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Pierwotnie odredakcyjny temat prze-
wodni miał być inny, ale życie weryfi-
kuje plany. Powodem tego jest oświa-
ta, a ściślej mówiąc, brak materiałów 
prasowych ze wszystkich publicznych 
placówek szkolnych. Ciche zerwanie 
tradycyjnej, wypracowanej od 25 lat 
współpracy nazwaliśmy bojkotem. 
Przypomnijmy, jak „Słownik języka 
polskiego” definiuje to pojęcie: bojkot 
– częściowe lub zupełne zerwanie sto-
sunków (np. politycznych, handlowych, 
towarzyskich) z określoną organizacją, 
państwem czy osobą, w  celu wywar-
cia nacisku lub wyrażenia protestu. 
Okazuje się, że dyrektorzy czterech 
lubońskich szkół podstawowych oraz 
dwóch gimnazjów umówili się, by do 
Niezależnego Miesięcznika Mieszkań-
ców „Wieści Lubońskich”, czyli czaso-
pisma samorządowego o charakterze 
obywatelskim (ze Statutu „Wieści Lu-
bońskich”), nie dostarczać materiałów 
prasowych. Uważam, że to bardzo 
poważne i niepokojące zjawisko. Na 
pytania o powody dyrektorzy odpo-
wiadają bardzo różną argumentacją, 
o  czym piszę na str.  20. Odniosłem 
wrażenie, że nie do końca precyzują 
rzeczywiste intencje bojkotu. Nie chcę 
tu przytaczać domysłów, co takiego 
mogło zaistnieć w najbardziej skutecz-
nej prasie i najpoczytniejszym tytule 
prasowym w  Luboniu w  ostatnich 
miesiącach, że doprowadziło do takiej 
drastycznej manifestacji? Żadnych 
sprostowań, odpowiedzi czy oficjalnych 
pism motywujących bojkot placówek 
oświatowych nie otrzymaliśmy.

Nie jest to pierwszy bojkot i próba wy-
warcia nacisku na Niezależny Miesięcznik 
Mieszkańców w ponad-25-letniej histo-
rii pisma. Przypomnę, pierwszy duży 
bojkot ze strony władz miał miejsce już 
w 1995 r., tuż po pierwszej kadencji sa-
morządu terytorialnego. Wówczas, unika-
nie udzielania wywiadów przez zastępcę 
burmistrza odpowiedzialnego m.in. za 
kontakty z prasą (czytaj „WL” 06-1995, 
str. 8) oraz próby wprowadzenia m.in. 
obowiązku dostarczania burmistrzowi 
materiałów przed publikacją czy wyboru 
redaktora naczelnego, ostatecznie zakoń-
czyły się zmianą wydawcy z Biblioteki 
Miejskiej podległej bezpośrednio władzy 
samorządowej na powstałe specjalnie 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie”, dotychczasowego 
wydawcę (o szczegółach decyzji można 
przeczytać: „WL” 07/08-1995, str. 23).

Wydarzenie obecne, 
jest dobrą okazją 
do przypomnienia 
kilku ważnych fak-
tów oraz służebnej 
roli rzeczywiście 
niezależnej prasy 
– „Wieści Luboń-
skich”:

QQ Materiały ze 
szkół, publikowane 
na szpaltach „Oświata” przygotowują po-
szczególne placówki. To, naszym zdaniem, 
najbardziej demokratyczny sposób pozy-
skiwania materiału prasowego – bezpo-
średnio u źródła. Mogą przygotować takie 
informacje, które same uznają za ważne 
dla mieszkańców (forma wypracowana 
w 25-letniej historii współpracy). Redakcja 
„WL” każdej ze szkół publicznych może 
poświęcić maksymalnie 1 stronę czasopi-
sma. Reagujemy w przypadku dostarczenia 
zbyt dużej ilości materiału. Dokonujemy 
wówczas skrótów poszczególnych aka-
pitów, ograniczając się do podstawowej 
informacji, lub usuwając niektóre ustępy. 
Tu w pierwszej kolejności mogą być wy-
cofane z publikacji materiały przestarzałe 
lub opisujące zdarzenia mniej znaczące 
(„standardowe”) dotyczące mniejszych 
grup, np. jednej klasy, na rzecz pozosta-
wienia informacji ogólnoszkolnych czy 
mówiących o indywidualnych sukcesach 
uczniów. Odbywa się to często także kosz-
tem zamieszczanych ilustracji.

QQ Nie pamiętam, byśmy odmówili in-
nych publikacji, kierowanych poza szpal-
ty „Oświata”, nazwijmy je – opisujących 
rzeczywistość lokalną poprzez np. wyra-
żanie własnej opinii, ustosunkowanie się 
do publikowanych w  „WL” artykułów, 
zamieszczanie sprostowań, zadanie py-
tania do władz itd. Wręcz przeciwnie, 
w „WL” jest miejsce na problemy oświa-
towe poruszane nie tylko przez rodziców, 
dyrektorów placówek czy zainteresowa-
nych nauczycieli. Przy różnych okazjach 
wręcz zachęcamy do zajęcia stanowiska 
czy podjęcia polemiki itd. Uważamy 
bowiem, że jedynie wymiana poglądów, 
przy pełnej jawności życia publicznego,  
wpływa korzystnie na rzeczywistą inte-
grację społeczną oraz budowanie doj-
rzałego, a więc także doinformowanego 
społeczeństwa obywatelskiego.

QQ Nie jesteśmy prasą prywatną, komer-
cyjną, a  wydawcą jest (nomen-omen) 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe. 

Muszę powiedzieć  

O bojkocie
Każdy, kto chce w nim rzeczywiście dzia-
łać na rzecz nie tylko niezależnej prasy 
czy lokalnej historii (dwóch obecnie 
najprężniej reprezentowanych dziedzin), 
może zostać jego członkiem.

QQ Nie odmawiamy też nikomu uczestnic-
twa w zespole redakcyjnym. Wręcz prze-
ciwnie, zachęcamy wszystkich lubonian 
do reprezentowania swoich organizacji, 
instytucji, środowisk, przynajmniej w for-
mie korespondenta prasowego.

Czy znacie Państwo bardziej otwartą, do-
stępną, pluralistyczną prasę? Może właśnie 
dlatego, jako jedno z niewielu prawdziwie 
niezależnych czasopism lokalnych w kraju, 
pozostajemy nadal fenomenem. Więk-
szość z powstałych w latach 90. gminnych 
czasopism upadła, stała się prasą głównie 
komercyjną, została przejęta przez wielkie 
koncerny czy przekształcona w biuletyny 
związane bezpośrednio z urzędami.

Apele, tym razem:
- Do dyrektorów placówek oświatowych 
– Zamiast bojkotu, korzystajcie z  bez-
płatnych łam NMM, reagujcie, piszcie, 
przedstawiajcie własny punkt widzenia 
naszej lokalnej rzeczywistości. Dajcie 
nam szansę odmowy zamieszczenia przy-
gotowanej przez Was odpowiedzi, spro-
stowania itd., a jednocześnie dostarczcie 
Sobie ważnych powodów do stosowania 
tak drastycznych środków wobec prasy.

QQ Do mieszkańców – Pamiętajcie, że 
„Wieści Lubońskie” to Niezależny Mie-
sięcznik Mieszkańców, a  więc przede 
wszystkim to Wasze czasopismo, które ma 
wciąż duże znaczenie w 30-tysiecznym 
Luboniu i bardzo często bywa jedynym 
skutecznym vox populi (głosem ludu – 
opinią społeczeństwa, z którą należy się 
liczyć). Nie wszystko, co się w nim znaj-
dzie, musi się każdemu podobać.

QQ Do władzy – Prośba o pomoc w budo-
waniu dojrzałego społeczeństwa obywa-
telskiego, którego przejawem niech będzie 
możliwie pełna jawność życia publiczne-
go, m.in. poprzez informacje dostarczane 
z różnych źródeł oraz szczera wymiana 
myśli na łamach niezależnej prasy.

QQ Do siebie i całego zespołu redakcyj-
nego – Konsekwentnie brońmy zapisów 
statutowych czasopisma, pamiętając jed-
nocześnie (nie bacząc na próby nacisku 
z jakiejkolwiek ze stron), o priorytecie – 
obywatelskim charakterze „WL”.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Polecam także felieton Jerzego Nowackiego 
„Takie będą Rzeczypospolite...” na str. 19
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TEMAT MIESIĄCA

Pokaz rekonstrukcyjny upamiętniający 
wydarzenia z września 1939 r., zaprezen-
towany 17 września na bocznym boisku 
przy Stadionie Miejskim nad Wartą, 
z udziałem polskich i niemieckich żoł-
nierzy, cywili i  sprzętu wojskowego, 
który zbiegł  się z 77. rocznicą napaści 
ZSRR na Polskę oraz Światowym Dniem 
Sybiraka, był żywą lekcją historii dla 
dzieci i młodzieży lubońskich szkół i lo-
kalnej społeczności.

O Semper Fidelis (SF)
Ciekawą i bardzo pożyteczną insceniza-
cję przygotowała Semper Fidelis Grupa 
Rekonstrukcji Cywilno Militarnej z Lu-
bonia (Semper Fidelis – z łac. zawsze 
wierny) , która powstała w  lutym tego 
roku z  inicjatywy mieszkającego z  ro-
dziną  od 12 lat w naszym mieście Ser-
giusza Myszograja (jeden z  synów jest 
uczniem 6 klasy SP 3). Semper Fidelis 
zajmuje  się rekonstrukcją historyczną 
(pan Sergiusz robi to od 9 lat) i działa 
pod honorowym patronatem burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej. Odtwarza syl-
wetki wojskowe i cywilne z okresu I i II 
wojen światowych. Prowadzi żywe lekcje 
historii w szkołach, gimnazjach i innych 
instytucjach. Grupa licząca obecnie 
12 osób, współpracując z wieloma sto-
warzyszeniami, daje oprawę rekonstruk-
cyjną do uroczystości państwowych 
i patriotycznych na terenie całej Polski. 
Jest założycielem i członkiem Związku 
Grup Rekonstrukcyjnych Poznański 
„Czerwiec 56”, działającego pod patro-
natem Muzeum Powstania Poznańskie-
go Czerwca 1956 w Poznaniu. Przygo-
towywane i  realizowane przez grupę 
inscenizacje mają charakter edukacyjny 
i informacyjny. Propagują pamięć pol-
skich, często bezimiennych bohaterów 
oraz ukazują mroczne strony historii 
naszej ojczyzny, a także Europy z okresu 
I i II wojen światowych.

Inscenizacja
W sobotnie popołudnie,17 września, tuż 
po godz. 13. przy stadionie na ul. Rzecz-
nej mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć 
w niecodziennej, żywej lekcji historii – 
wrzesień 1939. Pokaz przygotowany 
przez: Semper Fidelis, Grupę Rekon-
strukcji Historycznej „Salamandra”, 
Związek Strzelecki „Strzelec” – Obwód 
4100 – Wielkopolska, Stowarzyszenie 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„REX”, Wielkopolską Grupę Miłośników 
Historii „Wiarus” z  udziałem polskich 

i niemieckich żołnierzy, cywili i sprzętu 
wojskowego wsparli pomocą: burmistrz 
Małgorzata Machalska, Forum Obywa-
telskie Luboń, �rma „Kom-Lub”, LOSiR, 
dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Pod-
stawowej nr  3 z dyrektor Grażyną Leciej, 
dyrektor Gimnazjum nr 1 – Anita Plu-
mińska-Mieloch, Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu oraz poseł na 
Sejm RP – Bartłomiej Wróblewski. Już 
w poprzedzający inscenizację piątek, nad 
Wartą trwały przygotowania. Zbudowa-
no wiejską chatę z parkanem i obejściem. 

Nieopodal niej postawiono krzyż. Na 
miejscu pojawili się pierwsi rekonstruk-
torzy. Warto zwrócić uwagę na ciekawe 
scenariusz i  aranżację, dopracowane 
w każdym calu dla ponad 40 występu-
jących. W ramach pokazu przedstawio-
no uczniom i dorosłym przyczyny oraz 
najważniejsze fakty związane z  wybu-
chem II wojny światowej oraz z kampa-
nii wrześniowej z  1939  r. Scenariusz, 
oprawę muzyczną i pirotechnikę przy-
gotował Sergiusz Myszograj, scenogra�ę 
– członkowie SF: Tola Kinga Wittowska, 
Monika Warchalewska, Anna Wilczyń-
ska, Marek Suszczyński oraz Maciej 
Flens, natomiast narratorem był Prze-
mysław Warkocki. Gościnnie wystąpili 
panowie Bartek Marchwiak (właściciel 
starego niemieckiego roweru wojskowe-
go) oraz Tomasz Dutka (właściciel strze-
lającej repliki niemieckiego karabinu 
maszynowego Mg 34) wzbudzając zain-
teresowanie wśród publiczności. W przy-
gotowaniach do pokazu aktywnie uczest-
niczył nauczyciel SP 3 – Mariusz Stażo-

Inscenizacja z rozmachem

nek. Na początku obserwowaliśmy sie-
lankę w jednej z wsi polskich w przeded-
niu wybuchu wojny. Jej mieszkańcy 
uprawiali rolę i  bezbronni prowadzili 
spokojne, wiejskie życie. Napięcie jednak 
rosło, bowiem w  pobliżu przygotowy-
wali się do przekroczenia polskiej gra-
nicy żołnierze niemieccy, którzy wkrót-
ce wdarli się do wsi i sterroryzowali jej 
mieszkańców. Niektórych mężczyzn 
hitlerowcy rozstrzelali za chatą, a przy-
patrujący się inscenizacji ujrzeli wzno-
szące się ku niebu gołębie symbolizują-
ce dusze zabitych mężczyzn. Pozostałych 
mieszkańców wsi wypędzili, pustosząc 
ją i grabiąc dobytek wieśniaków. W na-
stępnej fazie przybliżono czasy hitlerow-
skiej okupacji i  odradzanie  się armii 
polskiej, której żołnierze starli się z od-
działem panoszącym się we wsi. Na polu 
walki pomiędzy umierającymi Polakami 
i Niemcami chodziła postać w czarnej 

pelerynie z kosą symbolizującą śmierć, 
natomiast rannych opatrywała sanita-
riuszka. Po zwycięstwie naszych żołnie-
rzy nad hitlerowcami wypędzona 
uprzednio ludność powróciła do swoich 
zniszczonych domostw. Było wiele wzru-
szeń i łez. Na koniec 40-minutowej in-
scenizacji jej uczestnicy oraz publiczność 
wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrow-
skiego. Po zakończeniu tej pożytecznej 
lekcji historii i  patriotyzmu inicjator 
i założyciel SF – Sergiusz Myszograj – 
nie ukrywał, że pomimo organizowania 
pokazów na terenie całej Polski, priory-
tetem działań lubońskiej grupy są żywe 
lekcje historii oraz kontakt z  dziećmi 
i młodzieżą szkolną w naszym mieście. 
Podkreślił z zadowoleniem, że do zaist-
nienia imprezy przyczyniło  się wiele 
osób i  instytucji. Jednocześnie wyraził 

serdeczne podziękowania wszystkim 
którzy mu pomogli i zaprosił na żywą 
lekcję historii za rok. Poinformował 
również, że dotychczas funkcjonująca 
grupa SF przekształci się wkrótce w sto-
warzyszenie.
Członkowie SF będą pełnili wartę ho-
norową podczas uroczystych obchodów 
Święta Niepodległości, 11 listopada, na 
placu Edmunda Bojanowskiego.

PAW

Q
Skuteczny atak polskich żołnierzy zakończony zwycięstwem i wyzwoleniem wsi, 
dzięki czemu jej mieszkańcy mogli powrócić z wygnania   fot. Paweł Wolniewicz

Zanim 
mężczyzn 
„rozstrze-
lano” 
zawiązy-
wano im 
na 
oczach 
opaski   
fot. Paweł 
Wolnie-
wicz

Q
Wiejska sielanka przed chatą: bawiące się dzieci, zamiatająca podwórze gospodyni 
nie zdawały sobie sprawy, że nadciąga wojenna zawierucha   fot. Paweł Wolniewicz

na okładce: Monika Warchalewska  
z Semper Fidelis w  stroju ludowym 
i pięknym wianku wykonanym przez 
jej mamę wcieliła się w postać wiejskiej 
dziewczyny używając oryginalnych re-
kwizytów m.in.: szatkownicy do kapusty, 
tarki do prania – poprzedniczki „Frani”, 
przedwojennych walizy oraz zestawu 
do mycia – dzbana do wody i miednicy   
fot. Paweł Wolniewicz

Q

Q
W tej wspaniałej lekcji historii wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów, którzy odrabiali zajęcia szkolne, oraz dorośli. Nad ich bezpieczeństwem czu-
wali strzelcy ZW „Strzelec”   fot. Paweł Wolniewicz
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

27 września, w  rocznicę utworzenia 
Polskiego Państwa Podziemnego (PPP), 
przedstawiciele redakcji „Wieści Luboń-
skich” odwiedzili mogiłę Kazimierza 
Grendy znajdującą się na cmentarzu przy 
ul. Bluszczowej w Poznaniu-Dębcu. Po 
usunięciu starych zniczy i wiązanek wy-
szorowaliśmy dawno niepielęgnowany 
grób. Odsłoniliśmy przez to napisy oraz 
stworzyliśmy wrażenie, że jeszcze ktoś 
pamięta o tym zasłużonym lubonianinie. 
Przypomnijmy krótko, kim był dr Kazi-
mierz Grenda – kierownikiem lubońskiej 

szkoły (SP 3), organizatorem harcerstwa, 
powstańcem warszawskim, szefem Kwa-
tery Głównej Szarych Szeregów, inicja-
torem powstańczej Harcerskiej Poczty 
Polowej, od 1945 r. komendantem i or-
ganizatorem Okręgu Łódzkiego niepod-
ległościowej organizacji konspiracyjnej 
– Zrzeszenia WiN (Wolność i Niezawi-
słość), aresztowany przez UB, skazany 
na karę śmierci, ciężko chory – zwolnio-
ny warunkowo w 1956 r., zmarł w 1959 r. 
Postać dla Lubonia odkryta przez „Wie-
ści Lubońskie”, ostatni raz wspominali-
śmy ją w marcowym wydaniu na stro-
nie 17 w związku z żołnierzami wyklę-
tymi.

Uratować pamięć
Lastrykowa płyta nagrobna z  każdym 
miesiącem ulega coraz większej degra-
dacji. Wyraźnie widać jej spękania 
i ubytki. Zarządca cmentarza, z którym 
rozmawialiśmy, poinformował, że pro-

Dobre, bo pamiętane

Państwo Podziemne
longata skończyła się już przed 12 laty 
w 2004 r. Najbliższa rodzina prawdopo-
dobnie wymarła lub jest w  podeszłym 
wieku, uniemożliwiającym dbanie o mo-
giłę. Wiemy, że miał syna, ale już wcze-
śniej, szukając materiałów do biogramu, 
nie znaleźliśmy żadnego z nim kontaktu.
Czy można coś zrobić i spowodować, by 
ta niezwykła, zasłużona postać związana 
z Luboniem miała nadal swój grób. Zo-
stawiając egzemplarze książki „200 lat 
oświaty w Luboniu” z biogramem Kazi-
mierza Grendy, przypomnieliśmy, że ten 
skromny, zaniedbany grób należy do 
nieprzeciętnej postaci. Jak długo jeszcze 
mogiła nie zostanie skopana i nie spo-
cznie w nim ktoś inny, nie wiadomo? To 
może zależeć od naszej wrażliwości.
Apeluję więc do lubonian – władz 
miasta, społeczności Szkoły nr  3, lo-
kalnych harcerzy (jedna z drużyn przy-
jęła go przed kilkoma laty za patrona), 
zakładów kamieniarskich, firm pogrze-
bowych, społeczników, patriotów, 
przedsiębiorców, lubońskiej grupy ki-
biców Lecha, która wspiera akcje zwią-
zane z historyczną pamięcią itd. Spró-
bujmy jakoś zadbać o jak dotąd jedyną 
znaną nam osobę związaną bezpośred-
nio z Luboniem i Polskim Państwem 
Podziemnym. Na początek potrzebna 
jest jedna osoba – organizator przed-
sięwzięcia, która poprowadzi skutecz-
nie akcję. Finansowo, oprócz kilkuset 
złotych na prolongatę grobu, wystar-
czyłaby nowa płyta ze stosownym, 
rozbudowanym napisem, której war-
tość to kolejne kilka tysięcy złotych. 
Liczymy na sponsorów. Niektórzy 

członkowie redakcji „WL” już deklaru-
ją osobisty wkład finansowy w reno-
wację grobu śp. Kazimierza Grendy.

Piotr P. Ruszkowski

Q
Wyszorowana płyta grobu przedwojen-
nego kierownika szkoły w Luboniu, 
komendanta i organizatora Okręgu 
Łódzkiego Zrzeszenia WiN (Wolność 
i Niezawisłość) – dra Kazimierza Grendy. 
Wyeksponowaliśmy napisy na płycie: 
KAZIMIERZ / GRENDA / 1906-1959 / 
Z-CA DOWÓDCY / „SZARYCH SZERE-
GÓW” / AVE MARIA. Wyraźnie widoczne 
ubytki i uszkodzenia płyty głównej. 
W rocznicę powstania PPP zapaliliśmy 
biało-czerwony znicz   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

IPN w 77. rocznicę powstania struktur PPP przy-
pomniał ten ważny dla Narodu Polskiego fakt, 
wywieszając na budynku Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza baner informacyjny z rozpozna-
walnym symbolem Polski Walczącej. Można mieć 
wątpliwości, czy i w Luboniu pamiętano o tej 
rocznicy, gdyż w niewielu miejscach powiewały 
biało-czerwone �agi. Czy to wpływ dawnego 
Czerwonego Lubonia?

Q
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cd.  
na str. 
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cd. 
na str. 
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Państwo Elżbieta i Sławomir mieszkają 
przy ul. Kolonia PZNF 4, w zabytkowym 
budynku należącym do kolonii dawnej 
fabryki chemicznej Moritza Milcha, za-
projektowanej przez słynnego pruskiego 
architekta prof. Hansa Poelziga i zbudo-
wanej dla kadry zarządzającej oraz tech-
nicznej około 1908 r. (obecnie własność 
Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej). Pani Elżbieta od 1983 r. jest spe-
cjalistką w  laboratorium lubońskich 
Zakładów Chemicznych (wcześniej Po-
znańskie Zakłady Nawozów Fosforo-
wych, obecnie Luvena SA), natomiast 
pan Sławomir pracuje jako operator 

oczyszczalni ścieków w Łęczycy. Miesz-
kają tu od ponad dwudziestu lat, nie-
ustannie samodzielnie projektując, aran-
żując i udoskonalając swoje lokum zgod-
nie z  angielskim powiedzeniem „My 
Home is my Castle” (Mój dom jest moim 
zamkiem). Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie to, że mieszkają w bu-
dynku stanowiącym perłę zabytkowej 
architektury, która, by odzyskać dawną 
świetność, ze względu na brak odpo-
wiednich środków finansowych, nie 
została przez wiele lat zrewitalizowana. 
Ich mieszkanie na piętrze o powierzch-
ni 26 m2 składa się z aneksu kuchenno-

-sanitarnego, 
pomieszczenia 
gościnno-wy-
poczynkowego 
oraz sypialni. 
Stanowi kon-

Dobre, bo przyjazne

Mieszkanie w perle

trast dla zewnętrznego widoku budynku, 
w  którym  się mieści. Wchodząc doń 
z  zaniedbanej, wymagającej remontu 
klatki schodowej i  korytarza poczu-
łem  się jakbym wkroczył do zupełnie 
innego świata, w którym uderzają: este-
tyka, komfort, nowoczesność i funkcjo-
nalność. Przemyślane w  każdym calu 
przez gospodarzy rozwiązania sprawiły 
m.in., że dzięki przesuwnej, lustrzanej 
ściance mieszkanie sprawia wrażenie 
większego i przestronniejszego niż jest 
w rzeczywistości. Mieszkańcy domostwa, 
zadowoleni z zaadaptowanego wnętrza, 
w którym chętnie przebywają, nieustan-
nie myślą, co by w nim jeszcze udosko-
nalić. Wychodząc z tego imponującego 
lokalu, gdzie zagospodarowano i wyko-
rzystano każdy metr powierzchni, po-
gratulowałem państwu Elżbiecie i  Sła-
womirowi wspaniałej inwencji i pomy-
słów oraz życzyłem powodzenia w reali-
zacji dalszych mieszkaniowych planów, 
które są jednocześnie ich hobby.

PAW

Q
Perła zabytkowej architektury przy ul. Kolonia PZNF 4, w której państwo Elżbieta 
i Sławomir zajmują mieszkanie na piętrze. Pierwotnie była to łaźnia i pralnia robot-
nicza. Ok. 1921 r. adaptowana na mieszkania. U wejścia można zauważyć uszko-
dzony parkan oraz zaniedbaną elewację frontową budynku   fot. Paweł Wolniewicz

Pani Elżbieta 
w funkcjonal-
nym aneksie 
kuchenno-sa-
nitarnym (w 
głębi widocz-
na kabina 
prysznicowa)   
fot. Paweł 
Wolniewicz

Q

Q
Gospodarze w sypialni oddzielonej od 
pozostałej części mieszkania pomysło-
wą, przesuwną ścianką lustrzaną   
fot. Paweł Wolniewicz
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Na początku października Anita Plu-
mińska-Mieloch została uhonorowana 
tytułem „Dyrektora z Pasją”. Prestiżową 
statuetkę przyznało Wydawnictwo 
Prawnicze O�cyna MM i redakcja cza-
sopisma „Szkoła Miesięcznik Dyrekto-
ra”. Pani Anita została wyróżniona za 

wybitne osiągnięcia w zarządzaniu lu-
bońską placówką oświatową. Docenio-
no realizowanie przez nią ciekawych 
inicjatyw, inspirowanie nauczycieli 
i uczniów oraz wyróżnianie się na ryn-
ku usług edukacyjnych. Anita Plumiń-
ska-Mieloch, której sylwetkę przedsta-

wiliśmy szerzej ostatnio 
przed rokiem (czytaj: 
„WL” 11-2015, s. 6) kie-
ruje Gimnazjum nr  1 
od 2007  r. Nie boi  się 
wyzwań, jest obowiąz-
kowa i dobrze zorgani-
zowana. Doskonaląc 
się, zdobyła kwali�ka-
cje w  wielu potrzeb-
nych nauczycielowi 
i  dyrektorowi dziedzi-
nach. Nawiązując do 
otrzymanego wyróżnie-
nia wspomniała, że jest 
ono motywacją do dal-
szej wytężonej pracy 
i  sprawiło jej dużo ra-
dości z  tego, co robi 
z  całym zespołem 
współpracowników 
w G 1.

PAW

19. urodziny Muszkieterów
Październik miesiącem oszczędności – muszkieterska szabla ceny tnie!

Jesteśmy z Tobą, nasz Klient jest po to żeby miał jak najtańsze życie kupując codziennie bardzo dobrej jakości produkty oferowane w jak najniższych cenach. 
Ta fi lozofi a i strategia towarzyszy nam już od dziewiętnastu lat, a więc jesteśmy pełnoletni.
My tutaj pracujemy, by być najtańszymi w Europie – to hasło umieszczone przy wjeździe do głównej siedziby Intermarché we Francji, obowiązujące 
w całej Europie, wdrażane jest od prawie trzech lat także w Luboniu, w naszym supermarkecie, który funkcjonuje przy ul. Żabikowskiej 53�b i jest drugim co do 
wielkości punktem sprzedaży naszej sieci w Polsce.

Świętowanie w Luboniu
Oprócz stosowania ciągłej promocji cenowej na produkty wszystkich grup towarowych wzmagamy ją jeszcze bardziej szczególnie w czterech okresach 
zależnie od ich specyfi ki: Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, obchodzonego w czerwcu „Święta Muszkieterów” oraz obecnie swoich 
październikowych urodzin. Wszystkie one są bardzo istotne i stanowią jedno z kluczowych miejsc w strategii jaką obraliśmy.

 

Serdecznie zapraszamy do naszej cukierni, gdzie polecamy wypiekane na miejscu, w naszym sklepie ciasta wyrabiane 
tradycyjnymi metodami wg. sprawdzonych, domowych receptur i przepisów.

Dziewiętnaste urodziny Muszkieterów zaowocowały u nas pogłębioną akcją promocyjną. Z tej okazji 
klienci mogą kupić towary wszystkich grup towarowych w szczególnie promocyjnych cenach. Obniżki 
sięgają nawet kilkudziesięciu procent.

Zapraszamy Szanownych Klientów na tanie i świeże zakupy w miłej atmosferze, 
a zwłaszcza na październikowe Urodziny Muszkieterów.

* Promocja na ww. artykuły obowiązuje od 20-26 października.

Dobre, bo docenione

Dyrektor z pasją
Anita Plumińska-Mieloch – dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi otrzymała statuetkę

Q
Anita Plumińska-Mieloch nie kryje satysfakcji z otrzyma-
nego wyróżnienia i statuetki   fot. Paweł Wolniewicz

W piątek, 3  września w  Sali Recep-
cyjnej kaliskiego ratusza odbyły  się 
uroczyste obchody 25-lecia istnienia 
jednostek straży miejskiej wojewódz-
twa wielkopolskiego. Z okazji jubile-
uszu strażnikom przyznano odzna-
czenia i  awanse oraz podziękowano 
za trud ich pracy. Zwieńczeniem uro-
czystości było wręczenie municypal-
nym, wśród nich Pawłowi Dybczyń-
skiego, którego sylwetkę przedstawia-
liśmy szerzej przed czterema miesią-
cami (czytaj: „WL” 06-2016, str.  34) 
– odznaczeń. Lubonianin otrzymał 

Odznakę hono-
rową „Za zasługi 
dla województwa 
wielkopolskiego” 
(leg. nr 4077), 
która jest  za-
szczytnym wy-
różnieniem, 
nadawanym oso-
bom oraz insty-
tucjom czy orga-
nizacjom, które 
przez swoją dzia-
łalność wnoszą 
wybitny wkład 
w  rozwój woje-

wództwa. Szef lubońskich strażników 
nie ukrywał, że odznaczenie przyjął 
z satysfakcją i świadomością, iż otrzy-
mał je także dzięki swoim współpra-
cownikom.

PAW

Dobre, bo docenione

Paweł Dybczyński 
Paweł Dybczyński – szef lubońskiej Straży Miejskiej,  
odznaczony w Kaliszu

Q
Uhonorowany odznaką honorową szef 
lubońskiej Straży Miejskiej Paweł Dyb-
czyński   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Odznaka honoro-
wa „Za zasługi dla 
województwa 
wielkopolskiego”
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W piątek, 30 września podczas spotkania 
w lubońskim magistracie komisja kon-
kursowa w  składzie: Joanna Cichoń, 
Agnieszka Perz, Agata Strączkowska, 
Hieronim Gawelski i Paweł Wolniewicz 
wyłoniła laureatów tegorocznego Kon-
kursu Miejskiego „Zielony Luboń”. Kon-
kurs koordynowała, tak jak w ubiegłym 
roku, Joanna Cichoń z Wydziału Plano-
wania Rozwoju i Ochrony Środowiska 
UML. Skierowany był do mieszkańców 
posiadających ogród przydomowy, bal-
kon/taras, teren ozdobny przed domem, 
a  także do osób dbających o  ogródki 
przyblokowe. Jego celem była poprawa 
estetyki miasta oraz promocja pomysło-
wości i nowatorskich rozwiązań mają-
cych pozytywny wpływ na podniesienie 
jego wizerunku. W  ramach konkursu 
mieściły się 3 kategorie: najpiękniejszy 
ogród, najpiękniejszy teren przed do-
mem i najpiękniejszy balkon. Do udzia-
łu w nim zgłoszono 13 zadbanych i wy-
próżniających  się zielonych miejsc, 
które komisja wizytowała na przełomie 
czerwca i lipca. Wyłoniono zwycięzców. 
W kategorii „najpiękniejszych ogrodów” 
1. miejsce za dbałość o swoją oazę zie-
leni zdobył Karol Borysow z  ul.  Trau-

gutta 24 a (nagroda – ko-
siarka elektryczna), 2. – 
Iwona Derda z ul. Kano-
nierów 2 (bon o wartości 
200  zł), a  3. ex aequo – 
panowie Józef Kalinowski 
z ul. Fornalskiej 15 i Wie-
sław Skrzypiec z ul. Szy-
manowskiego  10 (bony 
po 100 zł). Wyróżnienie 
otrzymali państwo Moni-
ka i Sławomir Nowakowie 
z  ul. 11  Listopada  128 
(nawozy ogrodowe i na-
rzędzia ogrodnicze). 
W kategorii „najpiękniej-
szy balkon” laureatami 
zostali: Iwona Derda z ul. 
Kanonierów 2 – 1. miejsce (latarnie ta-
rasowe), Marta Rocławska-Wnęk z  ul. 
11 Listopada 128 F/D 4 – 2. miejsce (bon 
– 150 zł), wreszcie miejsce III zdobyła 
Hanna Bielawska z ul. Konarzewskiego 
25 A/10 (bon 100 zł). Z kolei w katego-
rii „najpiękniejszy teren przed domem” 
1.  miejsce zdobyły panie: Kazimiera 
Parys, Jolanta Janicka i  Urszula Uszak 
z ul. Sikorskiego 31 (nożyce akumulato-
rowe do cięcia krzewów), 2. – Aneta 

Dobre, bo nagrodzone

„Zielony Luboń”

Jankowska-Łukomska z  ul. Wschod-
niej 29 (bon 150 zł), a 3. –Iwona Derda 
z ul. Kanonierów 2 (bon 100  zł).

Spotkanie laureatów
W czwartek, 6 września na zaproszenie 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej przy-
byli do lubońskiego magistratu laureaci 
konkursu. Spotkanie zorganizowały pra-
cujące w Wydziale Planowania Rozwoju 
i  Ochrony Środowiska Joanna Cichoń 
i Agnieszka Perz. W sympatycznej atmos-
ferze miłośnicy zieleni, pięknych ogrodów 
i balkonów, przy kawie i herbacie wymie-
niali doświadczenia i  zapraszali  się do 
wzajemnych odwiedzin. Wszyscy otrzy-
mali od Burmistrz nagrody i upominki 
ufundowane przez partnera konkursu – 
�rmę „Kom-Lub” oraz Urząd Miasta. 
Ponadto zwycięzca w kategorii „najpięk-
niejszy ogród” otrzymał specjalną nagro-
dę – imponująco dużą tykwę, którą wy-
hodowali we własnym ogrodzie, przy-
wieźli na spotkanie i wręczyli panu Ka-
rolowi zdobywcy pierwszego miejsca w tej 
samej kategorii przed dwoma laty – pań-
stwo Marianna i  Jerzy Dąbkowscy. Pan 
Jerzy uświetnił także spotkanie, recytując 
doskonale wkomponowujący się w klimat 

konkursu wiersz swojego autorstwa pt. 
„Ogrodowa pani”.
Zdjęcia z  oaz zieleni zwycięzców po-
szczególnych kategorii konkursowych 
zaprezentujemy w  następnych wyda-
niach „WL”

Joanna Cichoń i PAW

W ostatnim dniu 
czerwca komisja 
konkursowa wizy-
towała ogród 
późniejszego 
zwycięzcy tej 
kategorii – Karola 
Borysowa   fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
Karol Borysow z otrzymaną od Jerzego 
Dąbkowskiego (z lewej) okazałą tykwą 
o wadze ponad 5 kg    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Uczestnicy �nałowego spotkania z laureatami konkursu w sali sesyjnej lubońskiego magistratu    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
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Podczas moich rzadkich wędrówek po 
kraju, a właściwie Wielkopolsce, często 
jestem zaskakiwany różnymi ciekawy-
mi lokalnymi pomysłami. Tym razem 
podczas pobytu w  Pleszewie urzekły 
mnie przynajmniej dwie rzeczy. Poka-
żę te, które z powodzeniem mogą sta-
nowić inspirację podobnych zastoso-
wań w Luboniu. Przy misternie przy-
ciętej zieleni na rynku zatrzymywa-

łem się nie tylko ja. Wrażenie robiły 
szpalery wąskolistnych lip, równej 
wysokości idealnie uformowane w pół-
okrągłe cylindry. Od dołu przycięte na 
wysokość pozwalającą każdemu przejść 
swobodne, a  w  razie deszczu schro-
nić się pod wielkim, naturalnym pa-
rasolem. Z  kolei zimozielone, iglaste 
krzewy na tle szarości kamieni i gra-
nitowych, sześciennych kostek zachwy-

Dobre, bo inspirujące

Podpatrzone
cały wielością soczystych owal-
nych kształtów. Miło, czysto, 
schludnie, aż chciało się posie-
dzieć na ławeczkach. Pomimo 
dość dużego ruchu samocho-
dowego, tryskające z granito-
wego podłoża fontanny dodat-
kowo dostarczały miłego szme-
ru wody i  jednocześnie two-
rzyły przyjemny mikroklimat. 
Fontanny przypomniały mi 
zaraz Luboń i projekt przebu-
dowy placu Edmunda Boja-
nowskiego, tak ochoczo lanso-
wany przed wyborami samo-
rządowymi w  marcu 2014  r. 
Przypomnę, że na specjalnie 
zorganizowanym spotkaniu 
w magistracie obiecywano jego 
sukcesywną przebudowę wraz 
z  pojawieniem  się na placu 
ławeczki błogosławionego Ed-
munda Bojanowskiego (czytaj: 
„WL” 03-2014 str. 2 „Przyjazny 
i otwarty”). Skończyło się tylko 
na dużej promocji władzy, do-
brych chęciach i gadaniu.
Innym godnym naśladownictwa 
przykładem są oryginalne sto-
jaki dla rowerów. Na stylowych 
pachołkach (podobnych do tych, jakie 
można spotkać w  Luboniu, np. na 
ul.  Żabikowskiej przy skrzyżowaniu 
z  Powstańców Wlkp.) zamieszczono 
plansze ze starymi zdjęciami miasta. 
Pod mądrym hasłem „Patrz w  prze-
szłość” i  godle miasta – po dwa stare 
zdjęcia z opisem miejsc. Jakże ciekawy, 
prosty, nie tylko edukacyjny, ale i inte-
grujący lokalnie mieszkańców pomysł.

