabo-

żeństwo fatimskie – kościół pw. św. Jana 
Bosko, ul. ks. Streicha
Qn 15 października, godz. 10 – szachy 

dla najmłodszych 3 – 6 lat (organizatorzy: 
Biblioteka Miejska i �rma „Educatum”) – 
zapisy w „Galerii na Regale” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 15 października, godz. 12 – „Pływa-

łam z del�nami” – w ramach rodzinnych 
sobót, słuchanie najciekawszych frag-
mentów wybranych bajek oraz oglądanie 
zdjęć Elżbiety Andrzejak-Nagel z podró-
ży do Meksyku – wstęp 5 zł – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 15 października, godz. 12 – Luboński 

KS – Unia Swarzędz – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
Qn 15 października, godz. 15 – prezen-

tacja multimedialna pt. „Na początku był 
chrzest…” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – czytaj niżej
Qn 17 października, godz. 16-18 – 

dyżury radnych dla mieszkańców: 
Andrzej Okupniak – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2; Piotr Izydorski – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
Katarzyna Ekwińska – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; Hieronim 
Gawelski – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97
Qn 17 października, godz. 17 – Kino KA-

MERA – projekcje �lmów oscarowych 
w kameralnej atmosferze – wstęp 5 zł – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 października, godz. 17 – „Kon-

wersatorium historyczne” – spotkania 
miłośników historii – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42

oprac. HS

Zaczynamy w  niedzielę, 25 września, 
o godz. 14. Miejsce charytatywnej im-
prezy – Kowbojskie Miasteczko ul. Kwia-
towa 30. Zapraszamy osoby, które chcia-
łyby wesprzeć przytulisko, również 
z psiakami. Wstęp wolny.
Wraz z pupilami weźmiecie udział w róż-
nych konkurencjach sportowych połą-
czonych z  zabawą. Czekają nagrody 
i upominki! Na terenie miasteczka będą 
dostępni i pomocni: lekarz weterynarii 
(poprowadzi badania i  udzieli porad) 
oraz groomer (fryzjer dla psów). Zorga-
nizujemy stoiska z karmą dla zwierząt. 
Atrakcją i niespodzianką programu bę-
dzie pies asystujący osobie niepełno-
sprawnej, który zademonstruje pomoc 
w codziennych obowiązkach swojej pani.
Posiadasz: koce, legowiska, smycze, ka-
gańce, miski, kuwety itp., artykuły, za-
bawki, budy, gadżety, które obecnie nie 
są już potrzebne twojemu pupilowi. Nie 
wyrzucaj! Przynieś do Kowbojskiego 
Miasteczka i  przekaż na dobroczynną 
akcję. Karmę oraz inne artykuły przyj-

mujemy od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach popołudniowych.
Organizator imprezy – Zbigniew Henciel, 
tel. 511 563 491; informacje też – Doro-
ta Przebierała, 602 751 318 i Jacek Prze-
bierała, 604 379 755; tel./fax 61 813 09 06

Kowbojskie Miasteczko w Luboniu

Psia akcja
IV Charytatywna Wystawa Psów „Nasz Wierny Przyjaciel” zorganizowana 
na rzecz bezdomnych zwierząt z przytuliska w Mosinie

W sobotę, 15 października, o godz. 15 w Bibliotece Miejskiej przy ul. Żabikow-
skiej  42, będzie miała miejsce prezentacja multimedialna pt. „Na początku był 
chrzest…”, przygotowana przez Katolickie Centrum Edukacji i Kultury. Prezentację 
prowadzi Grzegorz Pierzchalski, muzyka Wojciech Kilar („Bogurodzica”, „Victoria”, 
„Angelus”), konsultacja historyczna Piotr Dogondke. Zapraszają organizatorzy: 
para�a pw. św. Jana Bosko i Biblioteka Miejska w Luboniu.  (KM)

„Na początku był chrzest…”

Szkoła językowa „German” organizuje 8 października br. wycieczkę do Drezna, 
Pillnitz. Przewidziano zwiedzanie miasta oraz zamku i ogrodu z wystawą tema-
tyczną „Ogród Maharadży” i Szwajcarii Saksońskiej.
Koszt: 145  zł + 15  Euro (dorośli), 10  Euro (dzieci do 16 lat). Kontakt:  
tel. 601 169 908.   Joanna Skórska

Ogród Maharadży

Strony z  ogłoszeniami reklamowymi opublikowanymi w  papierowej wersji 
„Wieści Lubońskich” można przeglądać także na www.wiescilubonskie.pl. To 
dodatkowa, bezpłatna reklama ogłaszających się w danym wydaniu Niezależ-
nego Miesięcznika Mieszkańców.
Należy kliknąć w  AKTUALNE  OFERTY  FIRM (w bloku z  prawej) i, jak 
w czasopiśmie, płynnie przeglądać strony z reklamami, wyszukując potrzeb-
ne usługi, sklepy, �rmy itp. Reklamy znajdujące się na stronach redakcyjnych 
tradycyjnego wydania wyświetlane są w górnym okienku po prawej. Zmienia-
ją się automatycznie lub po odświeżeniu stron.