Q
Jakże zadbana zieleń na rynku w Pleszewie. Robi wrażenie nawet wśród tych, co 
nie gustują w zbliżonym do francuskiego stylu jej formowania   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Q
Przykład stosunkowo prostych stojaków dla 
rowerów na rynku w Pleszewie o nie tylko użyt-
kowym, ale i edukacyjno-integracyjnym charak-
terze   fot. Piotr P. Ruszkowski

Moi klienci najczęściej pytają, jak 
prawidłowo ustalić cenę mieszka-

nia, które właśnie zamierzają sprzedać. 
Wbrew pozorom jest to jedna z trudniej-
szych, lecz także najważniejszych kwestii 
do ustalenia. Od prawidłowo ustalonej 
ceny bezpośrednio wynika zainteresowa-
nie potencjalnych kupujących.
Ustalenie zbyt wysokiej ceny może być 
dla sprzedającego równie szkodliwe, jak 
ustalenie ceny zbyt niskiej. Jeżeli będzie 
zawyżona, wielu klientów szukających 
mieszkania w ograniczonym przedziale 
cenowym, może po prostu nie zauważyć 
naszej oferty. W ten sposób zawyżając 
cenę „tylko” o 15 procent możemy stra-
cić nawet 30 procent zainteresowanych. 
Sprzedający najczęściej usprawiedliwia-
ją zawyżoną cenę mieszkania tym, że 
jeśli znajdzie się chętny na zakup, to cenę 

zawsze można opuścić. Niestety, nie będą 
mieli do tego okazji, ponieważ poten-
cjalny klient może nigdy nie dowie-
dzieć się o ich ofercie.
W celu ustalenia prawidłowej ceny 
mieszkania warto zasięgnąć porady do-
świadczonego agenta nieruchomości, 
który zna lokalny rynek i dokonuje wy-
ceny przez pryzmat doświadczenia oraz 
aktualnego i przyszłego popytu na ryn-
ku. Niezwykle ważne jest również po-
równanie cen ofertowych na portalach 
ogłoszeniowych z cenami transakcyjny-
mi konkretnych lokali w  określonym 
rejonie, a więc sumami, które kupujący 
rzeczywiście byli gotowi zapłacić za dane 
mieszkanie lub inną nieruchomość. Na-
leży wziąć również pod uwagę ceny ofert 
konkurencyjnych w rejonie, także z ryn-
ku pierwotnego.
Kluczem przy ustalaniu ceny nierucho-
mości niewątpliwie jest także czas. Naj-
częściej właściciel chce sprzedać nieru-
chomość w krótkim czasie, ze względu 
na np. zobowiązania związane z zaku-
pem innego lokum, zawyżając jednak 
jej cenę powoduje, że mieszkanie ofe-
rowane jest na rynku przez zbyt długi 
okres. Klienci nie zdają sobie sprawy, 
jak mocno ich nieruchomość jest de-
waluowana w  oczach potencjalnych 
klientów wraz z  każdym miesiącem 
oferowania i brakiem sprzedaży. Osta-
tecznie zdeterminowani i sfrustrowani 
niepowodzeniem, decydują się na ob-

Jak prawidłowo ustalić cenę ofertową swojego mieszkania?
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Grzegorz 
Reder
agent nierucho-
mości w najwięk-
szej na świecie 
sieci biur nie-
ruchomości   
RE/MAX
Jeśli potrzebujesz 
pomocy w dar-
mowej wycenie 
swojej nierucho-
mości, zadzwoń do mnie 600 040 581

niżenie cen poniżej własnych oczeki-
wań, więc tracą pieniądze. Dlatego tak 
ważne jest uwzględnienie przedziału 
negocjacyjnego na poziomie 3 do 5 
procent, odpowiednie przygotowanie 
oferty przy pomocy doświadczonego 
agenta, wykonanie profesjonalnej sesji 

zdjęciowej oraz rzetelnego opisu, a tak-
że zmaksymalizowanej i przemyślanej 
promocji. Prawidłowo ustalona cena 
nieruchomości zawsze przynosi efekt 
w postaci szybkiej sprzedaży przy naj-
wyższej możliwej cenie.

Grzegorz Reder

Zachęcam do skorzystania z podpowie-
dzi i  jeśli władzy się nie spodoba, cho-
ciażby z  powodu autorstwa pomysłu, 
może stanie  się inspiracją osiedlowych 
rozwiązań dla przyszłorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego (z wykonaw-
stwem w 2018 r.)?

PPR
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13 września odbyło się nagranie teledysku Sióstr Hybiak 
do piosenki „Singielki”. Teledysk był kręcony w City Park 
w Poznaniu. Seniorki z Dziennego Domu „Senior-Wigor” 
w Luboniu zostały zaproszone do współpracy. Przez miesiąc 
codziennie ćwiczyły choreogra�ę. W dniu nagrania panie 
zostały profesjonalnie uczesane i pomalowane. Ubrano je 
w  stroje z  lat 60. Całe przedsięwzięcie odbyło  się dzięki 
�rmie Luvena SA, która była sponsorem teledysku.

Jagienka Okoń-Niewiejska

Dobre, bo nagrane

Singielki
Seniorki z Dziennego Domu „Senior-Wigor” 
w teledysku Sióstr Hybiak

Q
Siostry Hybiak podczas nagrywania teledysku w City 
Parku w Poznaniu   fot. Ania Jankowska

Q
Seniorki z Lubonia zaproszone do współpracy przy nagra-
niu teledysku z siostrami Hybiak

Produkcję cegły rozpoczyna  się 
od wykonania dokładnie zmielo-
nej i  roztartej mieszanki gliny 
oraz innych dodatków. Powstała 
masa jest kierowana na prasę ce-
glarską, a  następnie formowana 
do postaci wstęgi. Poruszająca się 
wstęga jest przecinana w poprzek. 
W ten sposób powstają cegły go-
towe do umieszczenia w piecu.
Niegdyś przygotowywano mie-
szankę ręcznie przy dużym udzia-
le wody. Napełniano drewniane 
formy, nadmiar masy usuwano, 
a  gotowe formy wystawiano do 
schnięcia. Jeśli na etapie produk-
cji przed wypałem, masa była 
wystarczająco miękka, mogły po-
wstawać odciski, które utrwala-
ły się po wypaleniu cegły.
Na wielu cegłach kościoła św. 
Barbary są widoczne odciski palców. 

Dobre, bo badane

Znaczone cegły
Budulec z kościoła św. Barbary z odciskami palców robotników cegielni

Q
Odcisk linii papilarnych palca przyłożonego poziomo do cegły z kościo-
ła św. Barbary  fot. Rafał Wojtyniak

Q
Cała cegła z kilkunastoma odciskami palca przy ułożeniu prosto-
padłym do cegły. Od oświetlenia zależy, czy dobrze są widoczne 
linie papilarne, czy też pozostałość gliny, która pochodzi spod 
paznokcia pracownika   fot. Rafał Wojtyniak

Tylko wewnątrz wieży i w podziemiach 
cegły nie są pokryte tynkiem. Gdyby 
glina była zbyt twarda, nie odcisnęło-
by się tyle szczegółów, jeśli zbyt mokra 
– po odciśnięciu szczegóły przedmiotu 
rozpłynęłyby się. Konsystencja musiała 
być odpowiednia, bowiem utrwaliły się 
linie papilarne pracowników cegielni. 
Kiedy palce były wbijane prostopadle 
do powierzchni masy, wtedy oprócz linii 
papilarnych czubka palca, w  odcisku 
pozostawała glina, która trafiła pod 
paznokieć. Na żadnej cegle nie ma na-
tomiast stempla informującego o miej-
scu lub roku produkcji. Ze źródeł histo-
rycznych wiemy jednak, że kościół św. 
Barbary (wtedy jeszcze ewangelicki) 
został wybudowany w  latach 1908-09 
jako część kolonii niemieckiej w Żabi-
kowie. Cegły pochodziły zapewne z któ-
rejś z pobliskich cegielni.

Rafał Wojtyniak
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Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Przy ul. Powstańców Wielkopolskich 79 otwarto punkt 
„Doradcy 24” oferujący kredyty hipoteczne, gotówkowe 
i samochodowe, �nanse dla �rmy oraz ubezpieczenia. 
Jest czynny od pn. do pt. w godz. 9 – 17.   
fot. Paulina Sawicka

W oddziale banku BZ WBK przy ul. Kościusz-
ki 57/59 uruchomiono strefę samoobsługową 
z dwoma bankomatami i wpłatomatami, dostępną 

dla klientów przez 24 
godziny na dobę. Wy-
mieniono urządzenie 
do wypłat, z którego 
korzystano od zewnątrz oraz zainstalowano nowe we-
wnątrz budynków   fot. Władysław Szczepaniak

Powszechną 
ciekawość 
budził nowy, 
przeszklony 
pawilon, któ-
ry powstał 
przy placu 
Edmunda 
Bojanowskie-
go pomiędzy 
restauracją 
„Zielona Kro-
wa” a budyn-
kiem Urzędu 
Miasta. Lokal 
jest przygoto-
wywany na 
potrzeby cu-
k ierni  d la 
uczulonych 
n a  g lut e n 
i  inne skład-
niki spożywcze. W pawilonie, którego 
wyposażanie potrwa prawdopodobnie 
do listopada, będzie się odbywać sprze-
daż specjalnych łakoci, a  latem przy 
stolikach na zewnątrz chętni wypiją też 

kawę. Inwestorem jest Michał Sobolew-
ski – właściciel znajdującej się w pobli-
żu �rmy „Sobolewski-Ha�”. Lokal został 
wynajęty.

HS

Słodki pawilon

Q
Przyszła cukiernia „Beza” dla bezglutenowców przy placu Edmunda 
Bojanowskiego w „symbiozie” z zabytkową willą   fot. Hanna Siatka

W ostatnim czasie, 
równolegle do al. 
Jana Pawła II w No-
wym Centrum Lubo-
nia (NCL), po pół-
nocnej stronie ul. 
Pułaskiego, popro-
wadzono i wysypano 
kamieniami drogę 
w kierunku Rynecz-
ku u Szafrana. U jej 
kresu, niemal na-
przeciw bloku z ad-
resem: al. Jana Paw-
ła  3 (najwyższy 
w  NCL) wytyczono 
plac budowy. Plotki 
niosą, że w  tym 
miejscu rozbudowu-
je się pobliski ryne-
czek, powstaje mar-
ket lub nowy blok. Zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania, miał 
tu stanąć budynek podobny w obrysie 
do tego z  nr.  3, i  tak też będzie. Nie 
udało  się nam na razie ustalić, kto go 

Nowy blok w NCL

Q
Droga dojazdowa na plac budowy nowego bloku w NCL. 
Z lewej aleja Jana Pawła II, w głębi – ul. Pułaskiego i budynki 
przy ul. Andrzeja Mizerki   fot. Piotr P. Ruszkowski

wybuduje. Wiemy jedynie, że inwesto-
rem nie jest �rma „Maxbud” (obecnie 
„Budmax”) – wykonawca oddanego 
w 2012 r. bloku po przeciwległej stronie 
alei.  (S)
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Zakończono budowę większego parkin-
gu przy ul. Sikorskiego naprzeciw pawi-
lonów handlowych. O inwestycji pisali-
śmy szerzej na początku roku („WL” 
03-2016, str. 24), kiedy rozpoczęto przy-
gotowanie terenu, wycinając drzewa 
z trawnika przy jezdni.
To wspólna inwestycja miasta i  Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” 
zrealizowana po to, by rozładować pro-
blemy komunikacyjne na zatłoczonym 
odcinku ul. Sikorskiego przy sklepikach 
i banku PKO BP. Na mocy porozumienia 
zawartego 19 czerwca br. spółdzielnia 
sporządziła dokumentację projektową 
(koszt: ok. 4 tys. zł). Strony zobowiąza-
ły  się do wspólnej realizacji remontu. 
W  ten sposób powiększono istniejący 
parking przed blokiem z  adresem: ul. 
Sikorskiego 1 o ok. 10 miejsc postojo-

wych. Teraz samochody będą z  niego 
wyjeżdżać przy bistrze „Jar”, a wjeżdżać 
w pobliżu banku.
Prace związane z przebudową parkin-
gu kończą się 17 października. Do tego 
czasu, choć plac jest już używany przez 
kierowców, zostanie odtworzone ozna-
kowanie poziome, w  wyniku czego 
wydzieli  się 26 miejsc, w  tym 3 dla 
niepełnosprawnych.
Koszt inwestycji, zgodnie z informacją 
podaną w  marcu, miał wynieść ok. 
30  000  zł. Jak  się dowiedzieliśmy, 
w  trakcie prac zakres prac okazał  się 
większy (m.in. budowa studni odwod-
nieniowych) i wydatki wzrosły. Osta-
tecznie  inwestyc ja  kosztowała 
95 467 zł, z czego spółdzielnia zapła-
ciła 31 260 zł, a miasto 64 207 zł.

HS   

Na ratunek

Q
Parking przy ul. Sikorskiego z większą liczbą miejsc postojowych Na jego potrzeby 
zagospodarowano leżący przy jezdni pas zieleni, przez który przebiegała granica 
pomiędzy gruntami spółdzielni i miasta – właściciela drogi   fot. Hanna Siatka

Gotowy jest łącznik pomiędzy budyn-
kiem Gimnazjum nr 2 i LOSiR-em, dzię-
ki któremu uczniowie mogą  się prze-
mieszczać na lekcje WF-u do hali spor-

towej w cieple i pod dachem. Oddalone 
od siebie o około 11 m obiekty połączo-
no bez konieczności ingerencji w ściany 
budynków, w miejscach, gdzie istniały 

Na wf. bez kurtki

Q
 Przeszklony łącznik o konstrukcji stalowej pomiędzy Gimnazjum nr 2 i LOSiR-em   
fot. Hanna Siatka

Q
Widok od strony LOSiR-u – pod przeszklonym 
dachem umieszczono m.in. oświetlenie i kamery. 
W posadzce zainstalowano grzejniki kanałowe    
fot. Hanna Siatka

Ukończono rozpoczęty latem remont „tarasu” budynku administracji Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka” (ul. Żabikowska  62). Wymieniono nawierzchnię 
podestu i schodów, wykorzystując granitopodobne płyty betonowe oraz zamonto-
wano barierki. Prace wykonano z funduszu remontowego.

(S)

Nowy taras Lubonianki

Q
Prace remontowe przebiegały przy jednoczesnym korzystaniu przez mieszkań-
ców z dojść do sklepów. W tych warunkach zdarzały się wypadki, głównie wśród 
starszych   fot. Hanna Siatka

otwory. W budynku szko-
ły było to okno, natomiast 
w hali sportowej drzwi.
Przełożono instalację ka-
nalizacji  deszczowej 
w gruncie pod łącznikiem 
i  wykonano fundamenty 
wraz ze ścianami. Na tym 
solidnym podłożu zamon-
towano stalową konstruk-
cję ze szkłem.
O wykonanie inwestycji 
ubiegały się 3 firmy. Jed-
ną, z  przyczyn formal-
nych, wykluczono. Zwy-
ciężyła firma Usługi Bu-
dowlane – Wiesław Sza-
łata z  Sierakowa, która 
zaoferowała realizację 
inwestycji za 336  173  zł 
i 5-letni okres gwarancji 
na wykonane prace. Dru-
ga proponowała niewiele 
wyższy koszt, ale też 
krótsze, 3-letnie zabez-
pieczenie.

(HS)
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Na terenie położonym w głębi zabudo-
wań jednorodzinnych przy ul. Lipowej 35 
w Żabikowie, w sąsiedztwie szeregowców 
wybudowanych przed kilkunastu laty, 
powstaje osiedle pod wdzięczną nazwą 
„Lipowe Zacisze”. Nowa inwestycja to 

zespół 4 domów w zabudowie 
bliźniaczej – po 4 lokale w jed-
nym budynku, w  sumie 16 
mieszkań o  powierzchni 
109,5 m2 (74,5 m2 + poddasze 
użytkowe 35 m2), z ogródkami 
o  różnej wielkości (115-
156 m2). Osiedle realizuje lu-
bońska �rma „Amber Hous” 
Sp. z o.o. z ul. Romana Maya 1.
Trzykondygnacyjne domy ze 
skośnymi dachami powstają 
na obszarze ok. 5  000  m2 
(4 działki: 16/9, 16/10, 16/13, 

16/14). Średnia powierzchnia działki 
z domem to ok. 312 m2. Budynki będą 
wyposażone w przyłącza: wodociągowe 
i kanalizacyjne, gazowe i energetyczne 
oraz instalację wod-kan i  c.o. Wokół, 
z kostki betonowej powstanie chodnik 

i  miejsca parkingowe 
(według zapowiedzi – 
po 2 dla lokalu). Ogro-
dy i  całe osiedle będą 
opłotowane. Prace 
mają  się zakończyć 
w I kwartale 2017 r.
Mieszkania są w cenie 
od 340   000  do 
345  000  zł (zależy od 
wielkości ogrodu). 
Sprzedaż jest objęta 
programem „Mieszka-
nie dla Młodych” 
(MDM).

HS

Lipowe Zacisze
Nowe osiedle deweloperskie

Q
Układ mieszkań w nowych podwójnych bliźniakach osiedla „Lipowe Zacisze”

Q
W jednym budynku będą 4 mieszkania o jednakowej po-
wierzchni, z dwuspadowym poddaszem   fot. Hanna Siatka

Q
Inwestor zajął na potrzeby nowego osiedla część dotychczasowej skarpy 
koryta Żabinki – widok od ul. Kołłątaja   fot. Hanna Siatka

Okoliczni mieszkańcy skarżą się na wzmożony ruch samocho-
dów ciężarowych po wąskich ulicach: Lipowej i Kołłątaja, wznie-
cany przez auta kurz i najeżdżanie na chodniki   fot. Hanna 
Siatka

Q

W ostatnim miesiącu przedstawiliśmy w  temacie 
głównym Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców 
informację o  budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego fundacji „Pro Maxima”, 
który ma powstać przy ul.  Sobieskiego na tyłach 
Ośrodka Kultury. Starosta Poznański, decyzją z dnia 
21.09.2016 r. zatwierdził projekt i udzielił pozwolenia 
na budowę dla fundacji „Pro Maxima”. Formalnie 
będzie to zespół dwóch budynków usługowych 
z  funkcją edukacyjną i  zdrowotno-pielęgnacyjną 
z miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastruk-
turą. Przypomnijmy, obiekt będzie miał łączną dłu-
gość ok. 100 m o szerokościach od ok. 12 do ok. 17 m.
Zespół budynków wg funkcji został podzielony na 
trzy części. Pierwsza, w budynku A (bliżej Ośrodka 
Kultury), o funkcji podstawowej, a więc edukacyjnej 
i  zdrowotno-pielęgnacyjnej, gdzie znajdą  się sale 
terapeutyczne i dydaktyczne, a także administracja 
oraz niezbędne zaplecze techniczne i sanitarne. Część 
centralna, znajdująca się po wschodniej stronie bu-
dynku A, to wg projektu, przestrzenie komunikacyj-
ne – hol główny ze schodami i dźwigiem osobowym. 
Trzecia część, w  budynku B, to: na parterze hala 
wielofunkcyjna z niezbędnym zapleczem techniczno-
-sanitarnym. Na piętrach 1 i 2 – pomieszczenia za-
mieszkania zbiorowego.

(I)

Można budować

Q
Centralnie, teren, na którym stanie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (zaznaczony kolorem) 
fundacji „Pro Maxima”. Zdjęcie z wysokości ok. 100 m   fot. Rafał Wojtyniak
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Nierzadko bez tablic rejestracyj-
nych, w  publicznych miejscach, 
stoją samochody z  wyraźnymi 
oznakami ich nieużywania. Świad-
czą o tym np. opony bez powietrza 
lub chwasty zarastające pojazd. 
Kolejnych kilka sygnałów i komen-
tarzy od mieszkańców prezentu-
jemy dziś. Stosownym służbom 
miejskim przykłady te pokazuje-
my, by wykazały się skutecznością 
działań. Radnym poszczególnych 

Porzucone?

Na ul. Słonecznej, przy wyjeździe w ul. 
Armii Poznań, od dłuższego czasu stoi 
skoda bez tablic rejestracyjnych    fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Q
Tuż przy skrzyżowaniu ul. A. Mizerki 
z Kochanowskiego „zaparkowano” for-
da. Stoi „na �akach” zbyt blisko krzy-
żówki i wyraźnie przeszkadza wjeżdża-
jącym w ulicę A. Mizerki   Piotr P. Rusz-
kowski

Mazda stojąca od dłuższe-
go czasu na �akach na ul. 
Dożynkowej ma od począt-
ku za szybą kartkę z nume-
rem telefonu właściciela 
oraz informacją, że auto 
zostanie w najbliższych 
dniach zabrane do mecha-
nika   fot. Paweł Wolniewicz

Główna arteria naszego miasta, jaką jest 
ulica Armii Poznań, stanowi odcinek 
drogi wojewódzkiej nr  430, będąc jed-
nocześnie wizytówką naszego miasta dla 
przejezdnych. Niestety, niektóre jej frag-
menty są zapuszczone i  zaniedbane. 
Przykładem tego są chaszcze i od dłuż-
szego czasu niekoszona, wysoka trawa 

– na południe od przystanku autobuso-
wego, na wysokości ul. Cyryla Ratajskie-
go. Przechodnie i przejeżdżający tran-
zytem przez Luboń sygnalizują brak 
estetyki w  tym miejscu. Właściciel są-
siedniej posesji trawę systematycznie 
kosi.

PAW

Niechlubna wizytówka

Q
Wyrośnięte zielsko zarasta chodnik będący ciągiem pieszo-rowerowym   fot. Paweł 
Wolniewicz

Ze zdjęcia fragmentu ul. Poniatowskie-
go wykonanego z  lotu ptaka wyraźnie 
widać źle parkujące samochody przy 
handlowej pierzei placu Edmunda Bo-

janowskiego. Auta parkują na skos, zbyt 
głęboko, zabierając pobocze (czerwony, 
wąski pas oddzielający właściwy parking 
od chodnika) oraz część chodnika (sza-

Gospodarskim okiem

Czarno na białym
ry pas). Dla czytelności komunikacji 
przy budynkach wydzielono czerwoną 
strefę nie dla ruchu, w  której znajdu-
ją się m.in. podjazdy, schody, stojaki do 
rowerów.
By uzdrowić sytuację, potrzeba niewie-
le, a na ten bałagan komunikacyjny, nie 
tylko z okien, patrzą decydenci – urzęd-

nicy. Na parkingu należy jedynie nama-
lować miejsca postojowe i na wąskim 
pasie pobocza zamontować barierki lub 
słupki. Może w  przyszłorocznym Bu-
dżecie Obywatelskim mieszkańcy lub 
radni złożą stosowny wniosek i  znaj-
dą się środki na tę „inwestycję”?

(NZ)

Q
Fragment ul. Poniatowskiego przy placu Edmunda Bojanowskiego z wysokości 100 m obrazujący bałagan w parkowaniu, który najbardziej uderza w przechodniów   fot. 
Rafał Wojtyniak

obwodów też radzimy, od 
czasu do czasu, lustrację 
swoich malutkich przecież 
okręgów wyborczych.

(I)

Q

Q

otwarte,  
obywatelskie 
i skuteczne
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Stare przysłowie mówi: „Jak cię widzą, 
tak cię piszą”! Przy ul. Armii Poznań, tuż 
przy wjeździe do Lubonia od strony Po-
znania, znajduje się Freshmarket. Oko-
liczni mieszkańcy zwracają uwagę, że 
o jego najbliższe otoczenie nikt nie dba. 
Wąskie pasy „zieleni”, jakie pozostały po 
budowie obiektu i przyległych do niego 
parkingach, raczej zielenią nie są. Nie 
zadbano o to, by podłoże stanowiło do-
godne warunki do egzystencji roślin. Na 
żwirze i  reszkach betonu, które jedynie 
rozgarnięto, zieleń nie ma szans. O jakiej-
kolwiek pielęgnacji „zieleni” zupełnie 
zapomniano. Miejscami chwasty sięgają-
ce metra i samosiejki drzew wychodzą na 
chodnik. Niektóre części „trawników” są 
rozjeżdżone kołami aut, które zamiast 
w wydzielonych miejscach postojowych, 

parkują byle jak. Masy opakowań po lo-
dach, jogurtach, słodyczach, oczywiście 
pety, butelki i najróżniejsze inne śmieci. 
Jedne świeże, czyste, może dzisiejsze, inne 
rozdeptane, obłocone zalegają z pewno-
ścią od miesięcy. Ciemności, jakie panu-
ją z tyłu sklepu, na zapleczu i bocznych 
parkingach, sprawiają, że niektórzy gro-
madzą  się tu nie tylko na piwko. Bez 
problemu, o  zmroku można załatwić 
potrzebę �zjologiczną. Bezpośrednio są-
siadujący mieszkańcy denerwują się, lecz 
nie protestują zbyt głośno z obawy przed 
„psikusami”. Bliskość węzła autostrado-
wego sprawia, że jest to też dobre miejsce 
publiczne do załatwiania szemranych 
interesów, np. dystrybucji małogabaryto-
wych towarów. Oprócz oświetlenia ulicz-
nego nie ma tu żadnego światła. Komu 
podlega ten teren, kto odpowiada za 
panujący tu bałagan, kto ze strony miasta 
nienależycie dogląda porządku? Proste 
pytania, może ktoś da na nie odpowiedź? 
Regulamin utrzymania porządku i czy-
stości w Luboniu mamy już od dawna, 
dla kogo został stworzony – dla miesz-
kańców, właścicieli posesji i Straży Miej-
skiej?

PPR

Jak cię widzą, tak cię piszą

Q
Podłoże betonowe oraz żwir po budo-
wie nie sprzyjają, by zieleń była nią 
naprawdę, a panoszące się chwasty 
zarastają niezamiatany chodnik. Widok 
od strony skrzyżowania ul. Armii Po-
znań z ul. Dożynkową   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q
Zieleń od strony ul. Dożynkowej. Na 
zmineralizowanych resztkach starych 
roślin zalegających chodnik rosną ko-
lejne pokolenia chwastów. Niektóre 
sięgają metra, wśród nich młode 
drzewka – samosiejki     
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Najlepiej utrzymany fragment zieleni 
przy Freshmarkecie od strony ul. Armii 
Poznań. Wysokość trawy i chwastów 
prawdopodobnie regulują przechodzą-
cy skrótem pomiędzy chodnikiem 
a parkingiem. Niezarośnięte pola, od 
prawej strony to suchy żwir – podsypka 
z budowy parkingu – nieprzyjazne 
środowisko dla trawy, której raczej nikt 
nie posiał, a chyba miała być   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
Pokazywana już w „Wieściach” sól 
w oku przy wjeździe na parking Fresh-
marketu od ul. Armii Poznań. Odpo-
wiedzcie Państwo sami, czy to oraz 
przedstawiane na zdjęciach inne miej-
sca możemy nazwać trawnikami, bądź 
zagospodarowaną zielenią miejską? 
Jaką, skądinąd ambitnemu Luboniowi 
– 30-tysięcznemu miastu, nie jakiejś 
tam byle wiosce – wystawia się wizy-
tówkę?   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Przy parkingu bocznym oraz od zaplecza o zmierzchu panują „egipskie ciemności”. 
W narożniku, budynku i płotu, wygodnie oddaje się mocz. Ściana pamiętająca 
II wojnę światową, na co wskazują ślady po karabinowych kulach i pocisku artyle-
ryjskim (z lewej, niewidoczny) też przyjaznym widokiem raczej nie jest, nawet dla 
miłośników historii czy militariów. Ciekawe, ile kosztowałoby otynkowanie i jakieś 
cieszące oko lub mądre bądź rodzime murale (rysunek na ścianie wystawionej na 
widok publiczny). Pewnie właściciel budynku zgodziłby się na ten nie tylko este-
tyczny zabieg? Dodatkowo przywieszenie latarni na ścianie przyniosłoby szczęście 
nie tylko lokalnej społeczności   fot. Piotr P. Ruszkowski

Jako dowód panującego tu wyjątkowe-
go bałaganu – jedno z „gniaz” śmieci   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

Post Scriptum – Kilka dni po akcji ob-
fotografowywania terenu odbyły  się 
„żniwa” – skoszono chwasty i samosiejki, 
a także posprzątano śmieci. Dziękujemy 
w imieniu tych, którym na sercu leżał 
ten bałagan, i cieszymy z tego, że wy-
starczyła nasza obecność z aparatem by 
przyczynić do zmiany wizerunku na-
szego miasta! Potwierdza się też wciąż 
duża skuteczność prasy lokalnej.
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Trwają zapisy do 6. Lubońskiego 
Biegu Niepodległości. Impreza, któ-
rej organizatorem jest Ronin Run-
ning, odbędzie się tradycyjnie w Na-
rodowe Święto Niepodległości, tj. 
w  piątek, 11  listopada br., a  start 
nastąpi o godz. 11.11 z ul. Wojska 
Polskiego, na wysokości hali LOSiR.
Pierwszą edycję biegu ukończyło 
326 zawodników, drugą 628, trzecią 
1120, czwartą 1501, a rok temu 1590 
uczestników zameldowało  się na 
mecie. W tegorocznej imprezie za-
planowany jest start kolejnych 1700 
biegaczy.
Wpisowe do tegorocznej edycji za-
wodów, której sponsorem głównym 
jest �rma Luvena SA, wynosi 44 zł 
(dla osób powyżej 60. roku życia – 
15 zł). W tej cenie każdy uczestnik, 
oprócz numeru startowego, otrzyma 
pakiet startowy zawierający: odle-
wany medal za ukończenie biegu, 
rogal świętomarciński oraz butelkę 
wody mineralnej, posiłek regenera-
cyjny po biegu, chustę Bu� – do 
wyboru (w momencie rejestracji) 
w dwóch kolorach: białym lub nie-
bieskim.
W trakcie tegorocznej edycji zosta-
ną również rozegrane Mistrzostwa 
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w  Krzesinach. Nagrodzeni będą 
również: najszybsi lubonianka i lu-
bonianin, najlepszy patriotyczny 
strój oraz biegacz i biegaczka z �agą. 
Wszyscy uczestnicy będą rywalizo-
wać w 14 kategoriach wiekowych. 
Dla najlepszych przewidziano na-

grody �nansowe, a  w  kategoriach 
wiekowych na najszybszych zawod-
ników czekają bony ufundowane 
przez sponsora technicznego im-
prezy – �rmę „Świat Biegacza” z Po-
znania. Atrakcyjne nagrody, zapew-
ne jak w latach ubiegłych, przycią-
gną do Lubonia czołowych polskich 
biegaczy.
Honorowym starterem tegorocznej 
edycji, podobnie jak przed rokiem, 
będzie dowódca Plutonu Kedywu 
Armii Krajowej, major Ludwik 
Misiek.
Dodatkowo tradycyjnie już odbę-
dzie  się konkurs dla lubońskich 
szkół podstawowych pod nazwą 
„Mistrz Kibicowania”, który polega 
na dopingowaniu uczestników bie-
gu w specjalnie wytyczonych stre-
fach kibica.
Konwencja Biegu Niepodległości 
nie zamyka się w ramach imprezy 
sportowej, dlatego organizatorzy 
zapraszają do udziału w wielu do-
datkowych atrakcjach przygotowa-
nych specjalnie na ten dzień (kącik 
zabaw dla dzieci – dostępny w hali 
LOSiR).
Impreza jest współfinansowana 
z budżetu Urzędu Miasta Luboń.
Organizatorzy apelują do miesz-
kańców o zapoznanie  się z  infor-
macjami o utrudnieniach w ruchu 
w  dniu, w  którym odbędzie  się 
bieg. Więcej szczegółów na stronie 
zawodów: 
www.lubonskibiegniepodleglosci.eu

Adam Chudzicki

Zaproszenie 

6. Luboński Bieg Niepodległości

Q
Trasa tegorocznego, 6. Biegu Niepodległości
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Kilka minut po godz. 4 z soboty na nie-
dzielę, 8 i 9 października, wybuchł pożar 
w budynku solarium na zapleczu domu 
Szafranów przy ul. Żabikowskiej na tzw. 
„Ryneczku u Szafrana” (naprzeciw kwia-
ciarni). Kiedy w krótkim czasie od po-

wiadomienia dwa zastępy OSP dojecha-
ły na miejsce, pożar trawił już cały 2-kon-
dygnacyjny budynek, a  płomienie wy-
dostawały się ze wszystkich okien. Stra-
żacy przystąpili do działań gaśniczych 
i  zabezpieczenia budynków znajdują-

Tajemniczy pożar

Q
Nocna akcja strażaków i policji na zapleczu kompleksu handlowego – „Ryneczku 
u Szafrana” – gdzie spłonęło solarium i przy okazji salon fryzjerski i urody   fot. OSP 
Luboń

Q
Nazajutrz po pożarze – po lewej fragment budynku powszechnie znanego jako 
dom rodziny Szafranów, po prawej – kwiaciarnia „Szafran”, centralnie – spalony 
segment. Na ścianie przy pierwszym otworze drzwiowym – część wcześniej wyko-
nanego sprayem napisu, który przebiegał także przez drzwi do solarium: „Ostatnie 
ostrzeżenie…”   fot. Norbert Kaźmierczak

cych  się w  sąsiedztwie. W  akcji, która 
zakończyła się po godz. 6, uczestniczyły 
też dwa zastępy Szkoły Aspirantów PSP 
z  Poznania, pogotowie energetyczne 
i policja.
Przyczyny pożaru ustala policja. Nie-
o�cjalnie wiadomo, że mogło to być 

podpalenie. Jak  się dowiedzieliśmy, 
niedawno spłonął samochód jednej 
z  osób związanych z  tym miejscem. 
Obecne straty oszacowano na ok. ok. 
1 mln. W zdarzeniu, na szczęście, nikt 
nie ucierpiał.
Na podstawie www OSP:  (Z)

O nieprawdziwych danych zawartych 
w  dokumentach oraz wielu innych 
możliwych nieprawidłowościach do-
nosiliśmy już w  lutym 2014  r. w  ob-
szernym artykule pt. „LOSiR pod 
ostrzałem NIK-u”, a  także później. 
Według wykonanych w ostatnim cza-
sie nowych kosztorysów inwentarskich 
oraz „Opinii technicznej”, których ce-
lem miała być weryfikacja nakładów 
budowlanych wykazanych w „Koszto-
rysie powykonawczym” z 2013 r., wy-
nika, że zamiast 245 m2 muru znale-
ziono jedynie 134,27 m2. Zabrakło więc 
prawie drugie tyle – dokładnie 
110,73 m2! (Pierwszą informację o ilo-
ściowym i  jakościowym podejrzeniu 
fałszu na temat wykonanych prac 
w  owalu LOSiR-u przedstawiłem już 
przed 27 miesiącami – w maju 2014 r., 
a ostatnio w grudniu 2015 r. na str. 62 
w artykule pt. „Gdzie są mury z kosz-
torysu LOSiR?”).
Przy okazji, „Opinia techniczna” wyda-
na przez biegłego potwierdza wskazy-
waną przez nas datę wykonania pod-
stawowego dokumentu rozliczeniowe-
go z miastem – „Kosztorysu powyko-
nawczego” – na 11 września 2013 r. (co 
wynika z wydruku generowanego au-
tomatycznie w  systemie obliczeń). 
Oznacza to, że obliczenia i dokument 
powstały po kontroli NIK, która zakoń-
czyła  się 5  sierpnia 2013  r., a nie, jak 
utrzymywano i zostało wpisane na kar-
cie tytułowej „Kosztorysu powykonaw-
czego” – 29 marca 2013  r. – czyli tuż 
przed otwarciem „New York Sport”, 
które miało miejsce 2 kwietnia 2013 r.

Przypomnę, że ów „Kosztorys powyko-
nawczy”, dla potwierdzenia zgodności 
z rzeczywiście wykonanymi pracami, był 
dodatkowo zleceniem LOSiR-u zwery-
�kowany rzeczowo oraz �nansowo przez 
architekta z uprawnieniami budowlany-
mi w zakresie projektowania – Joannę 
Skrzypczak. Przez miasto został przyję-
ty jako wiążący w rozliczaniu inwestycji 
(wbrew umowie o konieczności udoku-
mentowania faktycznych wydatków 
fakturami i rachunkami). Efektem no-
wych eksperckich opracowań zajmują-
cych około 50 stron jest stwierdzenie 
burmistrz M.  Machalskiej, wyrażone 
w odpowiedzi na interpelację udzieloną 
19.05.2016 r. radnemu J. Bielawskiemu, 
że różnica pomiędzy „Kosztorysem po-
wykonawczym” z 2013 r. a nowymi „ob-
liczeniami” wynosi z  podatkiem VAT 
(brutto) 11 795,42 zł. Burmistrz poin-
formowała też, że zarząd LOSiR-u spół-
ki z o.o. (czyli Z. Trawka) wystąpił do 
najemcy (�rmy „Transporter” Patryka 
Brzezińskiego) o rekompensatę tej wy-
sokości.

Nadal fałszywe dane?
Warto powiedzieć, że nowa „Opinia 
techniczna” („Ot”) na temat prac budow-
lanych wykonanych przy „New York 
Sport”, wykonana przez dra Jana Rędzi-
niaka z Baranowa w marcu br., została 
przygotowana na podstawie: pomiarów 
osobistych, wspominanego „Kosztorysu 
powykonawczego” („Kp”) przyjętego 
w 2013 r., „Aranżacji przyziemia” wy-
konanego przez firmę „Armagedon” 
datowanego praktycznie na zakończenie 

Jednak brakuje 111 m2 muru w LOSiR-ze!
Po kilku latach zmagań o prawdę prowadzonych przez Niezależny Miesięcznik Mieszkańców zaczynają się potwierdzać doniesienia prasowe dotyczące 
nieprawidłowości związanych z dokumentacją i rozliczeniami przy realizacji klubu „New York Sport” – owalnej części hali LOSiR (Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji)

prac – 7.03.2013 r. – 
oraz konsultacji 
z   pracownikiem 
technicznym hali. 
W  tym nowym do-
kumencie opiniujący 
przyjął jednak jakość 
murów z kosztorysu 
2013  r., czyli pełną 
cegłę i   grubość 
25  cm. I  tak: w  Re-
c e p c j i  w y k a z a ł 
55,2  m2, (wg „Kp” 
70,0 m2), w Sali Fit-
ness – 70,54 m2 (wg 
kosztorysu 110,0 m2), 
w Siłowni zaś nie wy-
kazano żadnego 
muru (wg „Kp” wy-
konano 65,0  m2), 
natomiast znala-
zła się nowa pozycja 
– Szatnie, w których 
wyliczono 8,53  m2 
muru.
Tak więc „Opinia 
techniczna” wykaza-
ła wyraźne różnice 
ilościowe w  porów-
naniu z  zapisami 
„Kosztorysu powykonawczego”! Jako-
ściowo, jak już wspominaliśmy, wszyst-
kie mury, wg „Opinii technicznej”, są 
zgodne z  „Kosztorysem powykonaw-
czym”, czyli cytuję: Ściany budynków 
1 kondygnacji do 4,5 m z cegły pełnej gr. 
1  c (cegły). W  rzeczywistości są to nie 
mury budynku, lecz ścianki działowe, 
i zostały wykonane z bloczków gazobe-

tonowych, co dokumentują zdjęcia zro-
bione przez nas w trakcie budowy, pu-
blikowane już kilkakrotnie jako dowód. 
Każdy, kto budował dom, dobrze wie, że 
mur z  suporeksu jest dużo tańszy niż 
z pełnej cegły. Niezgodna z rzeczywisto-
ścią jest też grubość przyjętych w rozli-
czeniu niektórych ścian, bowiem zaple-
cze przy Recepcji (prawdopodobnie 

Q
rys. Tadeusz Krotos
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nazwane teraz Szatnie), ma ścianki z ga-
zobetonu grubości jedynie 12 cm (1/2 
cegły), a nie 25 cm!
W nowej „Opinii technicznej”, w prze-
pisanych pozycjach z  „Kosztorysu po-
wykonawczego” zastąpiono Posadzkę 
z płytek PCW tym, co jest rzeczywiście, 
czyli Posadzką z paneli, ale co dziwne, 
wartość jednostkowa co do grosza po-
została taka sama – 58,76  zł za 1  m2, 
niezależnie, z  czego wykonana. Także 
ilościowo wychodzi tu kolejna niezgod-
ność „Kosztorysu powykonawczego” 
z rzeczywistością. Mianowicie w Recep-
cji wykazano 72,54 m2 posadzki (wg „Kp” 
102,0 m2), w Sali Fitness 122,90 m2 (wg 
„Kp” 102,0  m2), w  Siłowni 217,86 (wg 
„Kp” 200,0 m2).
Analizować można długo, pomijam po-
zycje, które mogą być mniej zrozumiałe 
z uwagi na technologiczną nomenklatu-
rę budowlaną.

Na końcu „Opinia techniczna” zawiera 
dodatkową uwagę, że przy pomiarach 
na obiektach czynnych, gdzie nie jest 
możliwe precyzyjne ich określenie, na-
leży dodać 2-3% wartości, czyli 
10  854,73  zł. Dlaczego właśnie dodać, 
czyż nie powinna to być tzw. tolerancja 
błędu pomiarów, a więc dodać lub od-
jąć!?
Obliczenia wykonano wg „Katalogów 
nakładów rzeczowych”, tak zwanych 
KNR-ów, norm kwotowych na poszcze-
gólne czynności. Praktyka pokazuje, że 
przetargi przygotowywane wg Koszto-
rysu inwestorskiego obliczonego właśnie 
wg KNR-ów, z reguły są mocno zawy-
żone. Oferty, jakie składają potencjalni 
zainteresowani wykonaniem inwestycji, 
często są nawet wielokrotnie niższe! 
Przypomnijmy np. kanalizację Lasku, 
szacowaną wg kosztorysu inwestorskie-
go na 67 mln zł. Spośród 17 ofert naj-
wyższa opiewała na ok. 38 mln zł (pra-
wie połowa kosztorysu inwestorskiego). 
Wygrała oferta w  wysokości zaledwie 
27% kosztorysu – niecałe 18  mln  zł 
(porównaj: „WL” 07-2012, str. 11). Naj-
nowszy przykład, to obecnie prowadzo-
na w Luboniu największa inwestycja – 
budowa ul. Wschodniej. Wg Kosztory-
su inwestorskiego szacowana na ok. 
5,2  mln  zł, w  rzeczywistości, po roz-
strzygnięciu przetargu kosztować będzie 
ok. 2,8 mln zł. (niespełna 54% liczonej 
wg KNR wartości). Można o tym prze-
czytać w „WL” 02-2016 na str. 2 i 22. Ile 

mniej, niż wycenione na 400  tys.  zł 
zapłaciłoby miasto, gdyby ogłoszono 
przetarg na adaptację owalu, nie wia-
domo. Nie dano takiej szansy. Przy 
okazji można mieć duże wątpliwości, 
czy w  związku z  tym nie doszło do 
naruszenia prawa?
Analizując te dane, można dojść do 
wielu ciekawych wniosków i  zadawać 
sobie kolejne pytania.

Rodzą się wnioski – pytania
QQ Czyż „Kosztorys powykonawczy” z 2013 r., 

tak broniony przez zarządzających LOSiR-
-em i władze miasta, w świetle nowych 
kosztorysów oraz „Opinii technicznej” 
z marca i kwietnia br. przedstawiony 19 
maja 2016 r. w ramach odpowiedzi na 
interpelację złożoną 17 grudnia 2015 r. 
przez radnego J. Bielawskiego, nie oka-
zał się dokumentem z ilościowo i jako-
ściowo nieprawdziwymi danymi?

QQ Dlaczego wykonujący „Opinię tech-
niczną” na roboty budowlane, zbierając 
dane, opierał się m.in. na konsultacji z pra-
cownikiem technicznym hali sportowej, 
nie zaś na zeznaniach dyrektora obiektu 
odpowiedzialnego za wszystko, co się na 
i w hali dzieje? Oraz dlaczego większość 
pozycji w Opinii została żywcem prze-
pisana z „Kosztorysu powykonawczego” 
2013 r.?

QQ Dlaczego tak dużej inwestycji pro-
wadzonej na majątku miasta, szacowa-
nej na wartość minimum 400 000 zł, 
nie dokonano zgodnie z procedurami 
i wymogami prawa – przetargiem? Czy 
w ten sposób najlepiej zadbano o interes 
miasta? Dodatkowo należałoby zadać 
pytanie, kto dokonywał szacowania tej 
inwestycji?

QQ Czy zgodnym z prawem oraz zwy-
czajami obowiązującymi w jednostkach 
samorządu terytorialnego było – powie-
rzenie całości – a więc: przygotowanie 
i prowadzenie dokumentacji, kierowanie 
inwestycją, wybór wykonawców, wyko-
nywanie prac budowlanych, instalacyj-
nych, montażowych itd., a  także kon-
trola ilości i  jakości, wreszcie nadzór 
inwestycyjny – jednoosobowej �rmie 
„Transporter”, zajmującej  się głównie 
transportem, a  zarejestrowanej zaled-
wie trzy tygodnie przed podpisaniem 
umowy najmu z LOSiR-em, w styczniu 
2011 r.?

QQ Dlaczego nie zgromadzono wymaganej 
umową najmu z Patrykiem Brzezińskim 
dokumentacji – faktur i rachunków we-
ry�kujących ilościowo oraz jakościowo 
poniesione nakłady na zakup materiałów, 
urządzeń oraz wykonane prace? Czy mia-
sto nie mogło dokonać tego skutecznie, 
np. poprzez: formalne wezwanie do załą-
czenia wymaganej dokumentacji, a wyni-
kiem niedostosowania się w określonym 
terminie byłoby zerwanie umowy bez 
zwrotu poniesionych kosztów? Innym, 
bardziej drastycznym zabiegiem, mogło 
być złożenie przez dyrektora LOSiR do-
niesienia Policji o przywłaszczeniu przez 
stronę umowy – dokumentacji przyna-
leżnej jednostce miasta?

QQ Zakładając zagubienie dokumentacji 
lub jej zniszczenie, np. w  pożarze lub 
na skutek kradzieży, można zwrócić się 
do: sklepów, hurtowni, zakładów usłu-
gowych itd. o wydanie duplikatów i na 
takiej podstawie odtworzyć dokumenta-
cję. To zadanie stosunkowo łatwe, tym 
bardziej, że wg zeznań dyrektora LO-
SiR-u udzielonych NIK-owi, miał w ręce 
kilka faktur potwierdzających wykazany 
w „Kosztorysie powykonawczym” koszt 
adaptacji owalu.

QQ Przyjmując jednak zamiast faktur „Kosz-
torys powykonawczy” z 2013 r., czy LOSiR 
lub urzędnicy miejscy nie mogli zwery�-
kować z Urzędem Skarbowym wpłat (lub 
rozliczenia) podatku VAT wyliczonego 
w „Kp” w wyso-
kości 83 784,44 zł 
„wykazanym” 
przez �rmę 
„Transporter”? 
Może należało 
tego dokonać cho-
ciażby po to, by 
próbować odzy-
skać lub odliczyć 
podatek VAT oraz 
mieć gwarancję, 
że nie mamy do 
czynienia z wyłu-
dzeniem od mia-
sta nienależnego 
podatku VAT?

QQ Kto odpowia-
da za przyjęcie tak 
ewidentnie nie-
zgodnego z rze-
czywistymi dany-
mi „Kosztorysu 
powykonawczego” w 2013 r., w którym 
nie wykazano przynajmniej 110 m2 muru, 
a panele podłogowe pomylono z posadz-
ką PCW?

QQ Czy architekt z uprawnieniami budow-
lanymi w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń, był do-
statecznie kompetentną osobą dla rzeczo-
wej i �nansowej wery�kacji „Kosztorysu 
powykonawczego” oraz potwierdzenia 
zakresu wykonanych prac w LOSiR-ze?

Na część tych pytań można znaleźć 
odpowiedzi, czytając np. dokumentację 
NIK. Na inne wciąż można jeszcze pró-
bować je uzyskać, a sprawę uczynić rze-
czywiście transparentną i jasną. Miasto 
Luboń jako strona musiałoby chcieć 
złożyć stosowne doniesienie do proku-
ratury może też Centralnego Biura An-

tykorupcyjnego oraz Urzędu Skarbowe-
go, a  także do Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych, który w postę-
powaniu wcześniejszym uznał za wiary-
godny „Kosztorys powykonawczy” 
z 2013 r. zaakceptowany przez jednost-
ki samorządowe Lubonia.

Nie szkodzić kolegom?
Dlaczego następca burmistrza Dariusza 
Szmyta – Małgorzata Machalska – mając 
informacje mogące wzbudzać niepokój 
chociażby z prasy lokalnej, a także skła-
dane przez radnego wnioski czy inter-
pelacje, sprawę wyjaśnienia nieprawi-
dłowości powierzyła Radzie Nadzorczej 
(RN) i Zarządowi LOSiR, czyli podmio-
tom odpowiedzialnym w  latach 2010-
2014 za tę inwestycję? Przypomnijmy, 
przewodniczącym RN LOSiR-u jest 
powołany jeszcze przez Dariusza Szmy-
ta we wrześniu 2014  r. jego zastępca 
odpowiadający m.in. za sport w mieście 
– Rafał Marek. Później, już przez nową 
burmistrz – Małgorzatę Machalską – R. 
Marek został zatrudniony dodatkowo 
na nowo utworzonym stanowisku peł-
nomocnika burmistrza ds. nadzoru wła-
ścicielskiego. Prezesem jednoosobowe-
go Zarządu spółki miejskiej LOSiR jest 
jej ówczesny dyrektor, Zbigniew Trawka. 
Czyż nie mamy tu do czynienia z kla-
sycznym „byciem sędzią we własnej 
sprawie”? Czy nie można mieć wrażenia, 
że urzędująca od grudnia 2014 r. bur-
mistrz, która już na początku kadencji 

kwestię owalu LOSiR-u uważała za za-
mkniętą, poprzez oddanie sprawy bez-
pośrednio odpowiedzialnym za brak 
należytego nadzoru ze strony miasta, 
jest z jednej strony symbolem umywania 
rąk, a w nomenklaturze politycznej czy-
telnym sygnałem – nawarzyliście piwa; 
mleko się rozlało, to teraz sprzątajcie!? 
O  takiej postawie może też świadczyć 
niechęć powołania komisji doraźnej 
RML do zbadania nieprawidłowości. 
Komisja szybko musiałaby dojść do 
wniosku, że wiele danych jakościowych 
i ilościowych w rzeczywistości nie zga-
dza  się z  „Kosztorysem powykonaw-
czym”. Wszak nie potrzeba 
ekspertów, by stwierdzić np. 
że panele to nie płytki PCW, 
a  obliczenie powierzchni 
ścianek działowych też nie 
powinno stanowić żadnego 

cd.  
na str. 
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Q
Precedens w Luboniu – specjalnie zwołana w lutym 2014 r. przez LOSiR konferen-
cja prasowa. Miała wszystko wyjaśniać w związku z ujawnionym protokołem kon-
troli NIK-u. Za stołem od lewej: zastępca burmistrza – Rafał Marek, dyrektor LOSiR-u 
– Zbigniew Trawka, główna księgowa LOSiR-u – Agnieszka Szymańska. Stała się 
jednak powodem wielu pytań, a co za tym idzie dociekań Niezależnego Miesięczni-
ka Mieszkańców   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
rys. Tadeusz Krotos
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Jednak brakuje 111 m2 muru w LOSiR-ze!
problemu. Gorzej zwery�ko-
wać to, czego nie widać, ale 
i na to można znaleźć sposób. 
Konsekwencją tej nader ła-
twej wery�kacji przynajmniej 

w kilku kwestiach, powinno być zawia-
domienie odpowiednich organów, np. 
prokuratury. Ta, z urzędu, a więc bez-
kosztowo dla gminy, prawdopodobnie 
zajęłaby się sprawdzeniem, czy nie do-
szło do nadużyć na samorządowym 
mieniu publicznym. Jeśli uznałaby, że 
do takich nadużyć doszło, prawdopo-
dobnie wskazałaby osoby za to odpo-
wiedzialne.
Z pewnością nie byłoby to odczytane 
jako godne odwdzięczenie się kolegom 
z „Forum Obywatelskiego”, którzy prze-

cież, rezygnując z  foteli burmistrzów, 
publicznie udzielili bezpośredniej re-
komendacji koleżance z  Klubu – 
M. Machalskiej. Niekomfortową i by-
najmniej medialnie niepożądaną wize-
runkowo informacją jest fakt, że w la-
tach 2010-2014 obecna Burmistrz była 
szefową Komisji Organizacyjno-Praw-
nej, jednego z organów RML (władzy 
stanowiącej). I tu rodzi się kolejne py-
tanie – czyż problem tej nadzwyczaj 
dziwnej inwestycji – od samego pro-
jektu, poprzez procedury, wykonaw-
stwo, nadzór, rozliczenie itd., nie po-
winien być ważkim tematem „innowa-
cyjnego” systemu prawno-organizacyj-
nego w Luboniu przyjętego i zastoso-
wanego przez władze wykonawcze 
kadencji 2010-2014?

Czy nic nie mają sobie do zarzucenia 
radni „Forum Obywatelskiego”, (szcze-
gólnie ci, którzy piastowali już funkcje 
w  poprzedniej kadencji), którym nie 
zależało zbytnio na pełnym wyjaśnieniu 
sprawy owalu LOSiR-u, czemu dawali 
wyraz m.in. w głosowaniach czy sprze-
ciwie wobec powołania komisji doraź-
nej? Z pewnością niefajne jest „rozlicza-
nie” politycznych kolegów, ale co jest 
ważniejsze – dobro miasta i pełna praw-
da, czy spokój? Rodzi  się re�eksja na 
temat, czy i w Luboniu mamy do czy-
nienia z przysłowiowym „zamieceniem 
pod dywan”, czyli wyciszeniem, stwo-
rzeniem pozorów pełnego wyjaśnienia 
i załatwienia „trudnej” dla wielu sprawy?

Co badała prokuratura
Zatrzymam  się jeszcze nad wątkiem 
prokuratury. Często, gdy mówi  się 
o sprawie owalu w LOSiR-ze, z ust wy-
sokich urzędników Urzędu Miasta, pa-
dają stwierdzenia: „Prokuratura badała 
już sprawę LOSiR-u, i  postępowanie 
zostało umorzone”. Otóż, wbrew temu 
ogólnemu stwierdzeniu należy opowie-
dzieć w szczegółach, czym zajmowała się 
prokuratura w  2014  r. Otóż, wyniki 
kontroli przeprowadzonej przez NIK 
w 2013 r. stanowiły podstawę do wysto-
sowania przez Delegaturę NIK w Pozna-
niu zawiadomienia do Prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 231 Kodeksu karne-
go (funkcjonariusz publiczny, który prze-
kraczając uprawnienia lub nie dopełnia-

jąc obowiązków, działa na szkodę intere-
su publicznego). Prokurator Prokuratury 
Rejonowej Poznań-Wilda, po zapozna-
niu się z aktami śledztwa w sprawie po-
dejrzenia niedopełnienia obowiązków 
służbowych w związku z zarządzaniem 
„Lubońskim Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji”, to jest: o czyn z art. 231 par. 1 k.k., 
na podstawie art. 17 par. 1, pkt 2 k.p.k. 
(Kodeksu postępowania karnego) – po-
stanowił: wobec stwierdzenia, iż czyn 
nie zawiera znamion czynu zabronione-
go – umorzyć śledztwo w sprawie po-
dejrzenia niedopełnienia w  styczniu 
2013  r. obowiązków służbowych przy 
wykonywaniu zarządu LOSiR-em po-
przez ustalenie preferencyjnej stawki 
czynszu dla najemcy pomieszczeń bu-
dynku hali widowiskowo-sportowej oraz 
dopuszczenie do rozpoczęcia działalno-
ści przez najemcę bez uzyskania od 
niego wymaganych umową najmu z dnia 
23.01.2013 r. rachunków dokumentują-
cych koszt przeprowadzonej inwestycji, 
co skutkowało powstaniem po stronie 
Miasta Luboń strat w  wysokości, co 
najmniej 37  598,46  zł. Prokurator po 
analizie m.in. materiału dowodowego 
zgromadzonego w postępowaniu przy-
gotowawczym, w uzasadnieniu stwier-
dził, że nie sposób przyjąć, by zachowa-
nie Dyrektora LOSiR-u przy podpisaniu 
umowy najmu 23.01.2013  r. stanowiło 
realizację wszystkich znamion czynu 
zabronionego z art. 231 par. 1 k.k. Tylko 
w takiej sytuacji możliwe byłoby pocią-
gnięcie danej osoby do odpowiedzialno-
ści karnej. Jak wynika z powyższej treści, 
lektury uzasadnienia oraz rozmowy 
przeprowadzonej z prokuratorem pro-
wadzącym postępowanie, przedmiotem 

badania były 
jedynie wnioski 
złożone przez 
Najwyższą Izbę 
Kontroli, a więc 
wyłącznie kwe-
st ia umowy 
najmu i  prefe-
rencyjnej staw-
ki  czynszu. 
Zdaniem pro-
kuratury, nie 
sposób przyjąć, 
iż  ustalenie 
w   u m o w i e 
z  23.01.2013  r. 
stawki czynszu 
z tytułu najmu 
na poziomie 

5 zł za m2, w oparciu o uzyskaną wcze-
śniej opinię rzeczoznawcy majątkowego 
stanowiło działanie na szkodę interesu 
publicznego – Miasta Luboń. Tak więc, 
prokuratura nie zajmowała się ani rze-
czywistymi nakładami na adaptację LO-
SiR-u, ani wiarygodnością dokumentacji, 
w  tym „Kosztorysu powykonawczego” 
z 2013 r., ani też zakresem odpowiedzial-
ności za sprawowanie nadzoru przez 
osoby do tego powołane albo przez oso-
by pełniące funkcje publiczne.

Miasto mogło stracić nawet 200 tys. zł?
Inwestycja, którą dla własnego bezpie-
czeństwa, nazywam jedynie dziwną, 
realizowana w całości w kadencji 2010-
2014, mogła przynieść miastu wymierne 
straty. Spróbuję niektóre przypomnieć 
i wyliczyć:
QQ 64 000 zł – wykonanie projektu, któ-

ry w żadnym zakresie nie został zreali-
zowany. To ten dokument, którego nie 
wolno było nawet oglądać, a „WL” dotar-
ły i opublikowały wiele danych (czytaj: 
„WL” 10-2015, str. 18).
- 45 000 zł – kara za brak pozwolenia na 
użytkowanie (czytaj: „WL” 08-2015, 
str. 14).
QQ 83  784,44  zł – kwota podatku VAT 

wykazana w „Kosztorysie powykonaw-
czym”. Brak faktur dokumentujących użyte 
podczas adaptacji materiały, zamontowa-
ną część sprzętu oraz wykonane usługi, 
uniemożliwia dokonanie przez miasto 
odliczeń tego podatku.
QQ 11 795,42 zł – ostatnio wyliczona róż-

nica pomiędzy „Kosztorysem powyko-
nawczym” z 2013 r. i ujawnionymi no-
wymi opracowaniami przedstawionymi 
w  interpelacji z  maja 2016  r. (ma być 
odzyskana)
QQ minus 5 981 zł – dla rzetelności ra-

chunku, należy odjąć wartość jednej pen-
sji z 2013 r., jaką w 2016 r., w wyniku 
ugody z miastem zapłacił Z. Trawka, za 
użytkowanie części hali bez stosownego 
pozwolenia (czytaj „WL” 11-2015, str. 14 
„Po pensji”).
Łącznie nazbierało się około 200 000 zł. 
Oprócz tego potencjalnie, na razie nie-
obliczona różnica, jaka mogła powstać 
pomiędzy wykazanymi w „Kosztorysie 
powykonawczym” 448 064,62 zł a ceną 
możliwą do uzyskania w przetargu? Do 
tego przynajmniej kilka tysięcy złotych 
– koszty ekspertyz, opracowań biegłych 
itd. W sumie uzbierać się mogła niema-
ła kwota.

PPR

cd.  
ze str. 
17

Q
Inwestycja kadencji 2010-2014 – zagospodarowanie owalu i trapezowego łącznika 
z główną halą LOSiR-u. Dziwna od projektów, przez wybór inwestora, nadzór wła-
ścicielski (miasta), po sposób rozliczenia   fot. Hanna Siatka

Q
rys. Tadeusz Krotos

Q
Dowód, że ścianki działowe zostały wykonane z bloczków gazobetonu, a nie z pełnej cegły! Według ostatnie-
go opracowania okazało się, że jest 111 m2 muru mniej niż zostało wykazane w „Kosztorysie powykonaw-
czym”. Zdjęcie z 31 stycznia 2013 r. pochodzi z archiwum „Wieści Lubońskich”    fot. Władysław Szczepaniak
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Reforma
To, być może, jedna z najważniejszych 
decyzji, jaką podejmuje parlament – 
ustawa o  systemie szkolnym. Z  niej 
płyną poważne konsekwencje dla pań-
stwa i społeczeństwa, nie tylko organi-
zacyjne i budżetowe, ale przede wszyst-
kim istotne dla przyszłości wielu poko-
leń, ich kondycji intelektualnej i ducho-
wej. Może to brzmi nazbyt poważnie, 
ale nie ma tu wielkiej przesady. Trudno 
przecenić wagę systemu kształcenia dla 
przyszłości naszego kraju. Dziś znów 
stajemy wobec takich decyzji i wyzwań. 
Reforma oświaty staje u drzwi każdego 
z nas. Także przed samorządami, bo to 
one będą, w głównej mierze, jej wyko-
nawcami w podstawowej części kształ-
cenia dzieci i młodzieży.
Nie ma więc dobrej, ani złej pory na 
rozmowę o oświacie. Ten temat powi-
nien towarzyszyć rządzącym na każdym 
szczeblu władzy, państwowej i  samo-
rządowej. Gdy przed laty decydowano 
o przekazaniu władztwa nad szkołami 
podstawowymi i gimnazjami gminom, 
a nad szkolnictwem średnim – powia-
tom, było wiele wątpliwości. Zwłaszcza 
organizacyjnych, dotyczących przede 
wszystkim sposobu �nansowania, prze-
jęcia wszystkich zadań wynikających 
z tworzenia sieci szkół, zapewnienia nad 
nimi kurateli, także poprzez wpływ na 
mianowanie dyrektorów szkół, zapew-
nienie im możliwości działania i danie 
dużej samodzielności w  sprawowaniu 
funkcji. Czy dojrzeliśmy, jako społecz-
ność, do tak daleko idącej decentrali-
zacji odpowiedzialności za oświatę? W 
większości gmin tak. Były też i  takie, 
gdzie brak zrozumienia wagi edukacji 
skutkował zamykaniem szkół i czynie-
niem oszczędności kosztem oświaty. 
Gdy podejmowano przed laty reformę 
„gimnazjalną”, było nie mniej wątpli-
wości. Być może podjęto wówczas de-
cyzje bez należytego przygotowania. Ale 
przecież, powiedzą niektórzy, pochop-
ne działania, to nasza narodowa spe-
cjalność. Przez lata praktyki, szkoły 
i samorządy, poza wspomnianymi, bo-
lesnymi wyjątkami, wypracowały modus 
vivendi. Ciągle jednak, w debacie pu-
blicznej, pojawiały  się słowa krytyki 
i niepokoju, głównie o funkcję wycho-
wawczą, rzadziej, ale także o dydaktycz-
ną naszej szkoły. Najczęściej dotyczyły 
gimnazjów, w znacznej mierze wywo-
ływane informacjami o nagannych za-
chowaniach gimnazjalistów. Rozwiąza-
nie tych problemów stało  się jedną 
z politycznych obietnic, także wybor-
czych. Zamiast podjęcia działań peda-
gogizujących, mających wychowywać 
ludzi w tym trudnym wieku, postano-
wiono cofnąć reformę i  powrócić do 
systemu podstawowej ośmiolatki i czte-
ro- (pięcio-) letnich szkół średnich. Ta 
zmiana ma zwolenników i przeciwni-
ków. Kto ma rację? Czas pokaże, szko-
da tylko, że jak każdy eksperyment na 
żywej tkance polskiej szkoły, pociągnie 
za sobą także skutki trudne do przewi-
dzenia i odwrócenia. Jednak świado-
mość wagi spraw dotyczących oświaty 
powinna pociągać za sobą powszechną, 

publiczną debatę. Zwłaszcza wśród 
ludzi, którym przyjdzie realizować 
ustawowe zmiany. Myślę o  kadrze 
szkolnej, samorządowcach odpowie-
dzialnych za oświatę, ale także o  ro-
dzicach i uczniach, będących podmio-
tami szkoły.

Kto się boi pytań?
Na wzór pierwszej skutecznej, redak-
cyjnej debaty o Lasku zorganizowanej 
przez „Wieści Lubońskie” (czytaj: „WL” 
08-2016, str. 23) próbowaliśmy zaprosić 
lokalnych decydentów w  dziedzinie 
oświaty i  zorganizować za pośrednic-
twem zastępcy burmistrza kolejne roz-
mowy. Tymczasem nasza propozycja, 
oprócz wyjątków, nie spotkała się, de-
likatnie mówiąc, z entuzjazmem. Były 
za to głosy kwestionujące naszą bez-
stronność w  tej sprawie. Trudno mi 
odnieść się do takiego zarzutu, bo nie 
wiem, o  jakie nasze teksty i działania 
chodzi. Mogę jedynie zadeklarować, że 
chodziło nam jak zawsze, właśnie o bez-
stronną wymianę poglądów. Jestem 
pewien, że to zarzut niesprawiedliwy 
i odosobniony. Bardziej niepokoi mnie 
inna argumentacja, że jeszcze nie wia-
domo, jakie będą decyzje i  wytyczne, 
więc nie warto rozmawiać. Otóż uwa-
żam, że wręcz przeciwnie. Warto teraz, 
gdy jeszcze nie zapadły wszystkie de-
cyzje. Tylko teraz będzie to wolna wy-
miana poglądów i pomysłów, nie obar-
czona kunktatorstwem wobec rozwiązań 
przyjętych przez ustawodawcę. Ten zaś 
powinien wsłuchiwać się i nawet orga-
nizować debatę na tak ważny temat, by 
nie utknąć w samouwielbieniu własnych 
pomysłów. Przecież na tym polega pu-
bliczna działalność, że podejmuje  się 
dialog i trud obrony swoich racji. A gdy 
będzie trzeba, być gotowym na ich 
mody�kację, a  nawet wycofanie, jeśli 
uznamy racje inne od własnych, za 
lepsze. To nie jest nigdy porażka, a na 
pewno nie w  tak wrażliwej sprawie. 
Teraz właśnie trzeba stawiać trudne 
pytania, wiedząc, że odpowiedzi na nie 
mogą się komuś nie spodobać. Na tym 
polega bycie demokratycznym społe-
czeństwem ludzi wolnych.
Chcieliśmy więc zadać pytania o przy-
szłość, jak ją sobie wyobrażamy, jak 
projektujemy. Licząc na szczere odpo-
wiedzi ludzi oświaty, niezależne od 
nikogo głosy lokalnych ekspertów, na-
uczycieli i kadry kierowniczej. Przecież 
mają oni, wierzymy, własne poglądy, 
pomysły, wątpliwości. Ich wiedza i do-
świadczenie powinny być publicznie 
znane i brane pod uwagę. Nawet, gdy 
nie są możliwe do natychmiastowej czy 
też powszechnej realizacji. Może w nich 
jest pomysł na przyszłość. Na przykład, 
czy warto starać  się o  szkołę średnią 
w  Luboniu, 30-tysięcznym mieście, 
skoro zniknie gimnazjalny szczebel 
kształcenia? Czy to jest możliwe orga-
nizacyjnie, czy potrzebne? Czy bliskość 
i bogactwo oferty edukacyjnej Poznania 
zwalnia z takich planów i marzeń? Tak 
rodzą się pomysły i idee, często trudne 
do wyobrażenia, a jednak czasem moż-
liwe do urzeczywistnienia. I o to właśnie 
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Takie będą Rzeczypospolite…

chodzi, byśmy nie czekali na to, że „na 
górze” postanowią, nie zasłaniali  się 
czyimiś decyzjami i mówili o własnych 
planach, oczekiwaniach, wątpliwo-
ściach, marzeniach w końcu. Jakichże 
to wytycznych (pomijam fakt, że to 
słowo z  innej epoki) Państwo potrze-
bują, żeby wygłosić własne poglądy. Kto 
ma być zadowolony z Waszych myśli? 
Po rozstrzygnięciach na tzw. „wyższym 
szczeblu” już nie ma miejsca na dysku-
sję, na twórczy wkład w rzeczywistość. 
Szczególnie bulwersujące jest, gdy do-
wiaduję się, że debata taka jest hamo-
wana. Czy to sprzyja demokratycznemu 
ładowi, na który czekały pokolenia 
i który ziścił się w 1989 roku?