Redakcja

Uwaga, dodatkowa reklama!
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OGŁOSZENIA

Zgony

Śluby

15.08.2016 r.
Qn Jarenka Kucharska ur. 1946 r.

16.08.2016 r.
Qn Tadeusz Burzyński ur. 1952 r.
Qn Gabryela Jeziorecka-Prentka ur. 1957 r.

18.08.2016 r.
Qn Bolesław Hojka ur. 1954 r.

20.08.2016 r.
Qn Halina Borowska ur. 1953 r.

22.08.2016 r.
Qn Longina Kaseja ur. 1951 r.

31.08.2016 r.
Qn Marianna Sielicka ur. 1934 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC Luboń

03.08.2016 r.
Qn Maria Krzywosz ur. 1937 r.

05.08.2016 r.
Qn Anna Skoracka ur. 1932 r.

07.08.2016 r.
Qn Danuta Durczyńska ur. 1949 r.

08.08.2016 r.
Qn Tadeusz Kabat ur. 1938 r.
Qn Maria Takowska ur. 1931 r.

11.08.2016 r.
Qn Jan Krajewski ur. 1936 r.

29.07.2016 r.
Qn Bartosz Szacoń i Sandra Grossek
Qn Waldemar Weichmann  

i Marta Kędziora
30.07.2016 r.
Qn Michał Pieńczak i Hanna Przybylska

05.08.2016 r.
Qn Jarosław Kubacki i Paulina Kubacha
Qn Oskar Buczkowski  

i Natalia Michałowska
Qn Mariusz Popławski  

i Joanna Augustyniak

Qn Bartosz Cwojdziński i Monika Grusz-
kiewicz (zawarte w Komornikach)
06.08.2016 r.
Qn Krzysztof Augustyniak i Anna Krudysz
Qn Mateusz Tritt i Beata Olszewska

13.08.2016 r.
Qn Łukasz Gabler i Magdalena Zmarzły

19.08.2016 r.
Qn Filip Nowak i Weronika Waclawek

20.08.2016 r.
Qn Marcin Stachowiak i Magdalena Wyroślak
Qn Jarosław Sobieraj i Emilia Majewicz

W sierpniu zawarto 25 związków mał-
żeńskich, 13 par nie wyraziło zgody na 
publikację danych.

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami

Druhowi naczelnikowi  
Jackowi Rutkowskiemu  

oraz całej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

Ojca

składają
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu  

wraz z rodzinami

Rada Programowa Stowarzyszenia „Uni-
wersytet Luboński Trzeciego Wieku” 
ogłasza rekrutację na rok akademicki 
2016-2017 do Lubońskiego Uniwersy-
tetu III Wieku. Już od 6. lat w naszym 
mieście działa uniwersytet dla osób 
powyżej 55. roku życia. Spotykają  się 
każdego dnia tygodnia po to, by wspól-
nie spędzać czas na pieszych i autoka-
rowych wycieczkach, na tańcach, przy 
śpiewie czy na gimnastyce. Część na-
ukową zapewnia Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza i Akademia Wychowania 
Fizycznego. Z zapowiedzi stowarzysze-
nia wynika, że w nowym roku akade-
mickim słuchacze będą mogli m.in. 
wysłuchać wykładów o: obliczach współ-
czesnego terroryzmu; demokracji bez-
pośredniej w  Szwajcarii oraz innych 
kulturach i ich obrządkach religijnych. 
Szczegółowe informacje o  rekrutacji 
znajdują  się na stronie internetowej: 
http://ultw.pl/.

(I)

Uniwersytet III Wieku rekrutuje

Uwaga!
Materiały do publikacji w „Wieściach Lubońskich” należy przesyłać lub dostar-
czać wyłącznie bezpośrednio do redakcji. E-maile na adres: redakcja@wiesci-
lubonskie.pl, listy – ul. Wschodnia 23A/62, a nie za pośrednictwem członków 
zespołu redakcyjnego! Tylko tu dokonujemy merytorycznej, technicznej i jako-
ściowej oceny materiałów oraz klasy�kujemy je i poddajemy dalszej obróbce 
redakcyjnej. Inna droga dostarczenia materiałów prasowych – po uzgodnieniu 
z redaktorem naczelnym lub zastępcą.

Redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Rodzinie tragicznie zmarłej

śp. Ireny Bugaj

serdeczne wyrazy współczucia składają
sąsiedzi z ul. Cichej i okolic

najskuteczniejszą 
prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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Qn Przyjmę pracowników do wykańczania do-
mów i mieszkań; tel. 513 130 522   (m-IX-II)
Qn Zaopiekuję się osobą starszą – osiedle Lu-

bonianka i okolice, tel. 506 972 639   (h-IX)
Qn Ustawiaczy maszyn, mistrzów zmiano-

wych zatrudni Steelpress Sp. 
z o.o. w Luboniu; kadry@ste-
elpress.eu, tel. 61 899 43 70   (r-
-VII-IX)

OGŁOSZENIA

ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POSTERUNEK ENERGETYCZNY

 ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02, zgło-
szenia usterek, tel. 24h 991 (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 
 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
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Korepetycje
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 600 351 347   

(b-097-I-XII)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (m-221 VII-IX)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(m-221 VII-IX)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (m-221 VII-IX)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (m-
221 VII-IX)
Qn Angielski – korepetycje, kursy i nauka od 

podstaw; tel. 668 435 073   (r-123 IV-IX)
Qn Angielski, niemiecki – wszystkie poziomy 

nauczania, przygotowanie do matury, certy-
�katów, własne materiały dydaktyczne, do-
jazd do ucznia; tel. 784 878 579   (h-278-IX)

Qn Matematyka, �zyka – gimnazjum, liceum, 
przygotowanie do egzaminu maturalnego, 
dojazd do ucznia; tel. 697 748 835   (h-278-IX)
Qn Doktor nauk przyrodniczych udziela lekcji 

biologii, chemii i biochemii na wszystkich 
poziomach nauczania; tel. 601 947 721   (r-
265 IX-X)
Qn Korepetycje z matematyki i �zyki na wszyst-

kich poziomach nauczania; tel. 601 757 522   
(r-265 IX-X)
Qn Studentka II roku Technologii Chemicznej 

udzieli korepetycji z chemii gimnazjalistom 
i licealistom (na podstawie) tel. 516 073 169   
(r-268 IX)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(r-269 IX-II)

Qn Język Angielski – korepetycje, nauka języ-
ka – absolwentka �lologii angielskiej – tanio; 
tel. 606 225 012   (r-271 IX-X)
Qn Angielski – korepetycje i  nauka. Lektor 

z  dużym doświadczeniem. Wszystkie po-
ziomy. Możliwość dojazdu do ucznia; tel. 
600 636 921   (r-IX-XI)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 503 744 952   (h-279-IX,X)
Qn Angielski korepetycje. Szkoła podstawowa 

i gimnazjum – student prawa UAM Poznań 
– tanio;   tel. 600 674 710   (r-298 IX)
Qn Korepetycje – język angielski, język hiszpań-

ski – szkoła podstawowa i gimnazjum. Moż-
liwość dojazdu. Telefon: 784 199 123   (r-IX)
Qn Korepetycje z chemii – gimnazjum oraz 

liceum, dojazd do ucznia, tel. 726 045 036
Qn Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-IX-II)

Praca
Qn Potrzeba opiekunka dla osoby starszej, 1-2 

razy w tygodniu. Pomoc w obowiązkach do-
mowych, zakupach, sprzątaniu, gotowaniu; 
tel. 61 448 77 42 lub 732 441 483   (m-IX)
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Qn Firma Niedźwiedź-Lock zatrudni tokarzy, 
frezerów, spawaczy (również do przyucze-
nia) – zgłoszenia dział kadr; tel. 61 893 39 16   
(m-VIII-X)
Qn Zatrudnimy pracowników magazynowych; 

tel. 697 916 008   (w-IX)
Qn Zatrudnimy pilnie do ochrony i sprzątania 

oraz osoby z grupą; tel. 669 889 940   (w-IX)
Qn Poszukujemy chętnych (także: studenci, 

stażyści, praktykanci) do pracy w charakterze 
– pracownik ochrony w Centrum Handlo-
wym w  Luboniu. Gwarantujemy: umowę, 
szkolenia, dogodny gra�k pracy, awans dla 
najlepszych. CV na adres: rekrutacja.veris@
interia.eu lub kontakt tel. 607 292 006   (m-IX)
Qn Dyspozycyjna bez nałogów zajmie  się 

dzieckiem; tel. 510 439 104   (m-IX)
Qn Poszukuję do pracy chałupniczej; tel. 

507 624 828   (r-IX)
Qn Do żłobka w Luboniu zatrudnię studentkę 

edukacji przedszkolnej; tel. 607 656 982   (h-IX) 

Usługi
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, hydrauliczne 
– złota rączka – tel. 503 712 456   (r-270 IX)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wysta-
wiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (r-272 IX)
Qn Naprawa 24h, montaż junkersów, kotłów, 

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 Sprzedam działkę z przeznaczeniem na 

budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 
5 000 m2 z domem do remontu; tel. 605 590 705   
(r-267 IX-XI)

Inne
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (h-213 VII-IX)

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
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