A to jeszcze nie koniec
Dyrektorzy szkół, prawdopodobnie za 
przyzwoleniem burmistrza ds. oświaty, 
postanowili od tego miesiąca (cóż za 
dziwny zbieg okoliczności), nie wysyłać 
do „WL”, publikowanych przez nas od 
zarania, miesięcznych relacji ze szkol-
nych wydarzeń. Podają nam dziwne 
powody tej decyzji (czytaj: na stronie 
20). Cieszyło nas, że mogliśmy przeka-
zywać fakty z życia szkół i dać tę drob-
ną satysfakcję ich bohaterom, w posta-
ci odnotowania dokonań, czasem także 
sukcesów. Brak takiej publikacji będzie 
szkodą dla nich samych i  ich opieku-
nów, dla środowiska szkolnego. Nie 
chcemy ulegać spiskowej teorii wyda-
rzeń, ale trudno oprzeć  się wrażeniu, 
że to naczynia połączone, że nasza 
dociekliwość nie wszystkim jest w smak. 
To smutne, bowiem oczekiwanie otwar-
tości w  życiu publicznym nie jest ni-
czym nadzwyczajnym, powinna raczej 
być oczekiwana przez sprawujących 
jakiekolwiek funkcje kierownicze. 
Choćby po to, by nie ulegać skostnieniu 
i przekonaniu o własnej nieomylności.
Co myśleć o dyrektorach szkół, którzy 
wymyślili bojkot lub podporządkowa-
li się poleceniu? Jak dalece są bezkry-
tyczni i  czy taką właśnie postawę za-
mierzają kształtować u swoich uczniów 
i  wychowanków? Jaka będzie Polska 
ludzi konformistycznie przywiązanych 
do wykonywania nawet najgłupszych 
poleceń, ludzi, którzy serwilizm stawia-

ją nad wolność i propagują postawy, ich 
zdaniem, jedynie słusznego myślenia? 
Zwłaszcza wtedy, gdy te interesy szko-
dzą dobru publicznemu. Komu zatem 
przeszkadza informowanie czytelników 
w  niezależnych mediach o  sukcesach 
i aktywności szkół, uczniów nauczycie-
li, dyrektorów? Komu wadzi, że czytel-
nik „WL” będzie na bieżąco z tymi in-
formacjami, że będzie się cieszył suk-
cesami nie tylko swoich, dzieci, wnu-
ków, także rówieśników, że pokarze 
bliskim swoje zdjęcie w gazecie? Czyż-
by chodziło o ukaranie redakcji za na-
sze poglądy i zainteresowanie dotyczą-
ce innych dziedzin miejskiego życia? 
Czy władze miasta postanowiły ukarać 
„WL” za dociekliwość, krytycyzm, peł-
nienie społecznej kontroli, która jest 
nie tylko prawem, ale i  obowiązkiem 
wolnej prasy? Czy władze miasta uwa-
żają, że „Informator Miasta Luboń”, 
będący w  gruncie rzeczy, bezkrytycz-
nym biuletynem władzy, powielającym 
wypracowane przez „Wieści Lubońskie” 
szpalty, nie tylko oświatowe, jest wy-
starczającym źródłem informacji dla 
mieszkańców? Czy mieszkańcy mają 
ograniczać swoją wiedzę do tej, w peł-
ni akceptowanej przez władzę? Gdyby 
tak było, to cofalibyśmy się do czasów 
„słusznie minionych” i byłaby to kom-
promitacja demokratycznie wybranych 
reprezentantów. Tymczasem my nie 
przestaniemy zapraszać wszystkich do 
publikowania w Niezależnym Miesięcz-
niku Mieszkańców. Nie oznacza to też, 
że odstąpimy od dociekania w imieniu 
obywateli Lubonia, recenzowania rze-
czywistości oraz monitorowania działań 
i  zachowań władz. Czynimy to od 
1990 r. w poczuciu zobowiązania wobec 
naszych odbiorców, w  imię wolności 
prasy i  jej kontrolnej roli rządzących 
oraz budowania społeczeństwa obywa-
telskiego. Apelujemy więc o  cofniecie 
tej żenującej zmowy bojkotu „WL” i po-
wrót do standardów cywilizowanego 
świata. Będzie to także w  interesie 
uczniów, dla których taka zachowawcza 
postawa wychowujących, nie jest do-
brym przykładem publicznego uczest-
nictwa w dorosłym życiu.

JN

Drodzy Nauczyciele,
w czasie oświatowego chaosu życzymy Wam przede wszystkim spokoju 
ducha, pewnego zatrudnienia, realizacji wytyczonych celów, asertyw-
ności, odwagi mówienia głośno własnego zdania, zrozumienia misji 
niezależnych mediów, radości i satysfakcji z tego co robicie, docenienia 
przez innych Waszej pracy (w formie uznaniowej i  �nansowej) oraz 
dumy z faktu, że jesteście nauczycielami. Redakcja
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GORĄCE TEMATY

Podczas zamykania bieżącego numeru 
„Wieści Lubońskich”, okazało się, że 

nie mamy żadnej informacji z publicz-
nych placówek szkolnych. Takiej sytuacji 
jeszcze nie było od początku istnienia 
Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców. 
Zaniepokojeni tym zjawiskiem, próbo-
waliśmy skontaktować się z poszczegól-
nymi placówkami, by się zorientować, 
co takiego nagle zaistniało? Pomimo 
wielokrotnie podejmowanych prób, nie 
ze wszystkimi dyrektorami szkół udało 
nam się ostatecznie porozmawiać.

Oto powody, jakie nam podawano, dla 
których odstąpiono od przesłania ma-
teriałów prasowych do Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców. Na pyta-
nie: Co takiego się stało, że nie otrzy-
maliśmy materiałów do „Wieści Lu-
bońskich”? padały następujące odpo-
wiedzi (przedstawiamy je wg hierarchii 
i numeracji szkół):

QQ Gimnazjum nr 1 – Anita Plumińska-
-Mieloch – Nic. Nie musimy wysyłać 
do „Wieści Lubońskich”. Jako dyrek-
torzy podjęliśmy decyzję, że będziemy 
wysyłać do „Informatora Miejskiego”.
QQ  Gimnazjum nr 2 – Po kilkukrotnych 

próbach połączenia się z panią dyrek-
tor, i ostatecznie pozostawieniu nume-
ru telefonu, skontaktowała się z nami 
zastępczyni, która nie odpowiedziała 
nam na pytanie.
QQ Szkoła Podstawowa nr 1 – Podobnie 

jak wyżej, po kilku nieudanych próbach 
połączenia się z dyrektorem, pozostawie-
niu namiarów telefonicznych i prośby 
o kontakt, nie oddzwoniono.
QQ Szkoła Podstawowa nr  2 – Lidia 

Kałwińska – Nic  się nie stało. Wy-
słaliśmy je, zdaje się, do „Informa-
tora Lubońskiego”. Dlaczego nie do 
„Wieści”? – Nie wiem, po prostu nie 
wysłaliśmy. Musiałabym to sprawdzić. 
... Nie do końca jestem zadowolona 
ze współpracy, dlatego, że jako gazeta 
nie wykazujecie żadnej inicjatywy 
zainteresowania się tym, co cieka-
wego  się w  szkole dzieje, w  takim 
sensie, że za nic nas nie chwalicie, 
za to bardzo często otrzymywali-
śmy baty. Na pytanie, czy czyta Pani 
„Wieści”?, otrzymaliśmy odpowiedź: 
Nie, proszę pana, nie czytam. Mu-
szę panu powiedzieć, może właśnie 
dlatego nie czytam! To dodatkowe 
pytanie musiałem zadać, zdziwiony 
wcześniejszą odpowiedzią. Gdyż cho-
ciażby w ostatnim, wrześniowym nu-
merze „WL” na kolorowych szpaltach, 
na stronie 9, został zamieszczony ma-
teriał „Dobre, bo troskliwe – Murale 
dla uczniów”– tekst o SP 2, na proś-
bę redakcji dodatkowo uzupełniony 
o nazwiska inicjatorów i wykonaw-
ców tej godnej pokazania akcji. Został 
przez nas celowo zakwalifikowany do 
szpalt „Dobre, bo...” po wyjęciu z re-
dakcyjnego materiału o  remontach 
i zmianach w szkołach, publikowane-
go tradycyjnie po wakacjach letnich 
we wrześniowych „Wieściach Luboń-
skich” (np. patrz: „WL” 9-2016, str. 51 
„Co nowego w szkołach”). Dociekając 
dalej przyczyn, usłyszeliśmy kolejne 
argumenty: Postanowiłam, że na ten 
moment, przekażę do gazety, któ-
ra jest dla mieszkańców bezpłatna 
– „Informatora”. Ale przecież Pań-

stwo nie płacicie za materiały publi-
kowane w  „Wieściach Lubońskich”. 
Wiem, że nie płacimy, ale rodzice 
twierdzą, że muszą kupować gaze-
tę po to, żeby  się czegoś o  szkole 
dowiedzieć. Materiały o  szkole są 
publikowane w „Informatorze Lu-
bońskim” lub m.in. na internetowej 
stronie szkoły. ... Ostatnio o szko-
łach jest bardzo głośno, i  jeśli coś 
przez miesiąc czy dwa nie pójdzie 
do „WL”, nie sądzę, żeby mi powaliło 
politykę medialną. ... Zresztą jako 
dyrektor szkoły nie muszę się panu 
tłumaczyć, czy zamieszczam coś czy 
nie w „Wieściach”. O wypracowanym 
przez 25 lat standardzie: Przyjęliście 
jako gazeta formę, która jest wygod-
na dla państwa. Jeżeli zamieszcza-
cie informacje na temat szkół, może 
dobrze byłoby najpierw spotkać się 
z dyrektorami. Kiedy państwo pu-
blikujecie porównujecie, różnicu-
jecie, wprowadzacie nasze zarobki 
do tabelki, podajecie na przykład 
wyniki sprawdzianów, ktoś robi pod-
sumowanie, ktoś je omawia, tak na-
prawdę nie zostajemy o tym poin-
formowani i  nagle okazuje się, że 
jest to w  „Wieściach Lubońskich”. 
... Jeżeli chciałby pan jakąś dalszą 
współpracę ze szkołami rozwijać, to 

może warto byłoby spotkać się z dy-
rektorami szkół i ustalić jakieś sen-
sowne, solidne, może nowe zasady 
współpracy, które w trochę innych 
warunkach nowych mediów, warte 
są przedyskutowania. Wreszcie na 
pytanie: Czy to akcja krótkotrwała? 
– Nie wiem, jakie będą dalsze decy-
zje, ... i nie są to odgórne zalecenia.

QQ Szkoła Podstawowa nr 3 – Grażyna 
Leciej – Bo tak do końca jeszcze nie 
wszystko jest zrobione. Trochę mamy 
problemów chyba wszyscy, więc nie 
wiem, czy doślemy w  tym miesiącu, 
bo nie damy rady. Jak się ogarniemy, 
to się odezwiemy.

QQ Szkoła Podstawowa nr 4 – Agniesz-
ka Antczak – A mamy taki obowiązek, 
żeby do państwa wysyłać te materiały? 
Nie, ale przez 25 lat wypracowana zo-
stała pewna forma. Powodem niewy-
słania, jest to, że mamy coraz więcej 
obowiązków i  grono nauczycielskie 
oraz rada rodziców doszli do wnio-
sku, że nauka jest bezpłatna, w związku 
z czym, skupimy się na tym, żeby wy-
syłać do najróżniejszych bezpłatnych 
informatorów w Luboniu. Mamy też 
stronę internetową, gdzie rodzice mogą 
sobie zobaczyć wszystkie nasze dzia-
łania. Informacja o  szkole powinna 
być bezpłatna. Ale szkoła nie płaci za 
zamieszczanie informacji w „Wieściach 
Lubońskich”. Tak, nie płacimy, ale ro-
dzice muszą zapłacić, żeby kupić „Wie-
ści Lubońskie”. Uznaliśmy, że nie musi 
być informacji w gazecie płatnej – O!

Co na to zwierzchnik?
O opinię i odpowiedź na pytanie za-
dawane wszystkim: Co takiego się sta-
ło, że nie otrzymujemy materiałów do 
„Wieści Lubońskich”?, chcieliśmy prosić 
burmistrza odpowiedzialnego za oświa-
tę w Luboniu – Mateusza Mikołajcza-
ka – który z  pewnością dobrze wie 
o bojkocie publicznych placówek, jaki 
ma miejsce. W  związku z  pobytem 
w  szpitalu rozmowa okazała  się nie-
możliwa. Rozmawialiśmy więc z bur-
mistrz Małgorzatą Machalską. Pierwsza 
reakcja: Nie mam pojęcia, proszę 
dzwonić do szkół. Po konsultacji z pla-
cówkami, burmistrz oddzwoniła do 
redakcji, informując: Dyrektorzy szkół 
decyzję, że nie będą publikować 
w  „Wieściach Lubońskich” podjęli 
w porozumieniu ze sobą. Rzeczywi-
ście jest to uzgodnione między nimi 
i widzę, że są solidarni. Ja im nie będę 
niczego narzucać, podjęli taką decy-
zję, mają swoje powody. Przekazano 
mi, że nie satysfakcjonuje ich poziom 
współpracy oraz publikowane treści. 
Zarzucają, że niektóre materiały są 
zmieniane bez autoryzacji, i  że ko-
mentarze, które są tam umieszczane 
też im się nie podobają. Co do szcze-
gółów, to  się nie zagłębiałam, ale 
swoje uwagi mają też niektórzy na-

uczyciele. Dyrektorzy uzgodnili, że 
będą solidarni. A co Pani na tę soli-
darność?: Ja nie chcę teraz oceniać. 
Nie chcemy oceny, tylko odpowiedzi, 
jakie jest Pani wrażenie. Zostało prze-
cież jednostronnie zerwane 26 lat pew-
nej współpracy wypracowanej właśnie 
przez „Wieści Lubońskie”. No widać 
mają swoje konkretne powody, nie 
wszystkie znam, podano mi te kilka, 
które przytoczyłam. Rozmawiałam 
też z dyr. Lidią Kałwińską, mówi, że 
jest otwarta do rozmów, zaprasza, 
żeby tę współpracę uregulować, ale 
zastrzega, że na tych zasadach, jak do 
tej pory, nie wyobraża sobie tego.

To dziwne, że trzeba było bojkotu, 
żeby przekazać nam swoje uwagi, pre-
tensje, czy propozycję rozmów o no-
wej współpracy? Zawsze jesteśmy 
gotowi do rozmów, ale jak dotąd to 
nikt się o to nie zwracał. Za to Nieza-
leżny Miesięcznik Mieszkańców „Wie-
ści Lubońskie” chciał, za pośrednic-
twem burmistrza Mateusza Mikołaj-
czaka, zorganizować specjalną debatę 
redakcyjną o oświacie (czytaj też fe-
lieton na str.  19) w  związku z  zapo-
wiadanymi odgórnymi zmianami. Tak 
wiem. Z tego, co słyszę, to dyrekto-
rom chodzi o formę współpracy. Nie 
chcę pytać i nie mam ochoty wpływać 
na ich decyzję. Nie wiem też, czy 
akcja jest jednorazowa.
W dalszej rozmowie Burmistrz przy-
znała, że bojkot jest wymierzony 
raczej w  publikacje materiałów re-
dakcyjnych, a nie szpalt oświatowych. 

Na koniec skwitowała: Wszyscy teraz 
protestują – no to mamy kolejny 
protest (lokalny). Nie akceptuję 
takiej formy.

Od redakcji
Nie będę komentował ani bojkotu, ani 
poszczególnych stanowisk dyrektorów 
– pozostawiam to czytelnikom – niech 
każdy wyrobi sobie własne stanowisko.
Muszę jednak odnieść się do kilku kwe-
stii i przypomnieć:
QQ Materiały ze szkół przygotowywane 

są bezpośrednio przez placówki i to one 
mogą w pełni decydować, jakie informa-
cje oraz w jakiej formie literackiej chcą 
przekazać mieszkańcom za pośrednic-
twem NMM „WL”, jedynym ogranicze-
niem jest ilość miejsca w papierowym 
wydaniu przeznaczona dla szkół (o kil-
ku szczegółach proszę czytać na str. 2).
QQ Nic nie wiem o materiałach szkolnych, 

by ich wymowa (treść) była przez nas 
w istotny sposób zmieniana.
QQ Ten, kto systematycznie czyta, wie, 

że komentarzy redakcyjnych odnośnie 
szpalt oświatowych, a  więc wydarzeń 
dostarczanych ze szkół nie ma!
QQ Przypomnę także, że zgodnie z pra-

wem prasowym oraz zwyczajami panu-
jącymi w demokracji:
QQ Nieprawdziwe informacje podlegają 

sprostowaniu (nie pamiętam żeby wpły-
nęło takowe i nie było uwzględnione).
QQ Niepełne dane wymagają wyjaśnienia 

lub uzupełnienia (też nie przypominam 
sobie takiej sytuacji).
QQ Odmienne postrzeganie rzeczywistości, 

niż wyrażane w zamieszczanych w na-
szym czasopiśmie o charakterze obywa-
telskim chętnie publikujemy na naszych 
łamach (również brak takich materiałów 
– zapraszamy!)
QQ Przypomnę też, że prowokowanie 

dyskusji publicznej w „WL” czy mate-
riały polemiczne bądź krytyczne zawsze 
są mile widziane w niezależnej prasie 
(prosimy korzystać).
QQ Pryncypialnym atrybutem demokracji 

jest przecież prawo do krytyki, wyraża-
nia własnego zdania, równolegle jest też 
wpisana możliwość reakcji, a więc prawo 
do odpowiedzi, czy wyrażania odrębnych 
poglądów (zachęcam – polemizujmy).
Na koniec przypominam deklarację 
otwartości i  obiecuję, że jak dotąd 
nie odmawiam spotkania, zresztą nie 
tylko jako z  redaktorem naczelnym 
„WL”. Za to odwrotnie, to i owszem, 
nader często doświadczam w naszej 
małej ojczyźnie niechęci do rozmowy 
z prasą. Mieszkańcy dla których je-
steśmy, czytelnicy oraz ci, którzy 
spotykają się z nami, wiedzą, że za-
leży nam na pełnej jawności życia 
publicznego, podejmowaniu różnych 
tematów i szerokiej wymianie poglą-
dów. Czy to nie dobra droga do two-
rzenia prawdziwej demokracji, także 
tej lokalnej? Czyż nie tego chcieliśmy, 
żeby jedynie słuszna wizja świata 
lansowana przez władzę i jej instytu-
cje się nie powtarzała? Wszyscy mu-
simy dojrzewać do tego.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny

Warto też przeczytać „wstępniak” na str. 2

Czekamy na opinie, głosy, może pytania 
do władz od mieszkańców!

B o j k o t



10/2016

21

SAMORZĄD

2016-10-12 D:\Teksty\aktualne\WL 10-16\roboczy 10\lu012a sesja XXIII głosowania.xls 1/1

Głosowania 
radnych podczas 
XXIII Sesji RML
(29.09.2016 r.)

U
gr

up
ow

an
ie

 z
 ja

ki
eg

o 
st

ar
to

w
an

o 
do

 R
M

L 
(o

kr
ęg

 w
yb

or
cz

y)
 - 

pr
zy

na
le
żn

oś
ć 

do
 k

lu
bu

 ra
dn

yc
h 

"F
or

um
"

W
ie

lo
le

tn
i p

la
n 

in
w

es
ty

cy
jn

y 
Aq

ua
ne

t n
a 

la
ta

 2
01

7-
20

21

Zm
ia

na
 u

ch
w

ał
y 

bu
dż

et
ow

ej

Zm
ia

na
 W

PF

Pr
zy

st
ąp

ie
ni

e 
do

 w
yw

oł
an

ia
 p

la
nu

 
m

ie
js

co
w

eg
o 

pr
zy

 G
2 

i L
O

Si
R

O
dp

ła
tn

oś
ć 

w
 o
śr

od
ka

ch
 w

sp
ar

ci
a

R
eg

ul
am

in
y 

bo
is

k

Po
m

ni
ki

 p
rz

yr
od

y

Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z z z z z z z
Bielawski Jakub LIO (4) nn z w z z z z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z z z z z z z
Dworaczyk Adam LIO (10) z z z z z z z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z z z z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z z z z z z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF w z z z z z z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z z z z z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF w z z z z z z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z z z nn nn nn
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z z z z z z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z z z z z z z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z z z z z
Okupniak Andrzej ML (15) p z z z z z z
Samulczyk Marek ML (3) w w w w z z z
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z z z z z z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z z z z z z z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z z z z z z z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) p z z z z z z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z z z z z z

20 21 21 21 20 20 20
15 20 19 20 20 20 20
2 0 0 0 0 0 0
3 1 2 1 0 0 0

Wzięło udział w głosowaniu
za

przeciw
wstrzymujące

Warto ważyć słowa!
Myślę, że nie jest dobrym pomysłem 
udzielanie głosu mieszkańcom zaraz po 
rozpoczęciu obrad sesyjnych. Nie tylko 
dlatego, że wprowadza to zamieszanie 
w porządku obrad, ale może, niekoniecz-
nie teoretycznie, prowadzić do ich pa-
raliżu. Póki jednak obowiązuje taki 
regulamin, mieszkańcy wypowiadają 
się, jako pierwsi. Na wszystkich obra-
dach obecny jest Robert Korcz. Taka 
aktywność jest oczywiście godna po-
chwały. Sposób, w jaki jest realizowana, 
już znacznie mniej. Otóż Robert Korcz 
często przekracza przyjęte w cywilizo-
wanym świecie normy zachowania 
w debacie publicznej. Dopowiada, ko-
mentuje, przerywa, często też jest zbyt 
„bezpośredni”. Można to tłumaczyć 
temperamentem polemicznym. Jednak 
atak na radnego Budzyńskiego, który 
miał miejsce na ostatniej sesji, przekro-
czył, moim zdaniem, granice dopusz-
czalności. Mieszkaniec nazwał bowiem 
radnego „krętaczem” a jego aktywność 
w sprawie LBO (Luboński Budżet Oby-
watelski), nazwał zachowaniem „po 
świńsku”. Przypomnijmy, że radny był 
bardzo aktywnym uczestnikiem prac 
nad LBO i sam zgłosił projekt. Regula-
min nie zabraniał tego, wręcz przeciw-
nie. Mieszkańca zbulwersowało także, 
że radny sprawnie zorganizował popar-
cie dla swojego projektu, korzystając 
z bycia nauczycielem. Takie zdobywanie 
zwolenników też nie było zakazane. 
Dodatkowo może świadczyć o popular-

ności nauczyciela, czego 
tylko pozazdrościć. Inną 
jest sprawą, czy radni 
i  miejskie placówki po-
winny zgłaszać projekty 
w konkursie LBO. Robert 
Korcz ma chyba rację, że nie. Można to 
rozważyć przy następnej edycji budżetu 
obywatelskiego, ale też bardzo ostrożnie, 
mając w  pamięci także znikomą fre-
kwencję mieszkańców w pracach kon-
cepcyjnych nad LBO. Nic jednak nie 
usprawiedliwia słów obraźliwych, jakie 
padły w kierunku radnego i nawet byłem 
zdziwiony opanowaną i  powściągliwą 
reakcją przewodniczącej Rady na takie 
zachowanie mieszkańca. Regulamin ob-
rad nie pozwalał radnemu na ripostę 
w punkcie zarezerwowanym dla miesz-
kańców, więc próbował on wypowiedzieć 
się, jako mieszkaniec. No i mamy i for-
malną przeszkodę, i śmieszność. Z po-
dobnej „roli mieszkańca” próbował 
skorzystać też prezes LOSiR-u, Zbigniew 
Trawka, zaatakowany przez tegoż miesz-
kańca, Roberta Korcza, za brak publika-
cji wysokości wynagrodzenia członków 
rady nadzorczej spółki w  półrocznym 
sprawozdaniu. Szczęśliwie wiszącą w po-
wietrzu kolejną ostrą wymianę zdań 
przerwała Burmistrz, słusznie uznając, 
że są to informacje jawne i  należy je 
opublikować. Na marginesie, apelować 
trzeba o szacunek dla adwersarzy w de-
bacie publicznej, którego brakuje coraz 
bardziej w życiu naszego kraju. Cóż, ryba 
psuje się od głowy.

Różnorodnie i z emocjami
23. Sesja Rady Miasta Lubonia (29 września 2016 r.)

Aquanet bez zmian
Nie wiem, po co gminy zajmują się przyj-
mowaniem planów inwestycyjnych Aqa-
netu, skoro wpływ Rady na ich realizację 
jest żaden. Radni K. Frąckowiak, M. 
Woźniak Patej, A. Okupniak, by wymie-
nić najaktywniejszych w  tej sprawie, 
dopominali się odpowiedzi, kiedy spół-
ka wywiąże się z przyjętych zadań, ale 
nie dowiedzieli się, bo spółka zrobi to, 
kiedy zechce. Trzy reprezentantki Aqu-
anetu były zgodne, co do takiej odpo-
wiedzi, więc i ich udział w sesji był tylko 

formalny. To kolejny przykład iluzorycz-
ności samorządności gminnej widocznej 
także w wielu innych kwestiach, bardzo 
ważnych dla mieszkańców i  lokalnych 
społeczności,

W spółkach wszystko gra?
Tak wynika ze sprawozdań. Są one jak 
mniemam publicznie dostępne, więc 
niekoniecznie trzeba tu je analizować, 
zwłaszcza, że przeszły przez sito komisji 
i to bez problemu. Wszystkie trzy spra-
wozdania przyjęto bez zastrzeżeń. Pre-
zesi Spółek miasta z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (Sp. z  o.o.): Zbigniew 
Trawka (LOSiR), Zbigniew Bernat 
(Translub) i Tadeusz Urban (Kom-Lub), 
wg. kolejności występowania, byli zado-
woleni ze swoich działań i podkreślali, 
że pracują skutecznie. Nawet denerwo-
wały ich pytania, których intencje roz-
mijały się z tym zadowoleniem.
Prezes Trawka zapytany przez radnego 
M. Samulczyka, czy catering w szkołach 
przynosi zysk, odpowiedział, że straty, 
ale mniejsze niż były dla miasta, bez 
takiego rozwiązania. A może nie o ten 
zysk czy stratę powinno  się pytać, ale 
o  zdrowie i  zadowolenie dzieci (także 
rodziców), korzystających z  posiłków 

w  szkołach. Zgubiliśmy ten problem, 
ulegając wątpliwej nowoczesności cate-
ringowej, z której kraje Zachodu stara-
ją się w szkołach nie korzystać. Bo nie 
ma jak to własna kuchnia, kucharka 
i  „domowe” menu w  szkole, zjadane 
razem z  kolegami i  nauczycielami. To 
oczywiście bardzo odległe marzenie. 
A przecież kiedyś było do niego bliżej 
niż dzisiaj.
Prezes Translubu dość obcesowo po-
traktował pytanie radnej Magdaleny 
Woźniak-Patej, o możliwość skrócenia 

czasu dowozu dzieci niepełnospraw-
nych. Oświadczył, że za te pieniądze, 
które płaci miasto, to i  tak szybko 
dowozi. Dodał też, że w którymś mo-
mencie „jego cierpliwość się skończy”. 
I  co wówczas panie Prezesie, ustąpi 
pan, czy też wyrzuci z autobusów nie-
pełnosprawne dzieci? To jakieś totalne 
nieporozumienie. Nikt z  radnych na 
takie dictum nie zareagował. A prze-
cież u  podstaw decyzji samorządów 
o  powołaniu spółek, zamiast podle-
głych gminom zakładów, miała być 
oszczędność i nade wszystko korzyść 
dla mieszkańców. Czyżby, jak prawie 
wszędzie, okazało się, że zadowolone, 
głównie z  zysku, mają być zarządy 
spółek, a gminy z pozbycia się odpo-
wiedzialności?
Na tle prezesów niezadowolonych, z nie-
dużej przecież dociekliwości radnych, 
dobrze wypadł prezes Kom-Lubu. Czyż-
by spokojny, bo sprawdziła  się stara 
prawda, że najlepszy interes robi się na 
śmieciach? Oczywiście to 
żart. Nigdy bowiem nie osią-
gnie  się stanu zadowolenia 
wszystkich z usług komunal-
nych. Pan Prezes to wie i nie 
stara  się epatować swoją 

cd.  
na str. 
22

Q
Konsultacja zmian w regulaminach boisk – z prawnikami   fot. Jerzy Nowacki

Q
Przedstawiciele lubońskich spółek miejskich w oczekiwaniu na złożenie sprawoz-
dań   fot. Jerzy Nowacki
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mocą, tylko realnie ocenia 
możliwości i  coraz większe 
potrzeby mieszkańców.

Nowelizacja budżetu
Zmiany w trakcie realizacji i co za tym 
idzie kolejna, wymuszona, nowelizacja 
uchwały budżetowej. Samo życie, które 
zaskakuje zmiennością. Jedne poprawki 
wymuszone przez obiektywne okolicz-
ności, inne spowodowane nieprzewidy-
walnymi wydarzeniami lub niedoszaco-
waniem itd. Słusznie radny M. Samul-
czyk pyta, jak to możliwe, żeby nie do-
szacować kosztów funkcjonowania takiej 
niedużej instytucji, jak biblioteka, o tak 
dużą, 133 tys. zł., kwotę? I ciągle w tyle 
pozostaje pytanie, kto i jakie poniesie za 
to konsekwencje? No właśnie, czy tylko 
o owe konsekwencje chodzi? Jakie mia-
łyby być? Jaka kara i dla kogo, mogłaby 
zadowolić część radnych i mieszkańców? 
Dodajmy, a potwierdza to wielu, że nikt, 
niczego z biblioteki nie ukradł, jedynie 
źle �nansami rozporządzał. Wszyscy 
jednocześnie są dumni z  działalności 
merytorycznej poprzedniej dyrektor 
placówki. Odpowiedzi więc na tak po-
stawione pytania, właściwie nie słychać, 
ale potrzeba jakiejś dintojry wisi w po-
wietrzu. To jest także pytanie o nadzór 
miasta nad swoimi placówkami i  (jak 
szepce mi do ucha Robert Korcz, co jest 
przy jego temperamencie wyjątkowe) tę 
samą osobę, która błędnie rozliczała 
bibliotekę i  rozlicza LOSiR. Czy nie 
warto byłoby raz na zawsze wyjaśnić, 
prostym językiem, te wątpliwości i za-
mknąć sprawę? Skarbnik miasta, jak 
zawsze kompetentny i rzeczowy, powie-
dział wprawdzie wprost, że owe niedo-
szacowania w planowaniu i wynikające 
stąd zaległe zobowiązania biblioteki, to 
wynik wieloletnich zaniedbań. Wątpię 
jednak, by to wystarczyło i by pytania 
o tę sprawę nie wracały. Potrzebne jest 
detaliczne wyjaśnienie, o jakie zobowią-
zania chodzi, wobec kogo i za ile? Nie 
warto chronić tej „tajemnicy”, bo kon-
sekwencje niedopowiedzeń przerastają 
zyski.

Pilna zmiana planu
Szybkie zebranie Komisji Komunalnej 
i  Organizacyjno-Prawnej – wniosek 
o otwarcie planu. Po co taki pospiech? 
Bo wykonawca: Fundacja Lech Poznań 
Football Academy Poland, musi do 
1 września 2017 r. wydać pieniądze na 
budowę piłkarskiej hali namiotowej. 
Miałaby ona stanąć koło Gimnazjum 

nr 2,(między ulicami Kołłątaja, Wester-
platte, Wojska Polskiego), które po re-
formie będzie najprawdopodobniej 
Szkołą Podstawową nr 5. Warunki miej-
scowego planu zagospodarowania unie-
możliwiają wydanie zgody na budowlę 
o  wysokości powyżej 6 metrów. Stąd 
pilna potrzeba zmiany zapisów planu, 
bo hala ma mieć 10 m wysokości i po-
wierzchnię 22 na 44 m. Inwestor ponie-
sie koszty budowy, 850 tys.  zł netto, 
czyli ponad 1 mln zł. Grunt pozostanie 

własnością miasta. Szkoła, w zamian za 
zgodę miasta na tę inwestycję, będzie 
miała gwarancję nieodpłatnego korzy-
stania z boiska w godzinach pracy pla-
cówki. Z boiska będą też mogły korzy-
stać inne grupy zorganizowane z Lubo-
nia. Przekonujący radnych do podjęcia 
takiej decyzji, zastępca burmistrza, 
Mateusz Mikołajczak, stwierdził, że Lu-
boń zawdzięcza tę okazję dobrym sto-
sunkom LOSiR-u z Football Academy, 
które dały miastu pierwszeństwo na li-
ście składanych propozycji budowy po-
dobnych boisk. Radny Samulczyk pod-
trzymał na sesji swój sprzeciw, sformu-
łowany w czasie obrad Komisji Komu-
nalnej, argumentując, że to jest jedyny 
w  mieście teren, który powinien być 
dostępny dla młodzieży przez cały czas, 
a  nie tylko w  godzinach pracy szkoły. 
Radna Frąckowiak także obawia się zbyt-
niej komercjalizacji obiektów sporto-
wych, które, jej zdaniem, powinny być 
publicznie dostępne. Zaś radny A. Dwo-
raczyk wyraził przekonanie, że im więk-
sza ilość miejsc do uprawiania sportu, 
obojętnie, gminnych czy prywatnych, to 
zysk dla Lubonia. A radny J. Bielawski 
poparł zdanie zastępcy burmistrza Mi-
chała Popławskiego, optującego za 

SAMORZĄD
otwarciem pola do negocjacji o przyszło-
ści tego miejsca, właśnie poprzez zmianę 
zapisu w planie zagospodarowania prze-
strzennego.

Wzrosły ceny za bezdomność
Niezależnie jakby to zabrzmiało para-
doksalnie, są w Luboniu bezdomni, któ-
rych dochody przekroczyły limit 634 zł, 
uprawniający do bezpłatnego korzystania 
z  ośrodków wsparcia, czyli po prostu 
noclegowni. W takich przypadkach gmi-
na ustala wysokość odpłatności za ko-
rzystanie z nich. W przypadku Lubonia 
będzie to opłata w wysokości od 27 do 

39 zł za dobę, a więc od 800 do 1100 zł 
miesięcznie. Jeżeli zatem bezdomny ma 
rentę w wysokości 700 zł, to za miesięcz-
ny pobyt w noclegowni powinien zapła-
cić 800  zł. Dalsze wyliczanie kosztów 
utrzymania, jak wyżywienie, lekarstwa 
itd. pozostawiam do kalkulacji naszym 
czytelnikom.

Regulamin niezgody
Miała być tylko formalność, a tymcza-
sem skończyło  się na konsultacjach 
prawnych i zmianach zapisów. Referu-
jący projekt Marek Giese – pracownik 
LOSiR-u (marketing i organizacja im-
prez), powołując się na swoje ponad-
czterdziestoletnie doświadczenie w pra-
cy, utrzymywał, że zapis o  zakazie 
spożywania alkoholu na terenie miej-
skich obiektów sportowych jest zawsze 
wymogiem koniecznym. Komisje i chy-
ba radni popierali te zapisy regulami-
nowe, dopóki radny Bielawski nie za-
pytał, kto i w jakim trybie będzie de-
cydował o  zawieszeniu tego zakazu, 
gdy miasto zorganizuje tam imprezę 
masową? W końcu, przy pomocy rad-
ców prawnych, zgodzono się na zapis 
wyłączający z regulaminowego zakazu 
imprezy organizowane przez miasto 

i jego agendy. Trzeźwość, że podkreślę 
to słowo, umysłu radnego pomogła 
uniknąć niepotrzebnych utrudnień 
w przyszłości. Zakaz, jako antidotum 
na całe zło, pokutuje w polskiej men-
talności. Zwłaszcza sprzedaży alkoho-
lu, w  tym piwa, przy jednoczesnej, 
powszechnej tolerancji dla zachowań 
pijackich. A powinno być odwrotnie. 
To nie zakaz sprzedaży, a powszechne 
potępienie takich zachowań, jest sku-
teczną metodą na wyeliminowanie ich 
z naszego życia publicznego, również 
z  imprez sportowych. Dlaczego kibic 
europejski może wypić piwo i napoje 

alkoholowe na sta-
dionie,  tak jak 
i   gdzie indziej, 
sprzedawane legal-
nie, jako artykuł 
spożywczy, a polski 
n i e ?  D l a c z e g o 
uczestnik miejskie-
go festynu nie 
mógłby spędzić 
czasu w  towarzy-
stwie, przy piwie, 
na miejskiej impre-
zie, tylko dlatego, 
że została ona zor-
ganizowana na sta-
dionie?  To już 
kompletnie niezro-
zumiałe. A tymcza-

sem referujący z uporem utrzymywał, 
że jest to zakaz oczywisty „na obiektach 
sportowych”. Więcej w tym hipokryzji, 
nawyków z PRL-u, gdy prawie wszyst-
ko było zakazane, czy braku rozsądku. 
Tak, czy owak radni przyjęli poprawkę 
do regulaminu, chroniącą miejskie 
imprezy, przed niemądrym, miejsco-
wym prawem.

Za monitoringiem
Radny A. Dworaczek nie rezygnuje z lob-
bowania na rzecz monitoringu miejskie-
go. Przytoczył opinię NIK-u na ten te-
mat, pochlebną dla takich inwestycji. 
Tym samym polemizował z Burmistrz, 
która powołując  się na ten sam raport 
uznała, że NIK nie pochwala takich in-
westycji. Tak uzasadniała na poprzedniej 
sesji odstąpienie miasta od tego pomysłu. 
Tymczasem NIK, zdaniem radnego, 
zwracając uwagę na celowość i sensow-
ność wydawania pieniędzy gminnych, 
apeluje o  roztropne podchodzenie do 
wydatków gminnych na monitoring. 
Uznaje jednak takie rozwiązanie za 
zwiększające poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców i zapobiegające przestęp-
czości – przekonywał radny.

Obserwator Luboński

Różnorodnie i z emocjami
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Q
Na drugim planie z prawej – reprezentantki Aquanetu oraz mieszkańcy   fot. Jerzy Nowacki

Nawiązując do informacji o sprzedaży gruntów miejskich za Ośrodkiem Kultu-
ry fundacji Pro Maxima z boni�katą 65% proszę podać, jakie inne tereny nale-
żące do miasta, np. w ostatnich 10 latach, zostały sprzedane ze zniżką? Proszę 
o podanie, jakie to miejsca, pod jakie przeznaczenie, komu sprzedane, z jaką 
boni�katą i za jaką kwotę?   (GS)

Odp. W ostatnich 10 latach, ze zniżką, poza nieruchomością sprzedaną na rzecz 
fundacji „Pro Maxima”, zostały sprzedane w drodze bezprzetargowej nieruchomo-

Mieszkańcy pytają

Grunty ze zniżką
ści gruntowe niezabudowane na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą 
w Warszawie, położone w Luboniu przy ul. Sikorskiego, oznaczone jako działki nr 
2/10 (pow. 291 m2) i 2/20 (pow. 937m2), ark. 2, obręb Żabikowo. Zgodnie z uzasad-
nieniem do uchwały nr L/274/2010 RML z dnia 21 października 2010 r. boni�katę 
ustalono w wysokości 99%. Dla przedmiotowego terenu w dniu sprzedaży nie istniał 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń” przyjętego uchwałą 
nr XXIII/129/2008 Rady Miasta Luboń jest to teren oznaczony symbolem Z/US – 
tereny rozwoju usług, sportu i rekreacji w zieleni. Cena brutto: 1 101,07 PLN, obli-
czona po zastosowaniu należnej nabywcy boni�katy od wartości 110 107,14 PLN 
brutto, data sporządzenia aktu: 14.12.2011 r.

oprac. Anna Łyczkowska
Wydział Spraw Komunalnych
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domość, że terminowo mogę realizować 
swoje zobowiązania, płacę podatki, cie-
szę się zaufaniem klientów i ich dobrą 
opinią o mojej �rmie. Mam partnerów, 
z  którymi doskonale  się rozumiemy 
i oddanych pracowników, którzy wspól-
nie z  nami realizują strategię rozwoju 
naszej spółki.

RG: Czy osiągnięcie sukcesu oznacza 
zamknięcie pewnego etapu w  życiu 
�rmy?
P.K.: Nie, nigdy nie będzie odpowiednie-
go momentu, żeby spocząć na laurach. 
Działalność gospodarcza wymusza stały 
rozwój, wdrażanie nowych pomysłów, 
nadążanie za konkurencją albo kreowanie 
samodzielnie nowych sposobów świad-
czenia usług. Współczesna technika 
umożliwia błyskawiczne podejmowanie 
decyzji. Można zarządzać �rmą za po-
mocą telefonu i  laptopa., podejmować 
ważne decyzje, będąc jednocześnie na 
drugim końcu świata. Uważam, że nasza 
spółka świadczy usługi na poziomie eu-
ropejskim. Nie mamy kompleksów wobec 
naszych konkurentów, ale wiemy też, że 
skuteczne konkurowanie to stały, nigdy 
nie kończący się proces ulepszania…

RG: Co, Pana zdaniem, ułatwia osią-
gnięcie sukcesu?
P.K.: Sądzę, że sukces jest możliwy, je-
żeli do realizacji strategii działalności 
uda  się skompletować odpowiednich 
pracowników. Ja i moi partnerzy jeste-
śmy dumni z naszej załogi. Istnieje kilka 
uniwersalnych zasad, których należy 
przestrzegać w  każdej działalności. Są 
to: szacunek dla partnerów, dostawców, 
odbiorców, konkurentów, pracowników 
itd..; uczciwość, odpowiedzialność, rze-
telność, terminowość; przeznaczanie 

zysków na dalszy 
rozwój, nie na bie-
żącą konsumpcję; 
wsparcie rodziny, 
partnerów, przyja-
ciół. Ja pracuję 
wspólnie z synem, 
natomiast świado-
mość, że w domu 
„ szefem” jest 
żona, pomaga mi 
skoncentrować się 
bardziej na pro-
blemach związa-
nych z pracą. Żar-
tuję, że moja wła-
dza kończy  się 
w  miejscu, gdzie 
pojawia się napis: 
Luboń. Rodzina daje mi motywację do 
działania, stały rozwój, znalezienie takiej 
działalności, która może stać się naszą 
pasją.

RG: Kilka rad dla młodych przedsię-
biorców…
P.K.: Uwierzcie, że nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Nie zrażajcie się, jeżeli nie wszyst-
ko od razu będzie się układać. Zachowaj-
cie dużo pokory, nawet jeżeli jesteście 
przekonani, że jesteście najlepsi – zawsze 
będzie ktoś lepszy od was. Nie kupujcie 
od razu drogich telefonów, laptopów, 
samochodów, domów, itd. Te pieniądze 
przydadzą się na rozwój �rmy. Poziom 
życia jest ważny, ale nie róbcie tego na 
pokaz, tylko podejdźcie do prywatnych 
wydatków pragmatycznie. Korzystajcie 
z mądrości ludzi, uczcie się od lepszych 
od was. Szanujcie klientów, konkurentów 
i pracowników. Nie wstydźcie się pytać, 
sprawdzać, podpatrywać. Znajdźcie spo-
sób na odreagowanie stresu. Dzielcie się 
swoją wiedzą z innymi. I najważniejsze 
– pieniądze są środkiem, a  nie celem, 
dlatego nie zapominajcie o rzeczach na-
prawdę ważnych, doceniajcie swoją ro-
dzinę i przyjaciół.

rozmawiała: Maria Chaber
(Rada Gospodarcza Miasta Luboń)

GOSPODARKA

QQ Dlaczego na plaży miejskiej nie ma 
zbudowanego zejścia – zjazdów dla 
wózków dziecięcych? Przychodzę tu 
z malutką wnuczką i nie mogę zjechać, 
muszę wysadzać dzieciaka i nieść go na 
rękach, a wózek zostawiać na wałach. 
Inne młode matki też mają z tym kło-
poty. Proszę pomyśleć o  tym – może 
w  ramach likwidacji barier architek-
tonicznych?    (A.M.)

Odp. Lubońska plaża miejska znajdu-
je się w szczególnym miejscu. Wał, po 
którym schodzimy na jej teren, jest dość 
stromy i  niestety, nie ma możliwości 
przygotowania odpowiedniego zjazdu 
dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. 
Takie pochylnie muszą spełniać określo-
ne przepisy – kąt nachylenia musi wy-
nosić 6% – co spowodowałoby, że mu-
sielibyśmy zrobić zjazd z  zakrętami, 
który zająłby bardzo dużo miejsca i koń-
czył  się pewnie w  połowie plaży. Nie 

możemy również w żaden sposób inge-
rować w kąt nachylenia wału, gdyż rów-
nież byłoby to niezgodne z przepisami. 
Problem tego zejścia był omawiany wie-
le razy, gdyż zależałoby nam na jak naj-
większym ułatwieniu korzystania z pla-
ży, niestety wyżej wspomniane przepisy 
ograniczają nasze możliwości.

oprac. Joanna Humerczyk  
(Wydział Promocji)

QQ Dlaczego zaledwie po kilku mie-
siącach działania likwiduje  się plażę 
miejską? Gdzie wędruje piasek z niej 
zabierany?    (MA)

Odp. Plaża miejska znajduje się na dział-
ce należącej do Miasta Luboń, lecz ze 
względu na to, że jest to teren zalewowy 
– podlega przepisom prawa wodnego, 
które egzekwuje Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu. W takich 
miejscach mogą powstawać jedynie pro-

Mieszkańcy pytają

Do zobaczenia za rok

Q
Początek likwidacji plaży – 28 września Kom-Lub zabiera infrastrukturę do magazy-
nu   fot. Piotr P. Ruszkowski

jekty tymczasowe. Otrzymaliśmy decy-
zję zwalniającą od zakazów obowiązu-
jących na obszarze szczególnego zagro-
żenia powodzią w wyznaczonych mie-
siącach. Taka procedura funkcjonuje 

również na plażach miejskich w Pozna-
niu. Piasek, który znajduje się na plaży 
będzie składowany w żwirowni.

oprac. Joanna Humerczyk  
(Wydział Promocji

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

Rada Gospodarcza: Jak długo Pana 
�rma działa na rynku?
Paweł Klepka: Swoją przygodę z dzia-
łalnością na własny rachunek rozpoczą-
łem w 2003 r. Wtedy zostałem jednym 
z trzech udziałowców spółki Green Par-
king Polska. Praca na etacie daje spokoj-
niejsze życie i pewną przewidywalność. 
Własna działalność gospodarcza to źró-
dło wielu stresów, ale też olbrzymia sa-
tysfakcja, kiedy można zobaczyć efekty 
swojej ciężkiej pracy i  ponoszonego 
ryzyka. Z perspektywy czasu żałuję, że 
zdecydowałem się tak późno...

RG: Czy zdarzały się w Pana działal-
ności kryzysy i w jaki sposób udało się 
je przezwyciężyć?
P.K.: Trudne chwile – było wiele takich. 
Były, są i będą sytuacje stresujące, nie-
przespane noce, zawiedzione nadzieje, 
źle ulokowane zaufanie itd., jak zresztą 
w  każdej działalności. Ale staram  się 
zapominać i wyciągam wnioski. Moim 
sposobem na wychodzenie z kryzysu jest 
ciężka praca, terminowe regulowanie 
zobowiązań, ciągłe podnoszenie pozio-

mu świadczonych usług. Ważne, żeby 
wykonywana praca stała się pasją, wtedy 
o wiele łatwiej poradzić sobie z kryzy-
sem. Stres ogranicza zdolność logiczne-
go myślenia, dlatego staram się reduko-
wać go realizując moje pozazawodowe 
marzenia. W  ubiegłym roku była to 
podróż do Boliwii. Zmusiła mnie do 
przełamania kolejnych barier, np., mu-
siałem poprawić kondycję �zyczną, ale 
po raz kolejny uwierzyłem, że nie ma 
rzeczy niemożliwych… Mam w planach 
inne egzotyczne podróże i powrót jesz-
cze kiedyś do Boliwii. Na co dzień po-
maga mi odzyskać równowagę również 
zajmowanie  się ogrodem. Działam też 
aktywnie w kilku organizacjach społecz-
nych. Pomaga mi to dostrzegać ważne 
problemy społeczne i przywrócić odpo-
wiednie proporcje moim własnym pro-
blemom.

RG: Co oznacza dla Pana sukces 
w działalności gospodarczej?
P.K.: Sukces oznacza dla mnie zaspoko-
jenie potrzeb materialnych dzięki pracy, 
która jest jednocześnie pasją. To świa-

Dawny wiceprezydent biznesmenem
W ramach prezentacji sylwetek lubońskich przedsiębiorców w cyklu „Moja de�nicja sukcesu w działalności 
gospodarczej” Rada Gospodarcza Miasta Luboń rozmawia z Pawłem Leszkiem Klepką – współwłaścicielem �rmy 
Green Parking Polska, niegdyś wiceprezydentem Poznania

Q
Lubonianin Paweł 
Leszek Klepka – wi-
ceprezydent Po-
znania w latach 
1998-2002, obec-
nie prezes zarządu 
Green Parking 
Polska Sp. z o.o. 
i prezes Unii Wiel-
kopolan
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QQ Jakie są koszty sprzątania „Wiśniowe-
go Sadu” w Nowym Centrum Lubonia? 
Widzę, jak co jakiś czas zajmują się nim 
służby porządkowe. Ile razy do roku to 
robią oraz ile to kosztuje?

Odp. Sprzątanie Wiśniowego Sadu od-
bywa  się zgodnie z  porozumieniem 

Miasta Luboń z  �rmą „Kom-Lub” Sp. 
z o.o. zawartym w punkcie „porządko-
wanie terenów zielonych”. Kwota prze-
widziana na realizację tego punktu wy-
nosi 32 595,25 zł netto na rok, za prace 
obejmujące utrzymanie porządku na 
wszystkich terenach zielonych w mieście. 
Warto podkreślić, że wymiar czasu pra-

Mieszkańcy pytają

Gospodarka w NCL
cy zawarty w porozumieniu na wykona-
nie tych czynności jest od kilku lat taki 
sam i nie ulega zwiększeniu, mimo włą-
czania do prac nowych terenów. Miasto 
sprzątane jest regularnie, w  miarę po-
trzeby.   

Tadeusz Urban  
(Dyrektor Kom-Lub Sp. z o.o.)

QQ Obserwuję posuwającą  się inwe-
stycję na terenie ul. Wschodniej i za-
stanawiam się, jak będzie wyglądać 

np. zaopatrzenie ciągów sklepów pod 
arkadami w Nowym Centrum Lubo-
nia?    (KK)

Odp.: Zaopatrzenie ciągów sklepów 
pod arkadami w  Nowym Centrum 
Lubonia zapewne odbywać się będzie 
tak, jak dotychczas z uwzględnieniem 
faktu, iż budowa ul. Wschodniej zo-
stanie zakończona.   
 oprac. Henryka Grygier-Konewka   
 (Kierownik Wydziału Inwestycji)

I po emocjach. Głosowało10 % Lubo-
nian. To dużo, czy mało? Chyba lepiej, 
żeby było więcej. Tak to jest z odwoła-
niami do społecznej aktywności. Na co 
dzień narzekamy, że czegoś nam braku-
je, że można by inaczej, lepiej i gdybyśmy 
mogli my tym pokierować, to wszystko 
wyglądałoby inaczej. A jak już coś mo-
żemy, to się nam nie chce. Pisaliśmy już 
w „WL”, że być może ta forma uczestnic-
twa obywateli w  tworzeniu znikomej 
części budżetu, jest nieco sztuczna, że to 
wybrani radni powinni dążyć do reali-
zacji potrzeb, z którymi na ustach szli 
do wyborów, a także z tymi, które wy-
nikają z  wnikliwego wsłuchiwania  się 
w  głos wyborców, nie tylko własnych. 
Ale tak chyba nie jest. Stad próby uak-
tywnienia mieszkańców, niech poczują, 
jak to jest walczyć o swoje projekty. Przy 
okazji mogą zobaczyć, że rządzenie nie 
jest sztuką łatwą i przyjemną. Dlaczego 
więc tylu chętnych jest do jej sprawowa-
nia? Chyba nie tylko dla wyższych i pew-
nych przez kadencję zarobków. No to 
pomądrowawszy się na temat społecz-
nych mechanizmów pchających do wła-
dzy, stwierdźmy, co się wydarzyło. Otóż 
tych trzy tysiące z  kawałkiem ludzi 
w Luboniu dało się nakłonić do opto-
wania za niektórymi, zgłoszonymi do 
Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 
pomysłami. Prześledźmy, kto był pomy-
słodawcą i co wymyślił.

Twarde
Wśród projektów inwestycyjnych, tzw. 
twardych, wygrało 492 głosami oświe-
tlenie w  ul. Polnej, koszt 49  815  zł. 
Pomysłodawcą był Robert Korcz, który 

niepotrzebnie bardzo emocjonalnie 
reagował na konkurentów, zwłaszcza, 
gdy byli radnymi, w  czasie ostatniej 
sesji RML. Dalej „Zielony Lasek”, 471 
głosów, 100  000  zł, zgłoszony przez 
dyrektor Ośrodka Kultury, Reginę Gór-
niaczyk i  dwie radne, Dorotę Franek 
i Karolinę Wilczyńską-Kąkol, „Biblio-
teka bez barier”, 423 głosy, 33 000 zł, 
zgłoszony przez Pawła Lewandowskie-
go i  „Boisko do siatkówki plażowej 
przy Gimnazjum nr  2”, 396 głosów, 
31  500  zł, zgłoszony przez radnego, 
Łukasza Budzyńskiego. Pomysły więc 
szły łeb w  łeb. Dwa z  nich to dzieła 
radnych. Czwarty projekt zmieścił się 
w limicie na projekty inwestycyjne tyl-
ko w połowie, zgodnie z regulaminem 
przepadł, ale „Burmistrz Miasta pod-
jęła decyzję o wnioskowaniu do Rady 
Miasta o  zwiększenie środków na re-
alizację Budżetu Obywatelskiego 
w 2017 r. z 250 000 zł do 264 000 zł, 
tak, by zapewnić środki na realizację 8 
zadań, w tym również budowy boiska 
do siatkówki plażowej przy Gimnazjum 
nr 2”. Zatem wygrywają projekty rad-
nych i  miejska instytucja. Czy to do-
brze? Są pewne wątpliwości. Jednak 
regulamin nie zabraniał udziału w kon-
kursie takich projektodawców. Dodać 
trzeba, że mimo sukcesu projektu Ro-
berta Korcza, jego obawy co do udzia-
łu radnych i miejskich instytucji w bu-
dżecie obywatelskim, są uzasadnione. 
Jest oczywistością, że projekty radnych 
i biblioteki powinny się znaleźć w miej-
skim budżecie miejskim, w  sposób 
przewidziany prawem przy jego two-
rzeniu. Zarówno budowanie i utrzymy-

wanie terenu zielonego, jak i  boiska 
sportowe dla młodzieży, likwidacja 
barier architektonicznych, to rutynowe 
obowiązki władz miasta i radnych. Tro-
chę paradoksalne jest to i  być może 
nieprzypadkowe, że te, które znalazły się 
w LBO, w pewnym zakresie, uzupełnia-
ją miejskie przedsięwzięcia. „Zielony 
Lasek” uzupełni o teren zielony pomysł 
budowy Ośrodka Maxima, o czym pi-
saliśmy w poprzednim numerze ”WL”. 
Będzie więc estetycznym uzupełnieniem 
terenu obok tej inwestycji, stworzonym 
na koszt podatnika. Niechże i  tak bę-
dzie, skoro mają tam wypoczywać ma-
sowo lubonianie z  Lasku. Boisko po-
wstanie zaś obok planowanej przez 
miasto budowli dla Fundacji Lech Po-
znań Football Academy, będzie więc 
uzupełniał ten kompleks sportowy, 
chyba nie przypadkowo też w sąsiedz-
twie LOSiR-u. A podjazd do biblioteki 
powinien powstać już dawno, może 
zamiast innych obciążających budżet 
miasta, źle zaplanowanych przedsię-
wzięć bibliotecznych z poprzednich lat, 
które położyły się cieniem na reputacji 
placówki i doprowadziły do wymiany 
jej kierownictwa.
Co więc znaczy obywatelski? Czy to 
w konkurencji do gminnego, czy prze-
ciwnie tuż obok? Tym razem wygrała, 
jak  się wydaje, tendencja do bliskości 
miejskich przedsięwzięć. Czy to dobrze, 
nie wiem. Może powinny tu się znaleźć 
projekty, o  których radni i  miasto nie 
pomyślało? Warto  się zastanowić nad 
takim kryterium w przyszłym roku. Ini-
cjatywa Burmistrz, by dołożyć pieniędzy, 
pokazuje, że nie chciałaby sprawić za-

wodu żadnemu radnemu, aktywnemu 
w  tej edycji LBO. Czy to nie wypacza 
trochę idei współzawodnictwa na spo-
łecznie poparte, oryginalne projekty?

Miękkie
Gdy do tego dołożymy zwycięski projekt 
nieinwestycyjny „Weekendowe spływy 
kajakowe”, autorstwa radnego Piotra 
Izydorskiego, za 50 000 zł, poparty przez 
542 głosy i  „Zakup sprzętu dla Koła 
Fi lmowego Gimnazjum nr  2 
w Luboniu”, projekt złożony przez rad-
nego Łukasza Budzyńskiego, za 12 601 zł, 
poparty 465. głosami, to projekt „Bez-
płatne zajęcia �tness na świeżym po-
wietrzu (zumba, joga, pilates, aerobik)”, 
autorstwa Justyny Dajewskiej, za 9 200 zł, 
robi wrażenie „listka �gowego”, zwłasz-
cza, ze pani Jystyna dała się już wcześniej 
poznać jako bardzo aktywna obywatelka, 
nie tylko w  sprawie LBO i  być może 
powinna zostać radną w  przyszłej ka-
dencji. Jej projekt, a zgłosiła aż 4, popar-
ło 500 osób. „Lubońska gwara Benasa 
z Kocich Dołów”, zgłoszona przez Jana 
Kaczmarka i Lubońską Radę Seniorów, 
za 2  215  zł, którą poparło 295 osób, 
przeszła do realizacji, bo była tania.
Można oczywiście spojrzeć od strony 
przegranych i powiedzieć, że wiele pro-
jektów zgłoszonych przez radnych nie 
uzyskało premiującej ilości głosów. I to 
też będzie prawda. Jednak wśród wybra-
nych jest to wynik 5:3 dla radnych i in-
stytucji miejskiej. Warto też, na koniec, 
zapytać, czy te zwycięskie inicjatywy były 
zgłaszane przez wnioskodawców w nor-
malnym trybie przy pracach nad budże-
tem?
Do zobaczenia w przyszłoroczny Luboń-
skim Budżecie Obywatelskim, jeszcze 
bardziej obywatelskim!

J.N.

Czy LBO jest „obywatelski”?

W ul. Konarzewskiego, na wysokości 
przedszkola „Tip-Topka Odkrywcy” znaj-
dują się dwie muldy spowalniające pręd-
kość przejeżdżających tędy pojazdów. 
Ograniczniki drogowe nie wytrzymują 
jednak wzmożonego ruchu ciężkich samo-
chodów i sprzętu budowlanego przemiesz-
czających  się tędy na pobliskie budowy 
w NCL (al. Jana Pawła II i ul. Wschodnia). 
Przyjeżdzające pojazdy narażone są na 
przebicie opon na obluzowanych, a przez 
to wystających z muld bolcach mocujących, 
niczym na rozkładanych, policyjnych kol-
czatkach.

PAW

Mulda czy kolczatka?

Q
Muldy nie wytrzymują obciążenia ciężkiego sprzętu i ciężarówek wożą-
cych materiały budowlane na pobliskie budowy   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Niebezpiecznie wystające z uszkodzonej muldy bol-
ce, mocujące ją do podłoża   fot. Paweł Wolniewicz
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QQ Kiedy będzie budowane przebicie 
drogi z  ul. Żabikowskiej przy SP  2 
wzdłuż płotu, które ma połączyć od-
nogę z Kościuszki? Zapowiedzi takie 
były składane już dawno.    (tel.)

Odp.: Kwestia wytyczenia i ewentualnej 
budowy drogi łączącej ul. Żabikowską 
z ul. Kościuszki wzdłuż płotu SP 2 będzie 
omawiana na spotkaniu konsultacyjnym 
11 października br. Miasto nie jest wła-
ścicielem terenu, przez który miałaby 
przebiegać droga. Jak wynika z informa-
cji przekazanych Burmistrzowi przez 
Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lubonianka, członkowie wspólnoty 
mieszkaniowej, będący współwłaścicie-
lami nieruchomości, na dzień formuło-
wania niniejszej odpowiedzi, tj. 7.10. br, 
nie zgadzają się na wytyczenie drogi. 

oprac. Małgorzata Machalska  
(Burmistrz Miasta Luboń)

QQ Czy można zainstalować 
muldę zwalniającą na ul. Źró-
dlanej, najlepiej w okolicy 
kościoła? Niektóre pojazdy, 
np. z  domów komunalnych, nie pa-
trząc na nic, jadą teraz z nadmierną 
prędkością.    (WS)

Odp.: Informuję, że w zakresie inwe-
stycji „Przebudowa odcinka ul. Źró-
dlanej w  Luboniu” nie przewidziano 
zmiany obowiązującej organizacji ru-
chu. Konieczność wprowadzenia do-
datkowych elementów fizycznie spo-
walniających ruch zostanie rozważona 
w późniejszym terminie. Liczymy na 
to, iż uczestnicy ruchu z  pobliskich 
zabudowań uszanują bezpieczeństwo 
i spokój pozostałych Mieszkańców na 
terenie osiedla.

oprac. Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Wygodniej, bezpieczniej
Proszę grzecznie, aby na ul. 
Kościelnej w Luboniu postawić 
dwa kołki plus deskę i  będzie 
można usiąść. Jest tam przysta-
nek autobusów 614 i 690. Nie 
trzeba drogo. Dziękuję.

S.F.

PS. Inni użytkownicy przystan-
ku nie pogniewają się też na 
zamontowanie skromnego za-
daszenia. Zbliża się czas jesien-
nej pluchy, a przypomnijmy, 
przystanek służy głównie oso-
bom starszym, które przyjeż-
dżają do pobliskich przychodni, 
apteki, kościoła, czy też stąd 
udają się na cmentarz w Żabi-
kowie.

List do redakcji

Prośba pasażera

W oczekiwaniu na przyjazd 
autobusu, użytkownicy przy-
stanku na ul. Kościelnej, szcze-
gólnie starsi, chcieliby spocząć. 
W lipcu br. na str. 27 pokazywa-
liśmy wykonany nowy chodnik 
w rejonie omawianego przy-
stanku   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

Mieszkasz w mieście i nie masz wody?! 
– dziwią  się krewni spoza Lubonia na 
wieść o nieprzystających do XXI wieku 
realiów życia mieszkańców ul. Dębowej 
w Żabikowie. Ta krótka, boczna od ul. 
Bukowej droga, przy której stoją jedynie 
4 domy i jedna latarnia, jest uzbrojona 
w gazociąg, instalację telefoniczną i ka-
nalizację(!), ale wodociągu nie było tam 
i nie ma. Poza tym, choć wszystkie ulice 
w  okolicy są utwardzone, na Dębowej 
nie położono choćby płyt z demontażu. 
Po deszczu, woda nie wsiąka w grunt, 
mieszkańcy brną w błocie i kałużach lub 
poruszają się skrajem drogi przy ogro-
dzeniach posesji. Wózek z dzieckiem nie 
przejedzie.

Pierwsi osiedleńcy otrzymali od miasta 
zgody na budowę domów blisko 40 lat 
temu. Wydzielono działki i drogę, której 
nadano nazwę. Od ul. Bukowej (prosto-
padła do Kołłątaja w rejonie Gimnazjum 
nr 2 i LOSiR-u) do domostw na Dębowej 
prowadzi wąski przesmyk (szerokość: 
ok. 4 m, długość: ok. 38 m), kończący się 
zawrotką, przy której stoją 4 budynki 
mieszkalne. Tutejsi lubonianie korzysta-
ją z  hydroforów (lustro wody na ok. 
9 m), ale woda nie nadaje się do spoży-
cia. Jedni używają �ltrów, inni kupują 
wodę w butelkach (rodzina z trójką dzie-
ci zużywa przeciętnie 10 pięciolitrowych 
baniaków tygodniowo; miesięczny koszt 
– ok. 200 zł). Mieszkańcy Dębowej na-

rzekają, że wytrącający się z twardej 
wody kamień niszczy hydrofory. 
Te kosztowne urządzenia trzeba co 
jakiś czas wymieniać, podobnie jak 
sprzęt, sanitariaty oraz baterie 
w kuchni i łazience. Ponadto woda 
brudzi pranie. – „Grochu pani 
w niej nie ugotuje!”. Ponoć jakość 
wody poprawiła się po podłączeniu 
posesji do kanalizacji sanitarnej (za 
czasów burmistrza Włodzimierza 
Kaczmarka), ale kamień pozostał.
Od blisko 30 lat mieszkańcy ul. 
Dębowej walczą o wodociąg, z któ-
rego korzystają sąsiedzi w okolicy. 
Ostatnie spotkanie z  przedstawi-
cielami Aquanetu w Urzędzie Mia-
sta, 19 września br., znów nie przy-
niosło konkretów. Niestety, do 
czasu publikacji nie udało się nam 
uzyskać odpowiedzi na pytania 
dotyczące ul. Dębowej złożone 
w Wydziale Inwestycji Urzędu Mia-
sta w Luboniu. Chcieliśmy poznać 
przyczyny braku instalacji wodnej 
na tej ulicy, termin uzbrojenia dro-
gi w wodociąg oraz plany co do jej 
utwardzenia.

HS

Zapomniana
40-letnia ul. Dębowa bez wody

Q
Ul. Dębowa w Żabikowie – ok. 40-metrowy 
przesmyk z zawrotką – pominięta w wodocią-
gowaniu i nieutwardzona. Jedyna latarnia 
oświetla tylko wąskie przejście. Tam, gdzie 
stoją domy, jest ciemno. W zaułku chętnie 
przesiadują uczniowie z pobliskiego gimna-
zjum. Mieszkańcy narzekają, że po ich wizy-
tach zostają śmieci   fot. Hanna Siatka

Od wielu lat mieszkańcy ul. Słonecznej 
borykają się z trudnościami w dotarciu 
do swoich domostw nawet po małych 
opadach, nie mówiąc o okresie roztopów. 
Po 2-3 godzinnym deszczu ulica zamie-
nia się w dużą kałużę rozciągającą się od 
parkanu do parkanu. Ponieważ nie ma 

tu chodnika, przechodnie brną w błocie 
i wodzie po kostki. Stan nieutwardzonej 
drogi pogorszył się jeszcze bardziej pod-
czas robót torowych modernizowanej 
w  sąsiedztwie linii kolejowej Poznań-
-Wrocław.

PAW

Chmury nad ul. Słoneczną

Q
 Trzy dni po niewielkich opadach na ul. Słonecznej woda nadal stoi. Można też 
zauważyć ślady wysychającego bajora, które rozciągało się na całej powierzchni 
drogi   fot. Paweł Wolniewicz
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włodarz miasta. Poza tym moim zamia-
rem nie było atakowanie którejkolwiek 
władzy w  Luboniu, lecz pokazanie za-
niedbań powstałych na przestrzeni lat, 
w których władze te realizowały swoją 
politykę dla Lubonia. Niektóre wręcz 
same wskazywały na wyraźną różnicę 
pomiędzy Republiką Żabikowską a resz-
tą miasta. Osobisty odbiór treści mojego 
artykułu przez Panią Burmistrz uważam 
za nadinterpretację.
Chcę ponadto wskazać, że nie pominę-
łam w swoim materiale dwóch dużych 
spośród 12 wymienionych przez Panią 
Burmistrz inwestycji zrealizowanych 
w Lasku – budowy kanalizacji sanitarnej 
i obwodnicy miejskiej Kręta-Polna-Po-
znańska. Nie należy przy tym zapominać 
o kolejnym fakcie, że Lasek został ska-
nalizowany jako ostatni w mieście.

Dwie inne wymienione przez Panią Bur-
mistrz inwestycje dotyczą „młodych” 
ulic, położonych we wschodniej części 
Lasku, przy których powstają nowe osie-
dla, podobnie jak na ul. Frezjowej przy 
Polnej. Media, w  które tam inwestuje 
miasto – oświetlenie dróg i wodociąg – 
to dzisiaj standard. Zasiedziali od dzie-
sięcioleci mieszkańcy nieuzbrojonych 
ulic w  Lasku (np. Narcyzowej) mają 
powody, by im tego standardu zazdro-
ścić.
To dobrze, że obecna władza pracuje nad 
wyrównywaniem poziomu życia w mie-
ście, o czym świadczą będące w trakcie 
opracowywania, wymienione w  mate-
riale Pani Burmistrz projekty inwestycji 
dla Lasku (13). Mieszkańcom tej „dziel-
nicy” i władzom miasta szczerze życzę 
ich realizacji, bo, póki co, pozostają je-
dynie zapowiedziami zmian.

Hanna Siatka
(W publikacji „Lasek i reszta Lubonia” 
– „WL” 08-2016 – zabrakło nazwiska 
autora, za co w  imieniu redakcji prze-
praszam.)
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Moim zamiarem, jako autora tekstu 
„Lasek i reszta Lubonia” („WL” 08-2016, 
str. 3), było ukazanie stanu odstającej 
od pozostałych, południowej „dzielni-
cy” miasta, utrzymującego się przez 62 
lata od połączenia z Luboniem i Żabi-
kowem w  jeden organizm. Zawarta 
w tytule treść, i owszem, jest tezą, po-
partą przykładami i  uzasadnionym 
odczuciem mieszkańców Lasku, w tym 
radnych z  tego rejonu. Nie sądzę, by 
wszyscy oni byli życiowymi pesymista-
mi i  widzieli swoje położenie jako 
„szklankę w połowie pustą”. Mieszkają 
tam od pokoleń i patrzą na otaczającą 
rzeczywistość z  mniejszym entuzja-
zmem. Pani Burmistrz, która zareago-
wała na tę publikację, zamieszczając 
miesiąc później obszerny tekst, sama 
zgadza się w nim z faktami, które opi-

sałam – z tym, że „w Lasku jest najwięk-
sza powierzchnia dróg o nieuregulowa-
nym stanie prawnym”, że „większość 
ulic w  Lasku jest nieutwardzona”, że 
„część Lasku nie posiada planu zago-
spodarowania przestrzennego”, że „w 
Lasku brakuje sklepów” oraz że za póź-
no już dziś na rozmowy z PKP na temat 
niekorzystnych dla Lubonia (głównie 
Lasku!) planów przebudowy linii kole-
jowej E-59. Tu wyjaśniam, że informa-
cję o tym, że przejazd kolejowy na wy-
sokości Zakładów Chemicznych będzie 
w przyszłości niestrzeżony, uzyskaliśmy 
od radnej z Lasku.
W żadnym miejscu swojej publikacji nie 
użyłam twierdzenia, że Pani Burmistrz 
„zapomina o tym terenie, z którego nie 
korzysta i  inwestuje w  Żabikowie, bo 
tam mieszka”, co insynuuje tekst Pani 

„Fakty mówią same za siebie”
Polemika z reakcją Pani Burmistrz na artykuł „Lasek i reszta Lubonia” zamieszczoną w ub. miesiącu

W sierpniowym numerze „WL” ko-
mendant Straży Miejskiej, po kolejnym 
monicie, odpowiedział na pytanie do-
tyczące sfinansowania konferencji na 
25-lecie Straży Miejskich. Nasuwa 
mi się tutaj kilka uwag. Wśród spon-
sorów wymienia  się m.in. Kom-Lub. 
Rozumiem, że obciążenie budżetu 
lubońskiej SM i spółki miejskiej, jaką 
jest Kom-Lub, zostało uzgodnione 
z  władzami miasta na podstawie ja-
kichś ważkich przesłanek – chciałbym 
je poznać. Patrząc też na organizato-
rów i  sponsorów, rzuca  się w  oczy 
dysproporcja udziału Poznania i Lu-
bonia w organizacji tej imprezy. Czy 
nasze miasto naprawdę stać na orga-
nizowanie takich szopek? Chyba tak, 
skoro sprzedajemy ziemię za 1/3 ceny 
nie licząc się z przyszłymi kosztami.
Rozumiem też, że wiedza to władza, 
ale czy naprawdę nikt nie może zmu-
sić komendanta do wyczerpujących 
odpowiedzi?!
Kolejna sprawa dotyczy styku intere-
sów między sponsorami z  Lubonia 
a  naszą SM. Czy władze miasta nie 
boją się nieformalnych układów, jakie 
mogą z tego wyniknąć? Był czas w na-
szym kraju gdzie Policję również spon-
sorowano na potęgę i kończyło się to 
nieformalną „ochronką” sponsorują-
cego. W dalszym ciągu też nie dosta-

liśmy odpowiedzi, do ja-
kich wniosków doszli 
uczestnicy? Sądzę, że do 
takich, że SM jest po-
trzebna, a  w  Luboniu to 
już w ogóle…
Muszę  się też odnieść do słów pani 
Burmistrz z czerwca, gdzie pisze (bar-
dzo ogólnikowo) o zasadności istnie-
nia tej formacji i planowanych zmia-
nach modelu działania. Nie wiem, 
kto  się tym zajmuje, ale biorąc pod 
uwagę, że odpowiedź na proste pytania 
(z których i  tak nic nie wynikało) 
zajęła zastępcy Burmistrza 4 miesiące 
(a w sumie 9), średnio to widzę. Po-
mijam, że już wtedy pisano o nadcho-
dzących zmianach.
Na zakończenie dodam, że i poprzed-
ni burmistrz (dyrektor oddziału PKO 
BP) i obecny (prawnik) nie byli w sta-
nie podjąć decyzji o likwidacji czegoś, 
co pożera 1% budżetu, nie dając nic 
w  zamian. Rozumiem, że niełatwo 
dopiąć finanse dysponując ograniczo-
nymi środkami, ale właśnie dlatego 
trzeba podejmować czasem drastycz-
ne decyzje. Jesteśmy biednym miastem 
i  dlatego tym bardziej powinniśmy 
pilnować publicznych pieniędzy, a nie 
w  ramach dobrego PR-u uprawiać 
rozdawnictwo.

P.K.

List do redakcji

Straż Miejska – kontrowersje
QQ Na jakich ulicach w Luboniu znaj-

dują się jeszcze azbestowe rury wodo-
ciągowe i kiedy ten rakotwórczy ma-
teriał będzie wymieniany?    (SP)
QQ Dlaczego na niektórych ulicach 

Lubonia nie ma jeszcze wodociągu? 
Mamy XXI wiek.    (tel.)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie czytel-
nika w sprawie azbestowych rur wodo-
ciągowych oraz braku infrastruktury 
wodociągowej na części lubońskich ulic 
informuję, że 24 września 2015 r. Rada 
Miasta Luboń podjęła uchwałę w spra-
wie Wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych 

i  urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Aquanet SA, na lata 2016 
– 2020. W planie została uwzględniona 
zarówno budowa nowych sieci, jak 
i wymiana sieci już istniejących (przede 
wszystkim tych w złym stanie technicz-
nym). Z planem inwestycyjnym moż-
na się zapoznać w biuletynie informacji 
publicznej Miasta Luboń. Program 
z każdym rokiem będzie aktualizowany 
w  celu zlikwidowania wspomnianych 
przez Państwa problemów braku wo-
dociągów oraz likwidacji infrastruktu-
ry azbestowej. 

oprac. Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunalnych )

Mieszkańcy pytają

Wodociągi

List do redakcji

Porządek w Spójni

Q
Na ul. Cyryla Ratajskiego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia” śmieci wielkogaba-
rytowe leżą już od pół roku.   fot. Arek Krasucki
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W ub. miesiącu na str. 29 
zamieściliśmy list do re-
dakcji podpisany przez 36 
mieszkańców opisujący 6 
ich bolączek dotyczących 
okolicy ul. Solskiego. Podpisani ubole-
wają, że pomimo podania adresów i kon-
taktu telefonicznego, nikt z Urzędu Mia-
sta nie spotkał się z nimi podczas wizji 
lokalnej, którą rzekomo przeprowadzo-
no. Czują się zignorowani przez urzęd-
ników i  niezadowoleni z  odpowiedzi 
uzyskanej od Burmistrza Lubonia. red

Urząd zwrotnie
W odpowiedzi na Państwa wniosek 
w sprawie bezpieczeństwa na ul. Solskie-
go informuję:
1. Podczas wizji lokalnej w  dniu 
9.09.2016 nie stwierdzono ograniczenia 
widoczności, zarówno przy wyjeździe 
z ul. Solskiego, jak i Studziennej. Zgod-
nie z art. 17 Ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz.U. 1997 Nr 98, poz. 602) 
„Kierujący pojazdem, włączając się do 
ruchu, jest obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność oraz ustąpić pierwszeń-
stwa innemu pojazdowi lub uczestniko-
wi ruchu”.
2.  Przejście dla pieszych na ul. Traugut-
ta zlokalizowane jest zarówno przy 
skrzyżowaniu 11 Listopada-Traugutta-
-Rejtana, jak i  Traugutta-Nowiny. Nie 
ma możliwości wytyczenia przejścia dla 

pieszych na drodze gruntowej (Solskie-
go).
3. W sprawie budowy chodnika na ul. 
Traugutta (od przystanku autobusowego 
do ul. Nowiny) informuję, że odcinek 
przyległy do jezdni jest w części własno-

List do redakcji

Niebezpiecznie w okolicy Solskiego cd.
ścią prywatną. W związku z powyższym 
Miasto, mając na celu budowę chodnika, 
w lutym br. wystąpiło z propozycją wy-
kupu gruntu do mieszkańców ul. Trau-
gutta. Niestety, część mieszkańców nie 
przyjęła zaproponowanych warunków, 

dlatego też budowa chodnika w  roku 
2016 jest niemożliwa.
4. Oznakowanie poziome na skrzyżo-
waniu 11 Listopada-Traugutta-Rejtana 
zostało odtworzone w ramach corocz-
nego malowania pasów.
5. Usunięcie krawężników pozostałych 
po usunięciu drzew, w ocenie Urzędu, 
spowodować może zagrożenie dla pie-
szych z racji nieuregulowanego wjazdu 
i  wyjazdu na parking przed sklepem 
„Społem”. W  związku z  powyższym, 
podczas planowania przyszłorocznego 
budżetu przeanalizowana zostanie moż-
liwość usunięcia ww. krawężników wraz 
z budową chodnika na tym odcinku.
odpowiedź 

przygotował Mateusz Olejniczak
podpisał Michał Popławski  

 Zastępca Burmistrza Lubonia

Q
Urzędnicy nie rozmawiali z mieszkańcami o tym, co ich boli. Po uzyskaniu niesatys-
fakcjonującej odpowiedzi z Urzędu Miasta wezwano „Wieści”. Zgromadzony mate-
riał ma wiele wątków, które szczegółowo przedstawimy w przyszłym numerze. Na 
zdjęciu jeden z rozmówców „Wieści” tłumaczący reporterowi potrzebę wysunięcia 
auta z ul. Solskiegodla uzyskania dogodnej widoczności głównej ulicy – Traugutta   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Widoczność ul. Traugutta z miejsca 
kierowcy, który zatrzymałby auto prze-
pisowo, przed pasem jezdni   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Za pośrednictwem „Wieści” pragnę zwrócić 
uwagę lubońskich kierowców na pewien na-
gminnie powtarzający  się problem. Chodzi 
o zajeżdżanie drogi.
Ot taka sytuacja. Jadę sobie swoim pasem. 
Z  naprzeciwka nadjeżdża skoda fabia. 
W pewnym momencie skręca w lewo zajeż-
dżając mi drogę i zatrzymuje się przed bramą 
posesji prostopadle do osi jezdni, blokując 
pas, po którym ja się poruszam. Klasyczne 
więc zajechanie. Co więcej, zmuszony jestem 
nie tylko do zmiany kierunku jazdy, ale i do 
zatrzymania, bo za wspomnianą skodą jechał 
inny pojazd. W tym czasie, jak gdyby nigdy 

nic, ze skody wysiada pani, która zaczyna 
otwierać wjazd na posesję. Na użycie w tej 
sytuacji klaksonu bardzo gniewnie reaguje 
zarówno ona jak i siedzący w pojeździe kie-
rowca. Nie mam czasu na dyskusję, a i widzę, 
że niewiele by ona dała, odjeżdżam.
Często niestety dochodzi do podobnych zda-
rzeń. Część lubonian przyjęła na własny uży-
tek przekonanie, że skoro wjeżdżają na swoje, 
to przepisy już ich nie obowiązują.
Coraz częściej zastanawiam się czy ci ludzie 
w  ogóle zdawali kiedykolwiek egzamin na 
prawo jazdy.

Hipolit Cegielski

List do redakcji

Wjeżdżanie „na swoje”
W sobotę, 1 października przy 
murku oporowym wiaduktu na 
ul. Powstańców Wlkp. zauważono 
tabliczkę, która mogła upamięt-
niać tragiczny wypadek z  prze-
szłości. Na czarnym tle wygrawe-
rowane imię i nazwisko ŚP. Tere-
sa Goła oraz przy krzyżu data 
4.11.1969  r. Czy rzeczywiście 
w listopadzie przed 47. laty zgi-
nęła tu taka osoba? W księgach 
lubońskiego Urzędu Stanu Cywil-
nego nie odnotowano takiej 
śmierci, także w  okresie zbliżo-

nym do wskazanej 
daty. Widoczna dla 
kierowców tablicz-
ka, oparta jedynie 
o  murek, zniknęła 
po kilku dniach już 4 paździer-
nika. Jeśli ktokolwiek może po-
twierdzić takie zdarzenie, prosi-
my o kontakt z redakcją, uzupeł-
nimy wówczas bazę danych osób 
poległych na ulicach naszego 
miasta. Przypomnijmy, że dzień 
taki przypada 15 listopada.
Inną interpretacją tej publicznej 

sytuacji może być chęć do-
datkowego, lokalnego za-
manifestowania akcji „czar-
nego  p onie dz i a łku” 
(3.10.2016  r.) – sprzeciwu 
części społeczeństwa wobec 
rozpatrywanego w  Sejmie 
RP obywatelskiego projektu 
zaostrzającego prawo abor-
cji. Wskazywać na to może 
czas pojawienia się tablicy 
oraz jej tymczasowy charak-
ter, zupełnie niezwiązany 
z wygrawerowaną datą. In-
nym argumentem może być 
umieszczenie symbolu uro-
dzin – „gwiazdki” – razem 

z  symbolem śmierci – 
„krzyża” – w  jednym 
wierszu z datą.

(P)

Manifestacja?

Q
Tylko przez kilka dni na początku miesiąca, 
stała przy wiadukcie na ul. Powstańców Wlkp. 
tablica: ŚP. / Teresa / GOŁA / * + 04-11-1969. 
Jaki niosła przekaz?   fot. Piotr P. Ruszkowski

W związku z nawiązaniem współpracy z praw-
nikiem – specjalistą w  przedmiocie docho-
dzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, 
Pawłem Kowalczykiem – Stowarzyszenie So-
lidarni w Prawdzie i Miłosierdziu poszerzyło 
zakres darmowych porad prawnych. Porady 
udzielane za jego pośrednictwem obejmują 
w szczególności wyjaśnienia i wskazanie moż-
liwości dochodzenia roszczeń wynikających:
QQ z wypadków drogowych (kolizje pojazdów, 

potrącenia pieszych i rowerzystów, ubezpie-
czenie OC, AC, NW),
QQ ze zniszczonego mienia (spalenie budynku, 

zawalenie, zalanie),
QQ ze zdarzeń powstałych z winy osób trzecich 

(poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, 
umyślne wyrządzenie szkody),

QQ z błędu w sztuce lekarskiej (błędna diagno-
za, źle przeprowadzony zabieg),
QQ z wypadku przy pracy,
QQ ze stosunku pracy (bezpodstawne wypo-

wiedzenie umowy, mobbing),
QQ z  umowy (niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie),
QQ za bezumowne korzystanie (słupy, linie 

energetyczne, rury ciepłownicze itp.),
QQ polisy posagowe, polisy na życie i inne umo-

wy ubezpieczenia.

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

Jolanta Korcz
prezes Stowarzyszenia SPM

Darmowe porady prawne



10/2016

28

LUDZKIE SPRAWY 

Wrzesień był dla nas czasem intensyw-
nych „żniw”. Okazało się, że w miesiącu 
tym zebraliśmy plony wytężonej, cało-
rocznej pracy.
QQ Jesień rozpoczęliśmy zatem od wizyty 

na planie �lmowym serialu „Na Wspólnej” 
(„NW”). Przypomnijmy, była to nasza 
nagroda za II miejsce �lmu „Beniu Gil 
Szoł” podczas Festiwalu Filmów NieCo-
dziennych. Reżyser „NW”, Jacek Filipiak 
bardzo zaangażował się w naszą wizytę. 
Oprowadził nas po kuluarach serialu. Po-
zwolił zajrzeć w najmniejszy kącik pla-
nu �lmowego. W Warszawie spotkaliśmy 
również topowych aktorów TVN-owskiej 

produkcji – panów Mieczysława Hrynie-
wicza i Waldemara Obłozę.
QQ Piękna wrześniowa pogoda skłoniła 

nas do skorzystania z uroków hortitera-
pii, oferowanej przez Poznański Ogród 
Botaniczny. Wśród różnorodności zapa-
chów i  kolorów w  szczególny zachwyt 
wprowadził nas zakątek różany. Niczym 
motyle czerpiące z kwiatowego nektaru, 

nie chcieliśmy opuścić tego 
miejsca.
QQ Przedstawicieli Warsztatu 

„Wspólna Droga” nie mogło 
zabraknąć na Integracyjnym 
Pikniku w Owińskach. Zapre-
zentowaliśmy tam wspólnie 
nagrany z Bandurą i Dj Kostro 
rapowy kawałek – zebraliśmy 
za to sporo braw. Oczywiście 
planujemy dalsze produkcje 
artystyczne przy wsparciu za-
przyjaźnionych artystów.
QQ 14 września w Sali Białej Po-

znańskiego Urzędu Miasta od-

było się wręczenie nagród w „XIV Konkursie 
Plastycznym PFRON”. Naszej Uczestnicz-
ce – Dorocie – niestety nie udało się zająć 
żadnego miejsca, ale i tak jesteśmy z niej 
ogromnie dumni. Była to dla nas atrakcja 
i doświadczenie, które na pewno wykorzy-
stamy w przyszłorocznej edycji konkursu.
QQ Już 2 dni później – 16 września – pod-

czas Zlotu Talentów w hali LOSiR inna 

WTZ-y „Na Wspólnej”
Kronika Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wspólna Droga”

nasza uczestniczka – Magda – zajęła 3. 
miejsce w kategorii „Teledysk” za ekra-
nizację piosenki Sylwii Grzeszczak pt. 
„Księżniczka”. Jury doceniło Magdę, jej 
talent i artystyczną wizję, w nagrodę dając 
radioodtwarzacz MP3. Dzieło naszej ar-
tystki jak zwykle mogą Państwo oglądać 
na naszym pro�lu YouTube i Facebook. 
(czytaj też obok)
QQ 24 września warsztatowicze zaangażo-

wali się w XIII Festyn Szkolny w Ciesz-
kowiance (SP  2) – wytrwale sprzeda-
waliśmy domowe 
wypieki i produkty 
przygotowane na tę 
okazję w pracowni 
plastycznej. Całość 
imprezy przebiegała 
w znakomitych na-
strojach i iście bie-
siadnym klimacie. 
W przyszłym roku 
zapowiadają się jesz-
cze większe atrakcje.
QQ W tym samym 

dniu muzyczna grupa 
pod struną pani Boże-
ny wyjechała dzielnie 
reprezentować nas na 
„Anielskim Śpiewo-

graniu” w Swarzędzu. Anielskich skrzydeł 
dodał nam nie tylko dźwięk nut, ale tak-
że sakralny klimat całego przedsięwzię-
cia. W boskich nastrojach wróciliśmy do 
domowego zacisza, latając ponad ziemią.
QQ Od 22 września rozpoczęliśmy cykl 

czwartkowych spotkań popołudniowych. 
Tematykę najbliższych warsztatów zdomi-
nują przygotowania do „Jasełek”, których 
premiera już w styczniu. Oj będzie się 
działo…

Karolina Umerle

Q
Wspólna Droga z wizytą na planie serialu „Na Wspólnej”

Q
Na Integracyjnym Pikniku w Owińskach

Q
Dorota Adamska (w środku) – uczestniczka XIV Konkursu 
Plastycznego PFRON

Trzeci raz w Lubońskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji (LOSiR) Fundacja Polskich 
Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltań-
ska i Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
(�nansowało zlot) pod patronatem me-
dialnym PTV zorganizowali 16 września 
niezwykłą imprezę, którą prowadził 
Marcin Żyski z Radia ZET Gold.
Artyści przedstawili teledyski, małe for-
my teatralne oraz prezentacje wokalne. 
Na wystawie można było podziwiać 
dzieła plastyczne w  kilku kategoriach 
konkursowych oraz katalogi z pracami 
z konkursu literackiego.
W zlocie uczestniczyło 200 niepełno-
sprawnych biorących udział w zajęciach 
prowadzonych przez organizacje poza-
rządowe, instytucje oraz szkoły z: Bara-
nowa, Konarzewa, Otusza, Lubonia, 
Kórnika, Lisówek, Mosiny, Owińsk, 

Swarzędza, Poznania, Puszczykowa, 
Murowanej Gośliny, Pobiedzisk i Drzą-
zgowa. Luboń był reprezentowany przez 
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Wspólna 
Droga” (zdobywcę III miejsca za teledysk 
„Księżniczka”, którego współtwórczynią 
jest Magdalena Mazurek), a także uczest-
ników zajęć w Domu Pomocy Maltań-
skiej w Puszczykowie, którymi są Mag-
dalena Zgoła (zdobyła wyróżnienie 
w konkursie plastycznym „Dobro i zło”), 
Michał Lewandowski i Maciej Feldgebel. 
Ponadto wzięło też udział Gimnazjum 
nr 1.
Na początku, poza konkursem, zapre-
zentowano wyjątkowy reportaż �lmowy 
ze specjalnych warsztatów artystycznych 
�nansowanych ze środków Powiatu Po-
znańskiego, zorganizowanych przez 
Dom Pomocy Maltańskiej, które odby-

Zlot szczęśliwych artystów
IV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
pt. „Zlot Talentów 2015” w LOSiR-ze

ły  się w  lipcu br. w  Leśnym Ośrodku 
Szkoleniowym w Puszczykowie.
W skład jury weszli: Elżbieta Tonder – 
pełnomocnik Starosty Poznańskiego ds. 
Osób Niepełnosprawnych (przewodni-
cząca), Beata Adamska – wokalistka, 

trener wokalny i Katarzyna Czarnecka 
– założycielka i solistka zespołu „Strefa 
Zero” oraz osoby, które już wcześniej 
wspierały jury: Dorota Strzelecka – dy-
rektor Galerii Miejskiej w Mosinie, Jacek 
Strzelecki – profesor Uniwersytetu Ar-

Lubo-
nianka 
Magda-
lena 
Zgoła 
podczas 
odbiera-
nia wy-
różnie-
nia   fot. 
Robert 
Wrzesiń-
ski

Q



10/2016

29

LUDZKIE SPRAWY 

tystycznego w Poznaniu, Ewelina Rajchel 
– piosenkarka, autorka tekstów i muzy-
ki, Ewa Nawrot – muzyk, wokalistka, 
Piotr Derewenda – redaktor, producent 
teatrów telewizji i �lmów fabularnych, 
autor scenariusza �lmu „Bodo”, Dariusz 
Szafrański – adiunkt Pracowni Rzeźby 
na Wydziale Rzeźby i  Działań Prze-
strzennych UAM w Poznaniu, Jarosław 
Buczkowski – wykładowca Akademii 
Muzycznej w  Poznaniu i  Szczecinie, 
akordeonista.
Przybyli m.in.: członek Zarządu Powia-
tu Poznańskiego – Zygmunt Jeżewski, 
burmistrz Małgorzata Machalska, dy-
rektor Zarządu Fundacji Polskich Kawa-
lerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” 
– Andrzej Baehr, przewodnicząca Rady 
Miasta Luboń – Teresa Zygmanowska, 
dyrektor Wydziału Zdrowia i  Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu – Teresa Gromadzińska, prezes 
Zarządu LOSIR – Zbigniew Trawka, 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie – Elżbieta Bijaczewska, 
pełnomocnik Starosty Poznańskiego ds. 
Osób Niepełnosprawnych – Elżbieta 
Tonder, kierownik Domu Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie – Jerzy Pelow-
ski oraz prezesi organizacji pozarządo-
wych, dyrektorzy ośrodków pomocy 
społecznej, dyrektorzy i  kierownicy 
placówek oświatowych.
QQ W konkursach plastycznych odno-

towano następujące wyniki. logo zlo-
tu: I – Maria Łangowska, II – Wanda 
Zięcina, III – Katarzyna Błoniewska, 
wyróżnienia: Tomasz Skrzypczak, Ewa 

Kwiatkowska; lampion: I – Katarzy-
na Błoniewska, II – Renata Kacz-
marek, III – Tomasz Jezierzański, 
wyróżnienie – Ewa Ćwiklińska; 
ptak: I – Dawid Janowski, II – Jo-
anna Kowalska, III – Agnieszka 
Skrzypczak, wyróżnienia: Kata-
rzyna Błoniewska, Irena Geor-
giew; „Dobro i zło”: I – Katarzyna 
Błoniewska, II – Wirginia Kaź-
mierska, III – Dominika Pospiech, 
wyróżnienia: Magdalena Zgoła, 
Magdalena Lewandowska, Monika 
Rozmiarek; „Cztery pory roku”: 
I – Mirosława Penczyńska, II – 
Grzegorz Niełacny, III – Maciej 
Borowczyk, wyróżnienia: Tomasz 
Skrzypczak, Ewa Kwiatkowska.
QQ W konkursach literackich zostali 

nagrodzeni: „Jak być dobrym? – 
Agnieszka Olszewska, Agata Rybic-
ka, Irena Georgiew; „Mój sposób 
na zdrowie: – Katarzyna Błoniew-
ska, Urszula Stachowiak, Aleksan-
dra Tonder.
- Wśród wokalistów poszczególne miej-
sca zajęli: I – Paulina Przebitkowska „Ja 
wysiadam”, II – Sandra Paetz „Uchylone 
drzwi”, III – Adam Potocki „Tolerancja”, 
III – Jarosław Trepto „Bez miłości”, IV 
– Karina Kominek „Radość Najpiękniej-
szych lat”, Anita Krzymieniewska „Niby 
nic”, Małgorzata Turowska „Nie budźcie 
marzeń gdy śpią”.
QQ W grupie teledysków: I – „Śladami 

różowej pantery” WTZ Drzązgowo, 
II – „Kto siłę ma” ŚDS Kórnik, III – 
„Księżniczka” WTZ „Wspólna Droga” 

Dlaczego Luboń nie protestuje prze-
ciwko nadmiernemu hałasowi startu-
jących najczęściej z  dopalaczami od-
rzutowców z  lotniska w  Krzesinach? 
Przecież odrzutowe statki powietrzne, 
a nowoczesne F-16 szczególnie, z po-
wodzeniem mogą startować na wschód 
i przynajmniej o to należy usilnie wnio-
skować wraz z innymi gminami. W la-
tach 60. pracowałem w  wojsku przy 
samolotach i pamiętam, jak w Krako-
wie w  związku z  protestami przenie-
siono jednostkę odrzutowców pozosta-
wiając jedynie wojska transportu po-
wietrznego. Kolejną kwestią są spaliny 
na�y z  silników odrzutowych, szcze-
gólnie podczas startów z dopalaczami. 
Samoloty w  Krzesinach zużywają ty-
siące ton paliwa, których spaliny opa-
dają również na Luboń. Czy miasto ma 
taką świadomość, dysponuje wynikami, 
czy pomiarami?    (czyt.)

Odp.: Problem przekraczania norm 
hałasu powodowanego bezpośrednim 
sąsiedztwem bazy lotniczej i wykony-
waniem zwiększonej liczby różnych 
operacji lotniczych jest znany szerokiej 
opinii publicznej oraz posłom i senato-
rom z Poznania i Powiatu Poznańskie-
go, władzom samorządowym wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Wojewodzie 
Wielkopolskiemu oraz Prezesowi Rady 
Ministrów, Sztabowi Generalnemu RP, 
Ministrowi Obrony Narodowej, Mini-
strowi Środowiska. Od czasu pierwszych 

lotów F-16 z bazy wojskowej w Krzesi-
nach przedstawiciele władz samorządo-
wych i organizacje pozarządowe zwra-
cały uwagę na konieczność wyznaczenia 
stałych obszarów ograniczonego użyt-
kowania (OOU) ze względu na niemoż-
ność dotrzymywania standardów aku-
stycznych poza terenem lotniska. 
W trakcie prac nad zmianą rozporzą-
dzenia Wojewody w sprawie stref ogra-
niczonego użytkowania, Burmistrz 
Miasta Luboń zlecił niezależne badania 
pomiaru hałasu generowanego przez 
F-16 Centrum Badań Akustycznych 
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w  Poznaniu pod kierownic-
twem prof R. Makarewicza. W czerwcu 
2007 r. na terenie miasta Luboń, w czte-
rech punktach pomiarowych przepro-
wadzono badania poziomu hałasu ge-
nerowanego przez samoloty F-16. Wy-
niki powyższych badań zostały przesła-
ne do Wojewody Wielkopolskiego 
z prośbą o uwzględnienie przy pracach 
dotyczących zmiany stref ograniczone-
go użytkowania. W swoich uwagach do 
nowego rozkładu stref władze miasta 
zwracały uwagę na fakt, iż strefy OOU 
są źle rozrysowane, gdyż nie obejmują 
najbardziej zurbanizowanego obszaru. 
Obserwacja operacji lotniczych wska-
zywała, że nie pokrywają się one z wy-
znaczonymi strefami lotów.
W przyjętym w grudniu 2008 r. Stano-
wisku Rady Miasta Luboń i Burmistrza 
Miasta Luboń dotyczącym ograniczenia 

Mieszkańcy pytają

Spaliny F-16 nad Luboniem
negatywnych skutków 
ponadnormatywnego 
poziomu hałasu lotnicze-
go, zwrócono się do ów-
czesnego Prezesa Rady 

Ministrów o m.in.:
a) nałożenie na Wojskowy Zarząd Infra-
struktury w  Poznaniu obowiązku na-
tychmiastowego zainstalowania systemu 
umożliwiającego prowadzenie ciągłych 
pomiarów hałasu,
b) zobowiązanie stosownego organu do 
zwery�kowania poprawności wyznacze-
nia poszczególnych stref obszaru ogra-
niczonego użytkowania,
c) wystąpienie z inicjatywą legislacyjną 
w  sprawie nowelizacji Prawa ochrony 
środowiska w zakresie przepisów doty-
czących maksymalnego poziomu dźwię-
ku pojedynczego przelotu oraz inicjaty-
wą legislacyjną umożliwiającą właścicie-
lom nieruchomości położonych w gra-
nicach OOU na uzyskanie odszkodowa-
nia w drodze postępowania administra-
cyjnego, a nie na mocy wyroku sądów 
powszechnych.
W 2009  r. na terenie Lubonia, przy 
współpracy z  firmą BMT Cordah 
z  Gdańska zainstalowano urządzenia 
służące do ciągłego pomiaru hałasu oraz 
innych parametrów środowiska. Wyni-
ki pomiarów wskazywały liczne prze-
kroczenia poziomu hałasu powyżej 
70 dB. Zanotowano również przekro-
czenia powyżej poziomu 90 dB. Zorga-
nizowano również spotkanie władz 
miasta Lubonia oraz samorządowców 
okolicznych gmin i  mieszkańców Lu-
bonia z  posłami, które odbyło  się 
w Urzędzie Miasta Luboń. Władze mia-
sta spotkały się również z nowym do-

wódcą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Poznaniu (Krzesiny), podczas które-
go Burmistrz Miasta Luboń przedstawił 
problemy wynikające z sąsiedztwa bazy 
lotniczej oraz wskazał dotychczasowe 
działania samorządu w sprawie regula-
cji stref ograniczonego użytkowania dla 
samolotów F-16. 
Organem ochrony środowiska w przy-
padku lotniska w Krzesinach jest Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska (RDOŚ) w Poznaniu. Miasto Luboń 
pozostaje w stałym kontakcie z Regio-
nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w  Poznaniu, monitorując etap spraw 
prowadzonych przez RDOŚ w sprawie 
F-16. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska wydał decyzję nakładającą 
konieczność przeprowadzenia ciągłego 
monitoringu hałasu generowanego 
przez samoloty F-16. W  roku 2015 
decyzja ta została zmieniona przez 
Generalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska. Wyznaczono 6 punktów po-
miarowych (w tym 2 w  Luboniu) do 
ciągłego monitoringu lotów w  ciągu 
1  roku. Pod koniec lipca br. zakoń-
czył się okres rocznego monitoringu, 
z  którego wyniki zostały przekazane 
do RDOŚ w  Poznaniu. Po analizie 
wyników badań oraz na podstawie 
informacji z przeglądu – organ ochro-
ny środowiska wystąpi do Marszałka 
Województwa o  utworzenie strefy 
ograniczonego użytkowania.
O wszelkich działaniach związanych 
z tworzeniem stref ograniczonego użyt-
kowania władze miasta będą na bieżąco 
informowały mieszkańców.

oprac. Joanna Cichoń (Wydział Planowania, 
Rozwoju i Ochrony Środowiska UML)

w Luboniu, IV – „Różni nas wiele” SOSW 
w Mosinie, „Zjazd absolwentów” WTZ 
Promyk w Otuszu, „Happy” oraz „Bądź 
moją królową” WTZ Roktar w Barano-
wie, „Chciałbym” DPM Puszczykowo, 
„Druga strona” WTZ „Promyk” Kona-
rzewo, WTZ Murowana Goślina, „Silna 
lina” WTZ Swarzędz.
QQ W kategorii „teatr”: I – „Słowo” ŚDS 

Fountain House w Poznaniu, II – „Romeo 
I Julia” ŚDS Kórnik, III – WTZ Konarze-
wo, IV – „Romeo i Julia” SOSW w Mosi-
nie, „Pokaz mody” WTZ „Promyk” �lia 

w Otuszu, „Roman i Jolka” WTZ Roktar 
w Baranowie.
Tytuł „Talent roku 2016” otrzymała Ka-
tarzyna Błoniewska. Laureaci otrzyma-
li dyplomy i nagrody rzeczowe.
Przed ogłoszeniem wyników i na zakoń-
czenie przeglądu wystąpiła Katarzyna 
Czarnecka z  zespołem „Strefa Zero”. 
Zebrani mieli zatem okazję do wspania-
łej zabawy przy muzyce. Kilkoro niepeł-
nosprawnych artystów zaśpiewało wspól-
nie z tą wokalistką.

Robert Wrzesiński

Q
Publiczność tegorocznego Zlotu Talentów   fot. Robert Wrzesiński
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Czy można jakoś rozwiązać problem 
osób uczestniczących w  zajęciach 
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. 
R. Maya tak, by samodzielnie nie po-
ruszały  się po okolicy? Zdarzają  się 
nieprzyjemne sytuacje związane z na-
szym mieniem.

Odp.: Chciałabym wyrazić swój niepokój 
w odpowiedzi na tak stawiane oczeki-
wania czytelników i formę rozwiązywa-
nia ewentualnych problemów. W miejsce 
rozmów z bezpośrednio zainteresowa-
nymi, kieruje  się zapytanie do Burmi-
strza za pośrednictwem prasy. Oczeku-
je się pozbawiania podstawowych praw 
obywatelskich z  uwagi na niepełno-
sprawność i wynikające z niej określone 
zachowania, nie zawsze akceptowalne 
społecznie.
O przygotowanie odpowiedzi poprosi-
łam Kierownika WTZ.

Małgorzata Machalska 
 (Burmistrz Miasta Luboń)

Odpowiedź na tak postawione pytanie 
wymaga doprecyzowanie niektórych 
faktów:
Zgodnie z  Ustawą z  dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, powołanie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej (WTZ) „ma służyć 
osobom niepełnosprawnym i stwarzać 
im możliwość rehabilitacji społecznej 
i  zawodowej w  zakresie pozyskiwania 
lub przywracania umiejętności niezbęd-
nych do podjęcia zatrudnienia”. Dzięki 
zastosowaniu technik terapii zajęciowej 
terapeuci zmierzają do rozwijania umie-
jętności wykonywania czynności życia 
codziennego oraz zaradności osobistej 
uczestnika uczęszczającego do WTZ. 
Podstawowym celem WTZ jest rehabi-
litacja medyczna, społeczna i zawodowa 

zmierzająca do ogólnego rozwoju każ-
dego uczestnika (dorosłej osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną), popra-
wy jego sprawności psychofizycznej, 
zaradności osobistej oraz przystosowania 
do możliwie niezależnego i samodziel-
nego życia w środowisku społecznym. 
Słowo klucz to „rozwój” – inaczej mó-
wiąc, jeżeli uczestnik nie posiada umie-
jętności samodzielnego poruszania  się 
po mieście, to WTZ powinien dążyć do 
tego, aby taką umiejętność zdobył. W sy-
tuacji, gdy już tą umiejętność posiadł 
należy uczynić wszystko, aby z niej ko-
rzystał i ewentualnie dalej ją doskonalił. 
W przypadku naszego WTZ 8 uczestni-
ków potra� samodzielnie poruszać się 
po Luboniu (5 samodzielnie przychodzi, 
a 3 korzysta z komunikacji miejskiej). 
Dzięki zrozumieniu sytuacji ze strony 
władz miasta i dzięki ich decyzjom uda-
ło  się dopasować trasę oraz rozkład 
jazdy autobusu, który obecnie podjeżdża 
pod sam WTZ. Pozostali uczestnicy są 
dowożeni do WTZ przez �rmę „Trans-
lub”. Są to osoby, które z  racji swojej 
niepełnosprawności nie posiadają umie-
jętności samodzielnego poruszania  się 
po mieście. Niemniej cieszy nas fakt, że 
aż tak duża grupa uczestników potra� 
korzystać z wyuczonej wcześniej umie-
jętności podczas różnych sytuacji spo-
łecznych, a do tych zaliczamy samodziel-
ne przemieszczanie się w zakresie miasta 
Luboń. Nie wyobrażamy sobie (i rodzi-
ce również), aby tę umiejętność „straci-
ły” przez to, że są po prostu dowożone 
do WTZ.
W tej sytuacji „nie można jakoś roz-
wiązać problemu”, ponieważ nie ma 
problemu w tym, że osoby z niepełno-
sprawnością korzystają ze swoich praw. 
Tym bardziej żaden człowiek nie może 
żądać, aby osoby z niepełnosprawno-
ścią nie mogły samodzielnie się poru-

szać po okolicy. W  myśl Konwencji 
o  prawach osób niepełnosprawnych 
podpisanej przez Prezydenta RP 
w  dniu 25 października 2012  r. jej 
celem jest dążenie do „ochrony i  za-
pewnienia pełnego i  równego korzy-
stania ze wszystkich praw człowieka 
i podstawowych wolności przez wszyst-
kie osoby niepełnosprawne oraz po-
pierania poszanowania ich przyrodzo-
nej godności.” Polska podpisując Kon-
wencję stała się krajem wrażliwym na 
potrzeby osób niepełnosprawnych, 
czyniącym wszystko, aby osoby z nie-
pełnosprawnościami różnego rodzaju 
miały takie same prawa, jak wszyscy 
sprawni obywatele. Nasi uczestnicy 
właśnie z  tych praw korzystają przy 
ogromnej radości nas – terapeutów 
z nimi pracującymi.
Dzięki możliwościom, jakie stwarza 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 25 
marca 2004 r. na terenie Lubonia uru-
chomiono Warsztat Terapii Zajęciowej. 
Luboń znalazł  się w gronie miast, dla 
których osoby niepełnosprawne i  ich 
problemy są ważne, a ich potrzeby zro-
zumiałe. WTZ istnieje dopiero od 9 
miesięcy – terapeuci w dalszym ciągu 
poznają możliwości i  umiejętności 
uczestników, rozeznają ich potrzeby, 
ułatwiają aklimatyzację i starają się roz-
wiązywać pojawiające się, bieżące pro-
blemy. Podobnie jak wśród grup spo-
łecznych składających  się z  w  pełni 
sprawnych osób, tak tym bardziej wśród 
osób z wielorakimi niepełnosprawno-
ściami, pojawiają się różnorodne pro-
blemy zarówno w  funkcjonowaniu 
społecznym, jak i  w  przestrzeganiu 
zasad współżycia społecznego oraz ro-
zumieniu i  szanowaniu reguł panują-
cych w  grupie społecznej. Zdajemy 
sobie z tego sprawę i staramy się czynić 

wszystko, aby tym problemom zaradzić, 
a  gdy  się pojawią, kierunkować ich 
rozwiązanie. Należy pamiętać, że dzia-
łania dążące do zmiany zachowania 
osoby (zwłaszcza niepełnosprawnej) 
wymagają czasu i nakładu sił podczas 
codziennej terapii i  usprawniania. 
Mamy tę świadomość i  wierzymy, że 
większość osób zdaje sobie z tego spra-
wę. Ponadto, jak do tej pory przy każdej 
sytuacji wymagającej interwencji Warsz-
tat reaguje natychmiast, podejmując 
działania wyjaśniające i  rozwiązujące 
problem.
Początkowa radość wynikająca z  faktu 
uruchomienia na terenie Lubonia Warsz-
tatu (w którą zaangażowanych było wie-
le osób z różnych środowisk) uwidacz-
niała społeczną dojrzałość, wysoki 
poziom empatii i tolerancji, a także chęć 
pomocy i „otwarcia się” na osoby nie-
pełnosprawne. Taka atmosfera sprzyja-
ła przekonaniu, że możemy w Luboniu 
czuć się z naszymi uczestnikami dobrze, 
i że jesteśmy akceptowani przez społe-
czeństwo. Postawione przez mieszkań-
ca w  takiej formie pytanie wskazuje 
niestety na coś zupełnie innego – wyła-
nia się z niego brak empatii w stosunku 
do osób niepełnosprawnych oraz brak 
zrozumienia niełatwej sytuacji WTZ, 
który mimo krótkiego czasu funkcjono-
wania czyni wszystko, aby rozwijać 
uczestników oraz wpisać się z pozytyw-
nym wizerunkiem w „krajobraz” Lubo-
nia. Pozostaję w nadziei, że jest to tylko 
jednostkowa sytuacja i  moja rozbudo-
wana odpowiedź na postawione przez 
mieszkańca pytanie spowoduje spojrze-
nie na sprawę z innej strony. Wierzę, że 
wszyscy – osoby sprawne wspólnie z oso-
bami niepełnosprawnymi – mogą razem 
funkcjonować na tym samym terenie – 
razem cieszyć się i korzystać ze wszyst-
kiego, co ma do zaoferowania Luboń.

Beata Depczyńska  
(Kierownik Warsztatu Terapii  Zajęciowej 

przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom  
Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” 

w Luboniu)

Mieszkańcy pytają

Sąsiedztwo niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
ze spotkań grupy dla rodziców, która po 
raz kolejny zostanie uruchomiona od 
października 2016 r. w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Luboniu (ul. 
Żabikowska 40, przy SP 2). Jest to pro-
pozycja dla obojga, bądź jednego z ro-
dziców, zajęcia odbywają się w małych 
grupach na terenie Poradni w  każdy 
drugi wtorek miesiąca (zaczynamy 
11.10.2016 r., godz. 17.30).
Jako bazę do pracy wykorzystuję stano-
wiące obecnie treść wielu szkół dla ro-
dziców książki autorstwa E. Faber i A. 
Mazlish, W. Eichelbergera, Z. B. Gasia, 
B. de Barbaro, J. Senior i innych autorów. 
Kolejne roczniki rodziców ciągle na 
nowo, w oparciu o zawarte tamże suge-
stie wzbogacają swój wychowawczy 
warsztat. Zajęcia są każdorazowo mo-
dy�kowane w zależności od składu gru-
py i zgłaszanych problemów, nadal ko-

nieczne jest pochylenie się nad celami 
wychowania i  zastanowienie, na kogo 
chcę wychować moje dziecko. Nadal 
warto przyglądać się tematowi uczucio-
wości, wspierać gotowość rodziców do 
przyjmowania trudnych, niechcianych 
dziecięcych uczuć, warto uczyć podsta-
wowych zasad komunikacji, zwracać 
uwagę na role podejmowane w rodzi-
nach, relacje rodzicielskie i  pomiędzy 
rodzeństwem, system kar i nagród.
Dobra, cykliczna praca w grupie pozwa-
la na wzmocnienie i określenie mocnych 
stron rodziny, zaczerpnięcie rozwiązań 
od innych rodziców pozwala się umoc-
nić w  niełatwej roli dziecięcego prze-
wodnika.
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

W lutym 2017 roku będzie 45. rocz-
nica wybuchu dekstryny w  Zakła-
dach Ziemniaczanych. Pomnik ofiar 
tej tragedii od dłuższego czasu znaj-
duje  się na zamkniętym, obecnie 
prywatnym terenie, do którego nie 
ma dostępu. Czy można spowodo-
wać, by pomnik ten był publicznie 
dostępny? Jeśli nie, to czy można go 
przenieść na pobliski cmentarz ko-
munalny w godne miejsce?    (tel.)

Odp. Jak uzgodniłam, właściciel terenu, 
na którym znajduje  się pomnik, jest 
gotów podjąć współpracę w celu prze-
niesienia pomnika w miejsce ogólnodo-
stępne. Zleciłam ustalenie możliwej lo-
kalizacji. Uważam, i nie jest to odosob-
nione stanowisko, że nie jest uzasadnio-
ne przenoszenie pomnika na cmentarz 
komunalny, tj. poza miejsce wydarzeń, 
które pomnik upamiętnia.

Małgorzata Machalska  
(Burmistrz Miasta Luboń)

Mieszkańcy pytają

Pomnik bez dostępu

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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Ojcowie �lipini ugościli 9 września ok. 
300 członków ruchu AA z całej Polski. 
Od 25 lat 4 razy do roku przyjeżdżają 
na Świętą Górę na weekendowe spotka-
nia trwające od czwartku do niedzieli. 
Wrześniowy zjazd był 102. Zgodę na te 
spotkania, przyjmowane początkowo 
przez zakonników z dużą rezerwą, „wy-
negocjował” przed 25. laty z władzami 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 
lubonianin Jan Panek – znany w całym 
kraju i poza granicami członek AA. Na 

pierwsze zjazdy w  Gostyniu przyjeż-
dżała duża grupa lubonian. Teraz lu-
bońska wspólnota organizuje raczej 
spotkania w Zakroczymiu w wojewódz-
twie mazowieckim, ale Święta Góra 
pozostała miejscem rekolekcji dla 
członków wspólnot AA.
Z okazji jubileuszu w  świętogórskim 
sanktuarium odprawiono uroczystą mszę 
św. pod przewodnictwem biskupa Grze-
gorza Balcerka. Przy ołtarzu był również 
obecny opiekujący się od 25 lat anoni-

mowymi alkoholikami na Świętej 
Górze ks. Leszek Woźnica. Obaj 
zostali potem obdarowani przez Jana 
Panka okolicznościowymi szalami, 
które lubonianin ufundował na tę 
okazję (otrzymały je jeszcze 4 oso-
by). Przy okazji J. Panek przypo-
mniał biskupowi G. Balcerkowi, że 
pierwsze świadectwo swojego picio-
rysu składał w kościele św. Stanisła-
wa Kostki na Winiarach, którego 
duchowny był wtedy proboszczem. 
Podczas spotkania w auli tradycyjne 
świece w liczbie odpowiadającej ju-
bileuszowi zapalały osoby z ponad 
25-letnim stażem abstynencji, wśród 
nich Jan Panek z najdłuższym (ob-
chodził w tym roku 30-lecie absty-
nencji, co również uczczono w Go-
styniu). Obchody jubileuszu zakoń-
czono kolacją przygotowaną dla 
wszystkich przez ojców �lipinów.  

(Z)

Luboński zaczyn
Anonimowi alkoholicy z całej Polski obchodzili na Świętej Górze srebrny 
jubileusz spotkań, które w tym miejscu zainicjował Jan Panek z Lubonia

Obserwuję budowę tunelu pod to-
rami na ul. Fabrycznej i  zastana-
wiam się, kto do tego dopuścił, by 
jego wyjście było przy domu na ul. 
Armii Poznań 72. Zgodnie z plana-
mi, ul. Armii Poznań będzie posze-
rzana i  wszystkie domy znajdują-
ce  się obecnie pomiędzy torami 
a  drogą 430 (ul. Armii Poznań) 
ulegną likwidacji. Dlaczego nie za-
dbano, by wlot tunelu był od razu 
po wschodniej stronie ul. Armii 
Poznań? Teraz jest bez sensu! 
Tyle się mówi o stosowaniu przyja-
znych i  nowoczesnych rozwiązań, 
o  uruchomieniu podmiejskiej ko-
lejki i zwiększeniu korzystania z ta-
nich, wygodnych, bezkolizyjnych 
szynobusów. Czy idealnym dla Lu-
bonia rozwiązaniem nie byłoby za-
miast tego przedłużenie wybudo-
wanego niedawno, nowego tunelu 
peronowego przy dworcu od razu 
z wylotem po wschodniej stronie ul. 
Armii Poznań, tuż przy skrzyżowa-
niu z  ul. 3  Maja, np. w  miejscu, 
gdzie obecnie jest skład opału, lub 
po drugiej stronie – przy budowa-

nym przez Pajo hotelu? Przy okazji 
duży parking, dla aut i rowerów i to 
byłoby prawdziwe otwarcie się Lu-
bonia na ważny komunikacyjnie 
węzeł – przystanek kolei.    (AN)

Odp. Informuję, że wyłącznym inwe-
storem w zakresie „Modernizacji linii 
kolejowej E-59 Poznań – Wrocław” jest 
Spółka PKP. Miasto Luboń w procesie 
uzgodnień projektowych, a także wy-
konawczych, ma wyłącznie rolę opi-
niującą. Podczas opiniowania projektu 
budowy przejść podziemnych na tere-
nie Miasta Luboń wielokrotnie zwra-
caliśmy uwagę na konieczność budowy 
przejścia w  najbardziej optymalnym 
miejscu, tj. na wysokości ulicy 3 Maja. 
Niestety, inwestor odstąpił od tego 
rozwiązania z racji istniejącego w tym 
miejscu (na terenach należących do 
PKP) punktu przeładunkowego. 
W  związku z  powyższym budowa 
wspomnianego przez Czytelnika węzła 
przesiadkowego możliwa jest jedynie 
po zachodniej stronie torów.

oprac. Mateusz Olejniczak 
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Tunel bez przyszłości

QQ Widziałem kilkakrotnie przejeżdżają-
cego na rowerze mężczyznę o wyraźnej 
urodzie człowieka z obecnej fali emigran-
tów. Ciekawe, w jakim celu przed połu-
dniem, z małym plecaczkiem, wolniutko 
porusza się uliczkami, bacznie rozglą-
dając się na wszystkie strony? Czy macie 
takie sygnały i co z tym robicie?   (tel.)

Odp. Uprzejmie informuję, że zarówno 
Komisariat Policji w Luboniu jak i Straż 
Miejska nie odnotowały żadnej inter-
wencji dotyczącej ww. mężczyzny za-
chowującego się w sposób, który mógł-
by budzić niepokój.

Małgorzata Machalska  
(Burmistrz Miasta Luboń)

QQ Coraz więcej jest w naszym mieście 
osób zza wschodniej granicy. Jak za-
uważyłam, mieszkają u nas, a do pracy 
jeżdżą poza Luboń. W mojej okolicy są 

przynajmniej dwa domy wynajęte ro-
botnikom ze Wschodu. Niektórzy za-
chowują się niebezpiecznie. Czy władze 
miasta też to widzą lub mają niepoko-
jące sygnały na ten temat? Czy będą się 
starały podjąć jakieś kroki?   (Maria B.)

Odp.: Z informacji otrzymanych z Ko-
misariatu Policji w Luboniu wynika, iż 
obywatele Ukrainy są regularnie – przy-
najmniej 2-3 razy w miesiącu – odwie-
dzani przez dzielnicowych w  ramach 
opiniowania ich wniosków o zgodę na 
pobyt. Do tej pory żadna z tych osób nie 
zachowywała się w sposób, który można 
byłoby określić jako „niebezpieczny”. 
Natomiast Straż Miejska odnotowała 
kilka interwencji z udziałem obcokra-
jowców, jednak nie dotyczyły one zakłó-
cania spokoju.

Małgorzata Machalska
 (Burmistrz Miasta Luboń)

Mieszkańcy pytają

Obcokrajowcy

W piątkowy wieczór, 23  września, 
przechodzącemu chodnikiem u zbiegu 
ulic Powstańców Wielkopolskich i Nie-
podległości, 67-letniemu mężczyźnie 
zajechał drogę samochód osobowy, 
z którego wyskoczyło trzech elegancko 
ubranych mężczyzn. Przedstawili  się 

jako policjanci. Pod pretekstem nie-
prawidłowego przejścia w niedozwo-
lonym dla pieszych miejscu wylegity-
mowali emeryta i poprosili o pokaza-
nie telefonu komórkowego, po czym 
go zwrócili. Skradli mu jednak dowód 
osobisty, legitymację emeryta i renci-

Uwaga na fałszywych policjantów!

Q
Ks. bp Grzegorz Balcerek jako pierwszy duchowny w diecezji poznańskiej otrzymał 
od Jana Panka okolicznościowy szal na wzór szala kibica. Z jednej strony, na czer-
wonym tle napis: „Ks. Bp Grzegorz Balcerek” i polskie orły na końcach; z drugiej – na 
niebieskim polu: „Przyjaciel Billa W.” (William Gri�th Wilson, który wraz z dr. Bobem 
– Robertem Halbrook’iem Smith’em –w 1935 r. założyli w Ohio-USA wspólnotę AA)

Q
Jan Panek wygłasza swoje świadectwo alko-
holika. Z lewej – stojak z 25. świecami, krzy-
żem, literą „M” i sygnaturą AA

sty oraz znajdujące się w portfelu 100 zł, 
po czym w  pośpiechu  się oddalili. 
Jak się później okazało, nie był to od-
osobniony przypadek, bowiem podob-
ne zdarzyły się w ostatnim czasie w Po-
znaniu. Niewątpliwie osobom w star-
szym wieku, po utracie ważnych doku-

mentów trudno jest błyskawicznie za-
reagować – zablokować np. konta 
bankowe czy poinformować o  ich 
utracie za pośrednictwem Internetu, 
ponieważ najczęściej nie mają do niego 
dostępu lub nie potra�ą z niego korzy-
stać. W  związku z  tym apelujemy do 
seniorów, by to zdarzenie potraktowa-
li jako przestrogę.

PAW
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Z oświadczeń majątkowych wynika, że 
Dariusz Springer pełni obowiązki dy-
rektora Biura Majątku Komunalnego 
przynajmniej od 3 lat. Na prośbę czytel-
nika zapytaliśmy prawnika:

Jak długo można być pełniącym obo-
wiązki (p.o.) dyrektora w jednostkach 
publicznych?

Możliwość powierzenia „pełnienia 
obowiązków” powinna mieć swoje 
źródło w przepisach prawa powszech-
nie obowiązującego. Tak jest np. 
w Ustawie o systemie oświaty. Z prze-
pisu art. 36 a ust. 5 Ustawy o systemie 
oświaty wynika iż: Do czasu powie-
rzenia stanowiska dyrektora (…) or-
gan prowadzący może powierzyć 
pełnienie obowiązków dyrektora szko-
ły wicedyrektorowi, a  w  szkołach, 
w których nie ma wicedyrektora, na-
uczycielowi tej szkoły, jednak nie 
dłużej niż na okres 10 miesięcy. Na-
tomiast w  Ustawie o  pracownikach 
samorządowych, która stosuje  się 
m.in. do pracowników samorządo-
wych zatrudnionych w  urzędach 
gmin, jednostkach pomocniczych 
gmin, gminnych jednostkach budże-
towych i  samorządowych zakładach 
budżetowych, brakuje takiej instytucji 
prawnej jak „pełniący obowiązki”, a za-
sadą jest, że w  przypadku wolnego 
stanowiska urzędniczego przeprowa-
dza  się postepowanie konkursowe. 
Zasadniczo więc w jednostkach samo-
rządowych nie można zatrudniać ko-
goś na stanowisku pełniącego obowiąz-
ki, powoływać go na to stanowisko, 
czy też ogłaszać konkursu w tym za-
kresie. W  przypadku przejściowych 

problemów z  obsadze-
niem stanowiska samo-
rządowego kierownik 
jednostki samorządu 
ter ytoria lnego może 
jednak skorzystać z przepisu art. 21 
Ustawy o pracownikach samorządo-
wych: Jeżeli wymagają tego potrze-
by jednostki, pracownikowi samo-
rządowemu można powierzyć, na 
okres do 3 miesięcy w roku kalen-
darzowym, wykonywanie innej pra-
cy niż określona w umowie o pracę, 
zgodnej z   jego kwalif ikacjami. 
W okresie tym przysługuje pracow-
nikowi wynagrodzenie stosowne do 
wykonywanej pracy, lecz nie niższe 
od dotychczasowego (nie dotyczy to 
stanowiska sekretarza gminy z uwagi 
na wyjątek wskazany w ustawie). Sy-
tuacja „pełnienia obowiązków” w sa-
morządowym zakładzie budżetowym 
zasadniczo nie jest wprost uregulo-
wana w ustawie. Ustawa mówi jedynie 
o  powierzeniu wykonywania innej 
pracy. Na pewno jednak powinna być 
z założenia przejściowa, ograniczona 
ramami czasowymi, do czasu właści-
wego, zgodnego z przepisami prawa, 
obsadzenia kierowniczego stanowiska 
w samorządowym zakładzie budżeto-
wym. Poza tym, aby zastosować art. 21 
ww. ustawy osoba, której powierzamy 
wykonywane innej pracy musi być już 
pracownikiem danej jednostki orga-
nizacyjnej gminy.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
KAMILA KOWALEWSKA 

 z siedzibą w Luboniu
radca.kowalewska@gmail.com

tel. 735 336 147

Problemy prawne Lubonia

Wybudowany w 1998 r. dom komunalny przy ul. 
Niepodległości  31 do dziś nie ma porządnego 
chodnika i wjazdu. Tymczasem postawiony póź-
niej blok 33 posiada te udogodnienia. Na surowym 
gruncie położono jedynie stare płyty betonowe. 
Pomimo wyrównywania terenu przez mieszkań-

ców, i tak powstają kałuże i błoto. Budynek ten, 
należący do miasta, nie posiada także żadnego 
zewnętrznego oznakowania. Na te złe warunki 
skarżą się m.in. też służby medyczne z pogotowia 
ratunkowego.

(I)

Przykład idzie z góry

Q
Jeden z dwóch budynków komunalnych przy ul. Niepodległości (starszy) nie posiada wymaga-
nego „Regulaminem porządku i czystości” numeru posesji „31”  fot. Piotr P. Ruszkowski

Szanowny Panie,
odpowiadając na pismo nadesłane od 
Zarządu Transportu Miejskiego w Pozna-
niu w dniu 01.08.2016 r. uprzejmie in-
formujemy, że w podstawowych założe-
niach rozszerzenia oferty biletowej ZTM 
o Bilet Seniora, miał on obowiązywać na 
wszystkie strefy biletowe, tj. A, B i  C. 
Wprowadzenie Biletu Seniora na pozo-
stałe gminy poza strefą A wymagało 
akceptacji dodatkowych kosztów przez 
każdą z 13 gmin.
W ramach prowadzonych rozmów 2 
gminy wyraziły sprzeciw na pokrywanie 
dodatkowych kosztów związanych ze 
spadkiem wpływów ze sprzedaży biletów. 
W związku z powyższym, brak akcepta-
cji gmin, z  którymi ZTM Poznań ma 
podpisane porozumienia, uniemożliwił 
rozszerzenie oferty obowiązywania Bile-
tu Seniora na strefy B i C.
Elżbieta Walczak (Dział Obsługi Skarg, 
Wniosków, Odwołań i Reklamacji ZTM 
w  Poznaniu, ztm@ztm.poznan.pl, ul. 
Matejki 59)

Tyle wiemy od dawna. Pytaliśmy wszak-
że, co można w tej sprawie uczynić, by 
ulżyć seniorom z Lubonia. Odpowiedzi 
brak, a raczej brzmi ona, że nie można 
nic zrobić. A przecież wydaje się to takie 
proste. Niech do umowy przystąpią te 
gminy, które zechcą partycypować 
w  kosztach. Być może inne, których 
seniorzy nie będą mogli korzystać z uła-
twienia, zre�ektują się, a  może będą 

musiały przy najbliższej okazji zmienić 
władze samorządowe. Seniorzy lubońscy, 
którzy zgłaszają do nas prośby o inter-
wencję, chętnie sami dopłaciliby do 
takiego abonamentu, byleby nie musie-
li pamiętać o  odbijaniu dodatkowego 
biletu po przekroczeniu poznańskiej 
strefy A (np. jeśli poznaniacy płacą 50 zł 
miesięcznie, to lubonianie o 20 zł wię-
cej?). To w starszym wieku, często przy 
pewnej niesprawności, w trakcie jazdy 
autobusu, jest uciążliwe. Jednak ZTM 
w  Poznaniu, które przejęło większość 
kompetencji od gmin naszego powiatu, 
zachowuje  się jak pan życia i  śmierci. 
Albo wszyscy, albo nikt – stawia sprawę 
bezwzględnie i  bezsensownie. Czyżby 
Poznań chciał w ten zmusić gminy do 
połączenia  się z  metropolią? A może 
trzeba elastyczniej. Wszak Poznaniowi 
zależy podobno na dobrym kontakcie 
z  „przedmieściami”. Widoczne jest to 
w planach kolei metropolitalnej i innych 
inicjatywach. Przecież zintegrowana 
komunikacja publiczna jest na ustach 
niemal wszystkich kandydatów do wiel-
kopolskich samorządów. A  po wybo-
rach? Seniorze spoza wojewódzkiego 
miasta – radź sobie sam! Gdy za trans-
port do Poznania odpowiadał Translub, 
od 65. roku życia jeździło się bezpłatnie. 
A więc tak, jak w wielu sprawach, było 
lepiej i  łatwiej? Na co nam więc taka 
integracja, która zmienia życie na gor-
sze?

JN

Bilet senioralny
Od dłuższego czasu pomiędzy „Wieściami Lubońskimi” a Zarządem 
Transportu Miejskiego (ZTM) trwa wymiana korespondencji na temat 
wprowadzenia Biletu Seniora dla osób powyżej 75. roku życia również 
spoza Poznania. Przedstawiamy jej fragmenty, a w nich argumentację 
ZTM (pisownia oryginalna)

Q
Dojście i wjazd od strony ul. Przemysłowej do bloku przy 
ul. Niepodległości 31 – nierówne, błotniste, z kałużami. 
Mieszkańcy mają nadzieję, że na 20-lecie, w 2018 r., 
doczekają się od właściciela – miasta – przyjaznego 
dojścia do domu   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Konsultacje – metropolia
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
przystąpiło do opracowywania projek-
tu Planu Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego (MOF) Poznania na lata 
2016-2025 wraz z  Prognozą jego od-
działywania na środowisko. Opracowa-
nie ma na celu m.in. stworzenie zinte-
growanego podejścia do zagadnień 
transportowych na terenie MOF oraz 
spójne planowanie inwestycji w  tym 
zakresie we wszystkich 22  gminach 
współtworzących obszar metropolii. 
Zainteresowani mogą  się zapoznać 
z  treścią projektów od 11 do 31 paź-
dziernika 2016 r.: w siedzibie Stowa-
rzyszenia, ul. Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego  8, Poznań; w  urzędach gmin 
współtworzących obszar Metropolii 
Poznań, na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej urzę-
dów gmin, na stronie internetowej: 
mobilnosc@metropoliapoznan.pl. Uwa-
gi i opinie do projektu można składać 
w ww. terminie: pocztą tradycyjną na 
adres: ATMOTERM S.A., ul. Łangow-
skiego 4, 45-031 Opole; osobiście w sie-
dzibie Stowarzyszenia Metropolii Po-
znań lub w  trakcie spotkań konsulta-
cyjnych w gminach; w formie elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym poprzez formularz uwag online 
zamieszczony na stronie internetowej: 
mobilnosc@metropoliapoznan.pl. Uwa-
gi i opinie powinny zawierać: imię i na-

zwisko (nazwa podmiotu zgłaszającego) 
oraz datę zgłoszenia. Spotkanie konsul-
tacyjne w Luboniu odbędzie się w Bi-
bliotece Miejskiej (czytelnia), ul. Ża-
bikowska  42, 19 października br. 
o godz. 16.30. Zadanie jest współ�nan-
sowane ze środków Unii Europejskiej 
przyznanych w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Techniczna 2014-
2020.    (MP)

Krajowa mapa zagrożeń
Od 7 października na terenie całego 
kraju działa interaktywna Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, która ma być na-
rzędziem skutecznej współpracy policji 
z obywatelami. Możemy na niej zazna-
czać niebezpieczne zdarzenia, takie jak 
m.in.: wypadki drogowe, kradzieże, po-
bicia, włamania, ale też nieprawidłowe 
parkowanie, przekraczanie prędkości, 
picie alkoholu w miejscach publicznych 
czy sprzedawanie go nieletnim oraz inne 
uciążliwe sprawy. Mapa ma ukrócić 
tolerowanie wykroczeń, które prowadzi 
do przestępstw. Za pośrednictwem stro-
ny internetowej można też monitorować 
reakcje służb na zgłoszenia.
Mapa nie służy jednak do wzywania 
policji w sytuacjach nagłych, czy inter-
wencyjnych (tego typu zgłoszenia nale-
ży niezwłocznie kierować pod nr alar-
mowe 997 lub 112), ale do poszerzania 
opinii społecznej na temat miejsc, gdzie 
dochodzi do różnego rodzaju zagrożeń, 
niebezpieczeństw lub naruszeń prawa.
 (S,N)

Krótko
W ub. miesiącu na 
str.  14, na prośbę 
mieszkańców, pokazy-
waliśmy uschnięty gro-
chodrzew na skrzyżo-
waniu ul. Sikorskiego 
i  Osiedlowej w  Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka”. Idąc 
śladem tej informacji, 
lokatorzy pobliskiego 
bloku nr  5 (ul. Sikor-
skiego) monitują 
w sprawie trzech kolej-
nych drzew rosnących 
nieopodal – tuż przy 
jezdni, naprzeciw pa-
wilonów handlowych. 
Suche konary tych gro-
chodrzewów, ich za-
dniem, zagrażają prze-
jeżdżającym samocho-
dom i przechodniom, 
szczególnie środkowe 
drzewo, którego duże, 
suche gałęzie rozpo-
ścierają się nad ulicą. 
Mieszkańcy sygnalizo-
wali ten problem 
Urzędowi Miasta.
Może, uwzględniając 
stan drzew w  tym 
miejscu, po prostu je 
usunąć i  pomyśleć 
o potrzebnych tu miejscach parkingo-
wych, a  na trawniku przed blokiem 
nr 5 posadzić szpaler nowych, odgra-

dzających mieszkańców budynku od 
ruchliwej ulicy?

(S)

Suche i kruche

Q
Uschnięty w większej części grochodrzew przy ul. Sikor-
skiego, którego duże, kruche gałęzie wystają nad ruchliwą 
jezdnią   fot. Hanna Siatka

Piątek, 30 września i sobota, 1 paździer-
nika, były świętem polskiej piosenki 
w naszym mieście i wspaniałą ucztą dla 
miłośników dobrej muzyki i wspaniałej 
zabawy. W  wypełnionej publicznością 
hali widowiskowo-sportowej Lubońskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR) 
odbyły się koncerty VIII edycji Ogólno-
polskiego Festiwalu Luboń 2016.

Co nowego?
Po raz pierwszy w  historii lubońskich 
festiwali tegoroczny został objęty hono-
rowym patronatem Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, co nie-
wątpliwie dodało imprezie rangi i splen-

Weekend z piosenką
Ogólnopolski Festiwal w Luboniu jak dobre wino – im starszy, tym lepszy

doru. Również po raz pierwszy 
funkcję dyrektora artystycznego 
festiwalu pełnił Michał Kosiński, 
który zastąpił w tej roli Antoniego 
Urbana, natomiast kierownikiem 
muzycznym został Maciej Szy-
mański. Wybór tematu przewod-
niego imprezy nie był przypadko-
wy, ponieważ w ciągu roku przy-
gotowań festiwal się nieco prze-
obraził. Mianowicie Michał Ko-
siński zabiegał, aby bohaterem 
muzycznego wydarzenia stał  się 
wybitny autor tekstów, ikona hi-
storii polskiej piosenki – Janusz 
Kondratowicz. Tak też  się stało 
i po wyrażeniu zgody przez żonę 
nieżyjącego poety, luboński festi-
wal o�cjalnie przyjął nazwę „Fe-
stiwal Polskiej Piosenki im. Janu-
sza Kondratowicza”. Ponadto 
warto podkreślić, że w zmienionej 
formule festiwal trwał dwa dni. 
W  piątkowy wieczór przed pu-
blicznością odbywał się tradycyj-
ny koncert konkursowy pt. „Nim 
zgaśnie dzień” oceniany przez 
jury, zaś w sobotę – galowy kon-
cert laureatów „Powrócisz tu”. 
Gościem specjalnym i  ambasadorem 
tegorocznego festiwalu był słynny wo-
kalista rockowy i autor tekstów – Marek 
Piekarczyk, który prowadził również 
warsztaty dla �nalistów. Kształt estrado-
wym widowiskom nadawał konferansjer 
– dziennikarz Radia Merkury – Andrzej 
Ogórkiewicz. Należy również wspo-

mnieć, że po raz pierwszy w  historii 
lubońskich festiwali scenę ustawiono nie 
jak przez ubiegłych 7  lat 
równolegle do trybun, ale 
prostopadle, po południo-
wej stronie hali. Wpłynęło 
to przede wszystkim na 
zwiększenie ilości miejsc 

cd.  
na str. 
41

Q
Festiwalową statuetkę zdobywczyni Grand Prix 
– Paulinie Tarasińskiej – wręczyła burmistrz 
Małgorzata Machalska   fot. Wiesław Janicki

Q
Największy aplauz i podziw wśród 
publiczności wzbudził Marek Piekar-
czyk   fot. Wiesław Janicki

Q
Bardzo swobodnie czuła się na scenie 
lubonianka – Magdalena Domek, pra-
cownik Urzędu Miasta   fot. Wiesław 
Janicki
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Zbliża  się święto zmarłych. Po grudniu wydamy kolejny, szósty Rocznik 
Historyczny Lubonia, w którym jeden z rozdziałów – „Pro Memoria” poświę-
cimy zmarłym w 2016 r. oraz niektórym znanym w Luboniu osobom, których 
okrągłe rocznice śmierci przypadają w  tym roku. Zapraszamy rodziny do 
przedstawienia krótkich biogramów zmarłych ku pamięci potomnym. Nale-
ży dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia  23A/62 lub e-mail: redakcja@
wiescilubonskie.pl) krótki życiorys zmarłego (ok. 1000  znaków) oraz jego 
zdjęcie. W biogramie powinny się znaleźć podstawowe dane (imię i nazwisko 
zmarłego, data i miejsce urodzin oraz śmierci), a także informacja o tym, od 
kiedy i przy jakiej ulicy w Luboniu mieszkał zmarły, kilka słów na temat jego 
zawodu i wykonywanej pracy oraz ewentualnej przynależności do organiza-
cji, zaznaczając szczególnie te aspekty życia, które mają związek lokalny. 
Deklarujemy pomoc w zredagowaniu tekstu.

red

Bezpłatny biogram

„Naród winien jest sobie samemu obro-
nę od napaści i dla przestrzegania cało-
ści swojej. Wszyscy przeto obywatele są 
obrońcami całości i  swobód narodo-
wych”. (Art. 11. Konstytucji 3maja 
1791 r.)

Krzyż „Za zasługi 
dla Żołnierzy Re-
zerwy LOK” nada-
je  się za zasługi 
w  realizacji zadań 
programowych 
Klubów Żołnierzy 
Rezerwy Ligi Obro-
ny Kraju (KŻR 
LOK), za społeczną, 
zawodową lub za-
wodowo-społeczną 
działalność. Może 
być uhonorowa-

niem aktywnych 
członków KŻR 
LOK, członków 
LOK lub osób nie 
będących członka-

mi Ligi, ale z  Ligą współpracującymi 
i szczególnie zasłużonymi dla realizacji 
jej zadań. Krzyż jest odznaczeniem czte-
rostopniowym – brązowy, srebrny, zło-
ty i  biały (porcelanowy), nadawanym 
przez prezesa LOK z własnej inicjatywy 
lub na wniosek np. Zarządu Głównego 

LOK czy Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego LOK.
Najwyższymi, bo porcelanowymi krzy-
żami zostali uhonorowani dwaj miesz-
kańcy naszego miasta: Bronisław Łopiń-
ski – założyciel i właściciel �rmy „Me-
mento Mori” (leg. nr  0000287/2016) 
i Robert Świerczyński – starszy Luboń-
skiego Bractwa Kurkowego (leg. 
nr 0000291/2016). W niedzielę, 18 wrze-
śnia podczas spotkania Bractw Kurko-
wych na strzelnicy w Ludwikowie pod 
Mosiną zasłużonych lubonian odznaczył 
prezes Wielkopolskiej Organizacji Wo-
jewódzkiej LOK – płk (r.) Ryszard Wi-
liński, wyrażając podziękowania za 
wieloletnią współpracę i aktywne dzia-
łanie na rzecz LOK.

PAW

Porcelanowe Krzyże
Lubonianie – Bronisław Łopiński i Robert Świerczyński – uhonorowani 
najwyższymi odznaczeniami za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

Q
Moment odznaczania przez płk. Wilińskiego lubonian, od prawej Bronisław Łopiń-
ski i Robert Świerczyński, w głębi syn Bronisława – Dariusz i Robert Przyjemski – 
były komendant policji w Luboniu   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Najwyższe odzna-
czenie KŻR LOK 
– Krzyż Porcelano-
wy   fot. Paweł 
Wolniewicz

Ceniony i powszechnie znany lubo-
nianom, założyciel i przez wiele lat 
właściciel słynnej, nie tylko w Polsce, 
�rmy Kujawa Skrzynie Biegów, mi-
łośnik motoryzacji, członek Klubu 
Motocyklowego „Szkielet” i  życz-
liwy sąsiad.

Urodził się 1 października 1953 r. 
w Luboniu i całe życie w nim miesz-
kał. Ukończył Szkołę Podstawową 
nr 1, a po niej Technikum Samocho-
dowe w Poznaniu. Po zakończeniu 
edukacji szkolnej pracował w  Po-
lmozbycie, później w  Niemczech. 
Od najmłodszych lat pasjonowała 
go motoryzacja, co przełożyło  się 

na wybór drogi życiowej i  zawo-
du. W 1980 r. uruchomił warsztat 
samochodowy mechaniki ogólnej, 
który z czasem wyspecjalizował się 
w naprawie i serwisowaniu skrzyń 
biegów. Z roku na rok �rma zdo-
bywa coraz więcej klientów i kon-
trahentów, nie tylko w Polsce, ale 
również w  Europie. Pan Tadeusz 
udzielał się na terenie naszego mia-
sta, wspierając wiele społecznych 
inicjatyw, zwłaszcza odwodnienia 

rejonu, w którym mieszkał. W chwi-
lach wolnych oddawał się motory-
zacyjnej pasji i  chętnie przebywał 
wśród kolegów z Klubu „Szkielet”. 
Tadeusz Kujawa zaszczepił bakcyla 
motoryzacji synowi – Jackowi, któ-
remu 11 lat temu przekazał rodzinną 
�rmę. Mieszkał z rodziną przy ul. 
Sienkiewicza 31.
W piątek, 30  września został po-
chowany w  rodzinnym grobowcu 
na cmentarzu w Żabikowie.

PAW

W sobotę, 24 września, w wieku 63 lat zmarł

śp. Tadeusz Kujawa

Q
Portret   
fot. zbiory rodziny Kujawów

Q
Pan Tadeusz uwielbiał jeździć na motocyklach i często spotykał się z kolega-
mi z klubu „Szkielet”   fot. zbiory rodziny Kujawów

Q
Podczas Mszy św. pogrzebowej przed kościołem św. Barbary,  i na placu Ed-
munda Bojanowskiego stało kilkadziesiąt motocykli przyjaciół i kolegów pana 
Tadeusza, uczestniczących w nabożeństwie   fot. Paweł Wolniewicz
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Urodził  się 4 września w  1930  r. 
w Luboniu. Był żonaty, żona Wanda 
z d. Paczkowska. Doczekali się trójki 
dzieci: dwóch synów – Michała i An-
drzeja – oraz córki Anny, a także wnu-
ków , wnuczek oraz prawnuka i pra-
wnuczek. W latach 1946-1982 praco-
wał w HCP w Poznaniu w zawodzie 
ślusarza. Był wychowankiem Luboń-
skiego Klubu Sportowego. Jak wspo-
minają koledzy, którzy wspólnie z nim 
trenowali – Bogdan Bartoszak i Sta-
nisław Kędziora – zawsze grał jako 
prawy obrońca . Była to bardzo moc-
na obrona zespołu występującego 
w A klasie i  III  lidze w składzie: śp. 

Leszek Michalczyk, śp. Tadeusz Mi-
chalczyk (Dzinol, brat Leszka), który 
grał na pozycji stopera-środkowy 
obrońca, i śp. Bolesław Pawlak – lewy 
obrońca. Leszek był zawodnikiem 
wspomagającym pomoc i atak. Jego 
najlepsze lata przypadły na okres po 
odbyciu służby wojskowej – 1953-
1959 r. – lecz karierę sportową kon-
tynuował  do 1965 r.. W międzyczasie 

Leszek Michalczyk
(1930 – 2016)

Q
Leszek Michalczyk

Q
Ślub Leszka Michalczyka i Wandy 
z d. Paczkowskiej

Mecz oldbojów LKS 
– Stella Luboń na bo-
isku Stelli z okazji 
święta narodowego. 
U dołu klęczą: sędzia 
meczu Henryk Habura 
(śp.), Konrad Adam-
czak, Stanisław Kędzio-
ra, Marek Kołodziej 
(śp.); stoją: Zdzisław 
Chojnacki (śp.), Stani-
sław Zaręba, Bogdan 
Ratajczak (śp.), Janusz 
Chojnacki (śp.), Henryk 
Hartung (śp.), Leszek 
Michalczyk (śp.), Zbi-
gniew Cieślewicz, 
Tadeusz Taszarek

Q
Pogrzeb Leszka Michalczyka na cmentarzu 
w Żabikowie   fot. Władysław Szczepaniak

Leszek był bardzo ambitny i  koleżeński, 
szczególnie dla młodych zawodników. Do 
końca swojej kariery był bardzo mocno 
związany z barwami swojego klubu, któremu 
pozostał wierny do końca. W 1993 r. został 
odznaczony Złotą Odznaką Poznańskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Zmarł 17 września 2016 r. Pogrzeb odbył się 
21 września 2016 na cmentarzu para�alnym 
w Wirach. W ostatniej drodze, oprócz ro-
dziny, towarzyszyło mu wielu przyjaciół 
i kolegów z boiska. Cześć jego pamięci!

opr. Władysław Szczepaniak

awansował z LKS-em do III ligi. W sumie 
rozegrał około 200 meczy ligowych. Miał 
bardzo duże wsparcie w Bogdanie Bar-
toszaku. Często w  niedzielę, po mszy 
w kościele św. Jana Bosko, spotkali  się 
w mieszkaniu Leszka przy ul. Świerczew-
skiego, żeby omawiać mecz rozgrywany 
w  danym dniu i  dobrze  się do niego 
przygotować. Jego ambicją było bowiem 
przykładanie się do każdego piłkarskie-
go spotkania. Jak wspominają koledzy, 

Q
 Leszek Michalczyk (stoi z prawej) z drużyną LKS-u na stadionie Olimpii w Po-
znaniu. Pozostali to, siedzą od lewej: Tadeusz Jasiczak (śp.), Konrad Adamczak 
(Kundziu), Bogdan Bartoszak (Kaban); stoją: Eugeniusz Drop (śp.), Janusz No-
wak (Janciu), Tadeusz Michalczyk (Dzinol) (śp.), Bolesław Pawlak (śp.), Stanisław 
Zaręba, Bogdan Zielewicz (Berek) (śp.), Antoni Ratajczak (śp.)

Q
Leszek Michalczyk z żoną Wandą i dziećmi (od lewej: 
Andrzej, Anna i Michał) w rocznicę ślubu

Q
W ostatniej drodze Leszka Michalczyka żegnali koledzy, od lewej: 
Janusz Nowak, Tadeusz Leonarczyk, Stanisław Adamczak, Konrad 
Adamczak, Stanisław Dorosiński, Stanisław Kędziora, Bogdan Barto-
szak  fot. Władysław Szczepaniak

Q
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Dla znanego żabikowskiego ogrodnika 
II wojna światowa wiązała się nie tylko 
z dramatycznymi wydarzeniami podczas 
kampanii wrześniowej 1939 r. w 17. ba-
terii motorowej artylerii przeciwlotniczej 
przydzielonej do 17. Wielkopolskiej 
Dywizji Piechoty, lecz również z  póź-
niejszym pobytem w charakterze więźnia 
politycznego w obozach koncentracyj-
nych, stanowiących „piekło na ziemi”.

Rodzina
Rodzina Strączkowskich wywodzi  się 
z  okolic Ostrowa Wlkp., dokąd przy-
wędrowała w XIX w z terenów dzisiej-
szej Ukrainy. Ojciec Antoniego – Woj-
ciech – po ślubie z Ludwiką z d. Bąk, 
założył gospodarstwo rolne w Nowym 
Mieście nad Wartą, powiat Jarocin. 
Tutaj na świat przyszły ich dzieci: He-
lena, Jan, Celina i Antoni (ur. 17 stycz-
nia 1915  r.), Kazimierz i  Narcyza. Po 
zakończeniu I  wojny światowej, Woj-

ciech wrócił z niewoli rosyjskiej i zaku-
pił gospodarstwo w Żabikowie przy ul. 
Spokojnej (dziś Wojska Polskiego). 
W 1922 r. sprowadził rodzinę i rozpo-
czął uprawiać ziemię. Początkowo ty-
powo rolniczą, później rolno-ogrodni-
czą. Jednak okres zesłania bardzo za-
ważył na jego zdrowiu. Wojciech zmarł 
w roku 1933, przeżywszy 53 lata.

Nauka
Antoni uczęszczał do Szkoły Podstawo-
wej w Żabikowie i ukończył w 1930 r. 
7 klas. Następnie podjął naukę w zawo-
dzie ogrodnika, którą zakończył 
w 1932 r. Od śmierci męża Wojciecha 
żona Ludwika prowadziła ogrodnictwo 
sama, w  czym bardzo jej pomagała 
szóstka dzieci. W gospodarstwie upra-
wiano warzywa oraz kwiaty jednorocz-
ne, byliny. Ponieważ w tamtym czasie 
nie było kwiatów ze szklarni, duży 
procent stanowiły kwiaty gruntowe do 
cięcia. Bliskość rynku zbytu, jakim był 
Poznań, powodowała, że Ludwika 

sprzedawała płody na rynkach Pozna-
nia. Była osobą bardzo energiczną, co 
pozwoliło jej pogodzić prowadzenie 
gospodarstwa z dobrym wychowywa-
niem dzieci. Synowie w  miarę możli-
wości pomagali w pracy przy uprawie 
warzyw i kwiatów. Zajmowali się rów-
nież pielęgnacją zwierząt, gdyż były tu 
krowy i koń oraz kilka świń.

Powołanie do wojska
22 lutego 1938 r. Antoni Strączkowski  
rozpoczął zasadniczą służbę wojskową 
w 7. Dyonie Artylerii Przeciwlotniczej 
w Poznaniu, gdzie został przydzielony 
do drużyny łączności radiotelegra�cznej. 
Dowódcą dywizjonu był wtedy mjr Mie-
czysław Zylber. 15 października 1938 r. 
Antoni rozpoczął jako elew Szkołę Pod-
o�cerską. Awansował 10 maja 1939 r. na 
bombardiera – radiotelegra�stę. Miał 
pierwszą kategorię wojskową, rodzaj 
broni – łączność, nazwa specjalności 
wojskowej - obsługa stacji radiotelegra-
�cznej, funkcja wojskowa – radiotele-
gra�sta.
7. Dyon Artylerii Przeciwlotniczej w Po-
znaniu był jednostką mobilizująca, czy-
li tworzył poszczególne oddziały  i  28 
sierpnia 1939 r. przestał istnieć.

Wspomnienia z września
Antoni Strączkowski znalazł się podczas 
kampanii wrześniowej 1939  r. w  17. 
baterii motorowej obrony przeciwlot-
niczej utworzonej z 1. baterii 7. Dywi-
zjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Po 
latach podawał, że służył w tym dywi-
zjonie, bo zapamiętał jego nazwą. Swój 
udział w kampanii opisał w życiorysie. 
– W pierwszych dniach wojny zostałem 
przydzielony do 17. Dywizji Piechoty 
pod dowództwem kapit. Zalewskiego. 
Brałem udział w  walkach pod Kołem, 
Koninem, Piątkiem, Łęczycą i nad Bzu-
rą. W dniu 18.09.1939 zostałem ranny 
i przebywałem w szpitalu polowym w So-
chaczewie. W dniu 2.10.1939 r. z Socha-
czewa zostałem przetransportowany do 
Poznania na cytadelę, gdzie zostałem 
zwolniony do domu.
W aktach odnotowano, że do niewoli 
niemieckiej dostał  się 20 września 
1939 r.

Antoni Strączkowski
(1915-1990)
W kampanii wrześniowej i obozach koncentracyjnych

Szlak bojowy 17. baplot
Warto bardziej szczegółowo przybliżyć 
szlak bojowy 17. baplot, w której szere-
gach walczył Antoni Strączkowski. Po 
przeprowadzonej mobilizacji bateria 
przeszła intensywnym marszem w rejon 
Gniezna. W dniu wybuchu wojny osła-
niała Kwaterę Główną Armii „Poznań” 
w  Gnieźnie – ostrzeliwała niemieckie 

samoloty bombardujące miasto. 3 wrze-
śnia baterię skierowano na przedmoście 
„Koło” do osłony mostów na Warcie. 4 
września w rejonie Turka, w trakcie osła-
niania przemarszów 70. Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej i  29. Pułku Strzelców 
Kaniowskich, zestrzeliła 6 niemieckich 
samolotów. W tym dniu bateria przeszła 
pod rozkazy dowódcy macierzystej 17. 
DP płk. dypl. Mieczysława Mozdynie-
wicza. 9 września otrzymała rozkaz za-
bezpieczenia do końca dnia pozycji ar-
tylerii oraz dywizyjnego odwodu pod-
czas natarcia 17. DP na północnym 
brzegu Bzury ze stanowisk w  rejonie 
Oraczewa i  Komorowa. 11 września 
bateria prowadziła obronę czynną sta-
nowisk artylerii 17. DP, nacierającej na 
Celestynów, zajmując pozycje ogniowe 
w rejonie Lasu Szczawin i Białej Dzier-
żążnej. W  nocy z  12 na 13 września 
wycofała się na południowy brzeg Bzu-
ry, maszerując po osi Modlna-Skotniki 
do rejonu dworu Ktery. 15 września 
bateria zapewniała obronę czynną prze-
marszu 17. DP do Rybna w  punktach 
przejścia w rejonie Ludwikowa i Skow-
rody. 16 września prowadziła osłonę 
przeciwlotniczą dywizji na stanowiskach 

ogniowych w rejonie Rybna. 17 września 
została rozbita i rozproszona w rejonie 
Białej Góry w  wyniku zmasowanych 
nalotów niemieckiego lotnictwa.

Obozowe piekło
Po powrocie do domu Antoni Strącz-
kowski pracował w  gospodarstwie 
ogrodniczym rodziców. Za kolportowa-

nie ulotek 17 grudnia 1941  r. został 
aresztowany przez gestapo i  osadzony 
w więzieniu przy ul. Młyńskiej w Pozna-
niu, a następnie w Mrowinie. Jak wspo-
mina jego rodzina, był aresztowany wraz 
z bratem Kazimierzem. Reszta rodziny 
została wysiedlona, a gospodarstwo za-
jęli Niemcy. Po pobycie w Obozie Żabi-
kowskim, a potem w Forcie VII bracia 
zostali zesłani do obozu Gross Rosen 
(dziś Rogoźnica). Był to obóz koncen-
tracyjny pracy. Wiadomo, że gestapo 
aresztowało i  zsyłało do obozów kon-
centracyjnych osoby, które skazywano 
na śmierć przez niewolniczą pracę. Za-
tem trzeba było mieć szczęście, by go 
przeżyć. Antoni i Kazimierz pracowali 
w kamieniołomach przy pozyskiwaniu 
bloków granitowych w bardzo ciężkich 
warunkach. Antoni miał numer więźnia 
17312. Być może bracia uratowali życie 
dzięki temu, że dostali  się do pracy 
w  obozowym ogrodnictwie. Bardzo 
przydało się tu doświadczenie zdobyte 
pod okiem matki Ludwiki w Żabikowie. 
Pod koniec wojny obóz był kilka razy 
bombardowany, co zmusiło Niemców 
do ewakuacji więźniów w głąb Niemiec. 
Antoni Strączkowski przebywał w Gross 

Q
Antoni Strączkowski, jakiego 
pamiętamy

Q
Antoni Strączkowski z żoną Stanisławą 
i synem Zbigniewem, 1954 r.

Q
Ogrodnictwo Strączkowskich w 1952 r. Za budynkami – dzisiejsza ul. Wojska Pol-
skiego

Q
Antoni Strączkowski (pierwszy z prawej) w szpitalu wojskowym, 1938 r.
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Rosen do 15 lutego 1945  r. Ewakuacja 
obozu w lutym 1945 r. przeszła do histo-
rii pod nazwą „Marsz śmierci”, ponieważ 
zmarło tam z wycieńczenia wiele osób. 
Bracia znaleźli się w obozie koncentra-
cyjnym (pracy) w Flossenbürg, koman-
do Hersbruck. Antoni posiadał nr więź-
nia 85898. Byli w nim do 1 maja 1945 r. 
Wyzwolenie przez wojska amerykańskie 
zastało ich na terenie Niemiec. Zostali 
skierowani przez Amerykanów do obo-
zów przejściowych, tutaj warunki były 
dużo lepsze, co pozwoliło patrzeć z na-
dzieją na przyszłość. Stopniowo byli 
więźniowie opuszczali obóz, mając do 

wyboru miejsce, do którego chcą się udać 
– mogła to być Kanada, USA lub inny 
kraj.

Powrót do kraju
Bracia postanowili jednak wrócić do 
domu. Wiedzieli, że są potrzebni matce. 
Ponieważ w okresie od 1940-1945 r. mat-
ka została wysiedlona z  ogrodnictwa 
w Żabikowie, zastali gospodarstwo w ru-
inie. Zapał do pracy synów oraz silny 
charakter matki pozwoliły na powolną 
odbudowę.

Losy powojenne
Pierwszy ożenił  się Kazimierz, wypro-
wadził się z domu i rozpoczął samodziel-
nie gospodarowanie w ogrodnictwie. Na 
ojcowiźnie pozostał Antoni z  matką. 
Ożenił  się w  1952  r. Jego żoną została 
Stanisława Adamska z  Konarzyc koło 
Śremu. Rodzina Stanisławy również zo-
stała wywłaszczona z  gospodarstwa, 

a  ona sama tra�ła na 5 lat do pracy 
w Niemczech. W roku 1953 urodził się 
im syn Zbigniew, a w 1955 córka Wanda. 
Po śmierci Ludwiki w  1956  r. Antoni 
został właścicielem i razem z żoną dalej 
prowadzili gospodarstwo, stopniowo je 
ulepszając. W  1964  r. urodził  się syn 
Wiesław. W tym też czasie podjęto de-
cyzję o budowie nowego domu, ponie-
waż stary był za mały (budynek z  po-
czątku XX wieku postawiony dla Niem-
ców przesiedlonych do Wielkopolski 
z głębi Niemiec w ramach procesu ger-
manizacji okolic Poznania). Antoni 
Strączkowski mieszkał z rodziną przy ul. 

Wojska Polskiego 6. Dużym problemem 
dla ogrodników były w  latach 60. tzw. 
obowiązkowe dostawy. Ponieważ upra-
wiali warzywa lub kwiaty, a obowiązko-
we dostawy dotyczyły płodów rolnych, 
ogrodnicy byli zmuszeni kupować je na 
wolnym rynku i przekazywać do punk-
tu odbioru. Niewywiązanie  się z  obo-
wiązkowych dostaw groziło więzieniem. 
Dopiero lata 70., likwidacja „obowiąz-
kowych dostaw”, wprowadzenie kon-
traktacji pozwoliła z optymizmem pa-
trzeć w  przyszłość. Dzieci Antoniego 
i Stanisławy: Zbigniew i Wanda ukoń-
czyli Technikum Ogrodnicze w Lesznie. 
Wanda wyszła za mąż i  wyprowadzi-
ła się z domu. Zbigniew kontynuował 
naukę na Akademii Rolniczej, którą 
ukończył w 1978 r. z tytułem: magister 
ogrodnictwa. Również najmłodszy syn 
Więcław ukończył wydział rolny na 
Akademii Rolniczej w 1988 r. Zawarcie 
umów kontraktacyjnych z Wielkopolską 
Spółdzielnią Ogrodniczą spowodowało 
ukierunkowanie produkcji w ogrodnic-
twie Antoniego wyłącznie na warzywa. 
Uprawiano tu pomidory, ogórki, sałatę, 
kalarepę i  inne. Jednak zdecydowaną 
przewagę stanowiła uprawa kala�orów. 
Wysoka jakość hodowanych warzyw 
została doceniona na Krajowej Wystawie 
Ogrodniczej, gdzie prezentowane warzy-
wa zdobyły szereg wyróżnień. Dobra 
opinia przyczyniła  się do tego, że były 
chętnie kupowane przez znane poznań-
skie hotele: Merkury, Polonez, Poznań 
i inne. Również szpitale i jednostki woj-
skowe były odbiorcami warzyw. Bardzo 
ważną rolę odgrywała produkcja rozsad 
warzyw i kwiatów, nie tylko na własne 
potrzeby, lecz też na sprzedaż. Przez 

wiele lat zaopatrywali się w nie właści-
ciele ogródków Lubonia i okolicy. Mogli 
liczyć nie tylko na „�ance” czyli sadzon-
ki wysokiej jakości, ale także na życzliwe 
rady dotyczące upraw. Ponieważ 
w  ogrodnictwie stosowano duże ilości 
obornika, a starano się ograniczyć ilość 
„chemii”, w ziemi stosowanej do uprawy 
kwitło życie biologiczne. Wielu wędkarzy 
przed wyjazdem na ryby odwiedzała 
Antoniego. Wiedzieli, że tylko tu znajdą 
dżdżownice, tzw. „czerwone robaki”, 
które stosowali na przynętę. Również 
hodowcy królików, nutrii czy kur zaopa-
trywali  się tutaj nieodpłatnie w  liście 
kala�ora i  inne odpadki pozostałe po 
przygotowaniu warzyw do sprzedaży. 
Pomimo że praca w ogrodnictwie była 
ciężka i wymagała przestrzegania ter-
minowości, niezależnie od pogody, 
Antoni potra�ł połączyć pracę z dzia-
łalnością społeczną. Był wieloletnim 
radnym (wybrany w 1957 r. do Miejskiej 
Rady Narodowej w Luboniu). Pracował 
w Komisji Rolnej. Wspierał też �nan-
sowo Ochotniczą Straż Pożarną 
w Luboniu. Przez wiele lat przekazywał 
nieodpłatnie wiązanki goździków dla 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. Każ-
de dziecko, które rozpoczynało naukę 
w  klasie  I było przywitane na apelu 
ogólnoszkolnym i wręczano mu bukiecik 
kwiatów z  ogrodnictwa Antoniego 
Strączkowskiego. Wspominano o  tym 
w  kronice szkoły wydanej z  okazji 
100-lecia. Ciężka praca oraz okres oku-
pacji przyczyniły  się do tego, że pod 
koniec lat 70. Antoni zaczął chorować. 
Godnie w wielu pracach zastępowała go 

żona Stanisława. Także syn Zbigniew, 
w tym czasie student Akademii Rolni-
czej, każdą wolną chwilę poświęcał pra-
cy w ogrodnictwie. Zbigniew ożenił się 
w 1978 r. Początkowo małżeństwo pra-
cowało razem z rodzicami, później syn 
rozpoczął pracę w swoim ogrodnictwie. 
Mimo to aż do roku 1988 pomagał ro-
dzicom w pracy. W tym też roku skoń-
czył studia. Syn Wiesław ożenił się i prze-
jął gospodarstwo po rodzicach, rozpo-
czynając jego nowy etap. Antoni Strącz-
kowski zmarł 6 lipca1990 r. Żona Stani-
sława żyje do dziś, ma 96 lat i dochowa-
ła się 8 wnuków i 8 prawnuków.

Kombatant
Antoni Strączkowski był przeniesiony 
do rezerwy 14 grudnia1949 r. na pod-
stawie rozkazu MON z  7 grudnia 
1948 r. Od 7 września 1972 r. należał 

do Koła ZBoWiD w  Żabikowie nr 
239068, leg. 23338, od 26.09.1984  r. 
– 0174501. Posiadał Medal Zwycięstwa 
i Wolności (31.12.1976 r. nr 2932-76-
206) oraz medal „Za udział w wojnie 
obronnej 1939 r.” (23.02.1983 r.). Po-
nadto doceniono jego prace zawodową 
– był uhonorowany odznaką „Zasłu-

ż o ny  P r a c o w n i k  R o l n i c t w a” 
(22.09.1978  r, nr 68267). Otrzymał 
również Odznakę Honorową Miasta 
Poznania (26.11.1985 r., nr 32/88/85). 
Był członkiem działającego we Wro-
cławiu Klubu Byłych Więźniów Obozu 
Koncentracyjnego Gross-Rosen, 15 
września 1984  r. otrzymał Pierścień 
z Granitem z Kamieniołomu Śmierci. 
Na legitymacji potwierdzającej nadanie 
tego pierścienia widnieje nr 102.
Tragiczne przeżycia obozowe odcisnęły 
piętno na psychice pana Antoniego. 
Z wyciągu z orzeczenia lekarskiego z 23 
marca 1981  r. wynika, iż cierpiał na 
przewlekłą psychonerwicę jako KZ Syn-
drom, czyli zespół obozów koncentra-
cyjnych. Był przez to zaliczony do 
III grupy inwalidów.

Zbigniew Strączkowski 
i Robert Wrzesiński

Q
Nagrodzone przez Wojewódzki Związek Ogrodniczy kala�ory Zbigniewa i Antonie-
go Strączkowskich w kilku odmianach (Brio, White Top, Elgon i Opgal) podczas Kra-
jowej Wystawie Ogrodniczej w Poznaniu, w 1985 r.

Q
Medal Krajowej Wystawie Ogrodniczej 
z 1985 r. zdobyty przez rodzinę Strącz-
kowskich

Q
Najcenniejsza pamiątka rodzinna – 
„Pierścień z granitem” z Kamieniołomu 
Śmierci w obozie koncentracyjnym 
Gross-Rosen, sygnowany numerami – 
widoczny: więźnia 17312, po drugiej 
stronie (niewidoczny) numer kolejny 
pierścienia: 102. Antoni Strączkowski 
otrzymał go w 1984 r. na pamiątkę po-
bytu w obozie. Na legitymacji sentencja 
Franciszka Fenikowskiego: Z pokolenia 
niech głos nasz idzie w pokolenie: o pa-
mięć, nie o zemstę proszą nasze cienie! Los 
nasz dla was przestrogą ma być – nie 
legendą. Jeśli ludzie zamilkną głazy wołać 
będą!   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Przysięga w 7. Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Poznaniu w 1938 r., w któ-
rym służył Antoni Strączkowski
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160 lat temu
QQ 27 października 1856 r. uroczyście 

uruchomiono linię kolejową Poznań-
-Wrocław przez Luboń (bez przy-
stanku w Luboniu), co dało początek 
kolejnictwu na naszym terenie. Około 
1900  r. linię poszerzono do dwóch 
torów. Powstałą stację nazwano Za-
bikowo, jednak w 1904 r. w związku 
z intensywnym rozwojem przemysłu 
w Luboniu, zmieniono ją na Luban.   
(„WL” 12-2006, s. 24; „WL” 08-2005, s. 9)

145 lat temu
QQ 1 października 1871 r. na terenie 

Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie otwarto stację chemiczną 
i kontroli nasion po kierunkiem prof. 
Józefa Dembego.   (11, s. 150)

140 lat temu
QQ Do 1 października 1876 r. dyrek-

torem Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie (od 8 maja 1873 r.) był 
dr Juliusz Au (wcześniej pełnił już tę 
funkcję od 01.06.1870 do 30.09.1872).   
(13, s. 360)
QQ 1 października 1876  r. na skutek 

represyjnej polityki zaborcy (Prusy) 
zamknięto Szkołę Rolniczą im. Haliny 
w Żabikowie.   (3, s. 160; 11, s. 159)

115 lat temu
QQ 17 października 1901 r. do Lasku 

przyjechał powiatowy inspektor szkol-
ny Casper i wspólnie z sołtysem Janem 
Aniołą oraz członkami dozoru szkol-
nego (Patz, Matecki, Mager, Kubala, 
Walter) spisał wstępną umowę kupna 
działki pod budowę szkoły (budynek-
pierwotny przy ul. Sobieskiego 65, obec-
nie Pogodne Przedszkole).   (13, s. 87)

110 lat temu
QQ Do października 1906  r. dzieci 

z Kolonii w Żabikowie (ewangelicy) 
chodziły do szkoły w Luboniu (stary 
budynek SP 3 przy ul. Armii Poznań). 
W 1906 r. przeniosły się do przygoto-
wanego dla nich zastępczego budynku 
po Landbanku leżącego na drodze do 
Kotowa i 1 października rozpoczęły 
tam zajęcia.   (13, s. 263)

75 lat temu
QQ 1 października 1941 r. w Żabiko-

wie mieszkało 800 osób wyznania 
ewangelickiego (od 10.1939 r. liczba 
wzrasta o 600).   (13, s. 283)

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

Kalendarium 
lubońskie

październik – okrągłe rocznice

Powszechnie lubiany i  ceniony lubo-
nianin, długoletni prezes Koła Polskie-
go Związku Wędkarskiego przy Wiel-
kopolskim Przedsiębiorstwie Przemy-
słu Ziemniaczanego (WPPZ), były 
prezes chóru „Bard”, życzliwy sąsiad

Urodził się 9 marca 1938 r. w Młynko-
wie pod Czarnkowem. Mieszkał 
w  Luboniu nieprzerwanie od 61  lat. 
Od 1955 r. był zatrudniony w Zakła-
dach Przemysłu Ziemniaczanego, naj-
pierw jako ślusarz, później jako me-

chanik główny, a następnie jako kie-
rownik warsztatów. Pracował tam do 
momentu przejścia na emeryturę 
w  grudniu 1995  r. Przez całe życie 
udzielał  się społecznie i  angażował 
w sprawy miasta. Jego pasją było węd-
karstwo, dlatego w 1964 r. wstąpił do 
Koła Wędkarskiego nr 23 przy WPPZ, 

a dziesięć lat później został jego pre-
zesem i pełnił tę funkcję przez następ-
ne 22 lata. Dużo czasu poświęcał dba-
łości o środowisko naturalne i zabiegał 
o czystość Warty oraz Kocich Dołów. 
Interesował  się również muzyką 
i w przeszłości śpiewał w chórach „Ton” 
i  „Bard”, którego przez pewien okres 
był prezesem i w którym poznał przy-
szłą żonę – Elżbietę z  d. Golnisz. 
Mieszkańcy para�i pw. św. Jana Bosko 
pamiętają pana Tadeusza zbierającego 

Q
Tadeusz Kabat, jakiego pamiętamy

Q
Taniec prezesów – Tadeusz Kabat (prowadził 
przez pewien czas chór „Bard”) z Melanią Roszyk 
(późniejsza prezes zespołu)

Q
Ślub Tadeusza Kabata i Elżbiet Golnisz 
w kościele św. Jana Bosko

Q
Młodzi państwo Kabatowie z rodzicami i świadkami

o�arę podczas porannych, nie-
dzielnych Mszy św.
Został uhonorowany Złotą Od-
znaką PZW z Wieńcami Za Za-
sługi dla Wędkarstwa Polskiego 
(leg. nr 10330) oraz innymi od-
znaczeniami związku. W grudniu 
1985 r. Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Luboniu przyznało 
mu Medal Pamiątkowy z okazji 
XXX-lecia nadania praw miej-
skich.
Tadeusz Kabat mieszkał z rodzi-
ną przy ul. 3 Maja. Został pocho-
wany w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu w  Żabikowie, gdzie 
spoczywa jego żona.

PAW

W poniedziałek, 8 sierpnia, w wieku 78 lat zmarł

śp. Tadeusz Kabat

Tadeusz Kabat 
(z lewej) z pu-
charem za 
osiągnięcia 
wędkarskie.

Q
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QQ 6 października 1941  r. gestapowcy 
aresztowali wikariusza z para�i św. Jana 
Bosko – ks. Brunona Stachowskiego, któ-
rego 30.09 zamknęli w obozie w Dachau 
jako więźnia nr 28088. Po roku zmarł 
(listopad 1942 r.)   (3, s. 159; 11, s. 81)
- W październiku 1941 r. zamknięto ko-
ściół pw. św. Jana Bosko. Niemcy zamienili 
go na magazyn wojskowy.   (11, s. 81)

70 lat temu
QQ Od 22 kwietnia 1945 do 26 paździer-

nika 1946 r. życie para�i św. Jana Bosko 
skupiało się w kaplicy urządzonej w nie-
otynkowanej sali domu para�alnego, 
w  której ustawiono najstarszy ołtarz 
przechowany w trakcie wojny na podda-
szu (wczesniej stał w Domu Gminnym, 
od 1938 r. w nawie głównej; 26.10.1946 
przeniesiono go z  domu para�alnego 
do świątyni i  służył w odbudowanym 
kościele do 1981 r.).   (3, s. 178)
QQ 27 października 1946 r. ks. proboszcz 

Teodor Nogala poświęcił odbudowany 
po II wojnie kościół pw. św. Jana Bosko, 
odprawiając w nim pierwszą uroczystą 
mszę św. o godz. 7.30. Kazanie wygłosił 
ks. Marian Finke z Poznania. O godz. 
10.30 sumę odprawił ks. proboszcz Ma-
rian Tomaszewski z Żabikowa. W ob-
rzędach uczestniczyły tłumy para�an, 
przedstawiciele władz państwowych, 
zarządy miejscowych fabryk, organi-
zacje społeczne i kościelne.   (3, s.181)
QQ 28 października 1946 r. ks. Teodor 

Nogala poświęcił nowy ołtarz św. Judy 
Tadeusza w kościele św. Jan Bosko, ufun-
dowany przez wieloletnią przyjaciółkę 
rodziny Streichów – Teo�lę Jankowską 
z d. Nagel z Bydgoszczy – jako wotum 
za przeżycie Powstania Warszawskie-
go.   (3, s. 183)

65 lat temu
QQ Od 6 do 20 października 1951  r. 

Szkoła nr 1 (ul. Poniatowskiego) była 
zamknięta z powodu epidemii szkarla-
tyny (płonicy).   (13, s. 298)

55 lat temu
QQ 9 października 1961 r., po 27 miesią-

cach budowy, uroczyście otwarto nowy 
segment Szkoły Podstawowej nr 2 z 11. 
salami lekcyjnymi (skrzydło „B” po lewej 
stronie najstarszego budynku, z wejściem 
od ul. Żabikowskiej i schodami). Pro-
jektantem był inż. Henryk Nowakow-
ski z Biura Projektów „Miastoprojekt” 
w Poznaniu.   (8; 13, s. 187)

25 lat temu
QQ 31 października 1991  r. Wojewo-

da Poznański dokonał podziału PEC 
(Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) 
w Poznaniu, tworząc przedsiębiorstwa 
i zaliczając miasto Luboń do PEC w Po-
znaniu, powstałego na bazie Zakładu 
Poznań. Dokonał też podziału WPWiK 
(Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji).   („Raport o stanie 
miasta” – „WL” 06-1994, s. 8)

20 lat temu
QQ 12 października 1996 r. zorganizo-

wano obchody 50-lecia �rmy „Anika” 

państwa Eugenii i Stanisława Butków. 
Festyn prowadziło Towarzystwo Miłośni-
ków Miasta Lubonia, którego właściciele 
�rmy byli honorowymi członkami. Roz-
poczęto przemarszem od sklepu „Ani-
ka” położonym na tzw. tarasie budynku 
administracji Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka” przy ul. Żabikowskiej 62 
do piekarni „Anika” na ul. Kościusz-
ki, a  zakończono biegiem ulicznym.   
(„WL”11’96 s.10)

15 lat temu
QQ Na sesji 25 października 2001 r. Rada 

Miasta uchwaliła: miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy (mpzp) mieszkaniowej „La-
sek-Północ” i „Lasek-Zachód”, przystą-
pienie do sporządzenia mpzp „Poligon 
PSP” (przeznaczenie 5,5  ha lasu przy 
Warcie na poligon dla Szkoły Aspiran-
tów Państwowej Straży Pożarnej) oraz 
odstąpienie od sporządzenia mpzp terenu 
przeznaczonego na poszerzenie cmen-
tarza para�alnego w Żabikowie.   (10, 
XXXIX/203/2001, XXXIX/204/2001, 
XXXIX/205/2001, XXXIX/206/2001; 
„WL” 04-2003, s. 18 i „Informator Miasta 
Luboń” nr 4 >46<, s. 2)
QQ 10 października 2001 r. w Gimnazjum 

nr 2 powstał zespół muzyczny „Over the 
Edge”.   („WL” 12-2004, „Wademekum 
lubońskie”, cz. 10, s. 37)

5 lat temu
QQ W październiku 2011 r. Urząd Miasta 

Luboń przekazał Zarządowi Transportu 
Miejskiego (ZTM) w  Poznaniu orga-
nizację transportu na terenie Lubonia.   
(„WL” 07-2015, s. 19)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa XX 
wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna Balińska, 
Wrocław 2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje 
osadnictwa i dziewięciu para�i” Stanisław 
Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wyko-
paliska archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 1998; 
5 – „50 lat Lubońskiego Klubu Sportowego 
1943 – 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 
1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń SA 
1914-1999. Tradycja i współczesność”, An-
drzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka 
Miejska – „Kalendarium Lubonia” (www.
biblub.com); 10 – uchwały Rady Miasta 
Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fun-
dacji Augusta Cieszkowskiego” Stanisław 
Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 lat oświa-
ty w Luboniu” Stanisław Malepszak i Piotr 
P. Ruszkowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-1990); 
16 – „Lubonianie w Powstaniu Wielkopol-
skim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik Histo-
ryczny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, 
Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Para-
dowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblio-
teka Zawartości Czasopism)

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

oprac. HS

Co będzie z  przęsłami zabytkowymi 
z  mostu do Zakładów Chemicznych, 
które „gniją” przy ul. Sobieskiego?   
(RK)

Odp.: W odpowiedzi na zapytanie Miesz-
kańców dotyczące zdemontowanych 
przęseł mostu kolejowego przy zakładach 
Luvena SA, uprzejmie informujemy, iż 
w lipcu br., podczas posiedzenia Komi-
sji ds. Zabytków i Rewitalizacji Miasta 
Luboń, ponownie omawiano możliwości 
translokacji kratownic. Członkowie Ko-

misji zobowiązali się wskazać na terenie 
naszego miasta miejsca, które w sposób 
odpowiedni wyeksponowałoby zabyt-
kowy charakter przęseł. Z uwagi na ich 
znaczne rozmiary oraz przemysłowy 
charakter nie jest to zadanie proste. Do 
czasu znalezienia odpowiedniej lokali-
zacji, wykonane zostaną prace konser-
wacyjne ww. obiektów.

oprac. Agnieszka Perz
Wydział Planowania, Rozwoju i Ochrony 

Środowiska

Mieszkańcy pytają

Losy zabytku

Muzyczna grupa Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Wspólna Droga” wspa-
niale zaprezentowała się na XII Die-
cezjalnym Przeglądzie Piosenki Reli-
gijnej „Anielskie Śpiewogranie Swa-
rzędz 2016”. Impreza odbyła się pod 
patronatem ks. arcybiskupa Stanisła-
wa Gądeckiego. Przegląd tradycyjnie 
już zorganizowało Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
(SPDST) im. Leszka Grajka w sobotę, 
24 września, w  Swarzędzu. Dzięki 
pomocy finansowej władz swarzędz-
kiej gminy i  Powiatu Poznańskiego 
oraz parafii z ks. proboszczem Dariu-
szem Salskim na czele oraz darczyń-
ców, w kościele pw. Matki Bożej Mi-

łosierdzia mogło  się odbyć wspólne 
śpiewanie.
Podczas przeglądu rzecz jasna nie za-
brakło m.in. zaśpiewanej wspólnie „Bar-
ki” ku czci św. Jana Pawła II. Tradycyjnie 
odmówiono modlitwę „Aniele Boży, 
Stróżu mój”. Agata Domańska i jej cór-
ka Justyna wykonały na skrzypach utwór 
„Ave Maria”. Przewodnicząca SPDST 
– Barbara Kucharska – powitała gości: 
przedstawicieli duchowieństwa oraz 
władz gminnych i powiatowych, wolon-
tariuszy, a  przede wszystkim zespoły, 
solistów i ich opiekunów. W imieniu ks. 

arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
przemówił ks. Tadeusz Peliński, przeka-
zując życzenia.
Zaprezentowali się soliści oraz zespoły 
reprezentujące szkoły, stowarzyszenia, 
warsztaty terapii zajęciowej z: Lubonia, 
Poznania, Kórnika, Owińsk, Baranowa, 
Murowanej Gośliny, Konarzewa, Otusza, 
Swarzędza i Drzązgowa. Imprezę pro-
wadziła tradycyjnie znana piosenkarka 
Halina Benedyk, a w tym roku wspierał 
ją ks. Robert Klemens COr z Gostynia.
Halina Benedyk poinformowała m.in., 
że WTZ „Wspólna Droga” uczestniczą 
w przeglądzie po raz pierwszy i powsta-
ły w połowie grudnia. Lubońska grupa 
muzyczna zaśpiewała dwie pieśni: 

„Uwielbiam imię Twoje, Panie” oraz 
„Raduje się dusza ma”.
Wyniki przeglądu ogłosił ks. Robert 
Klemens COr, który poinformował, że 
jury uznało wszystkich wykonawców za 
zwycięzców! Uczestnicy przeglądu otrzy-
mali statuetki i dyplomy oraz upominki. 
Na zakończenie imprezy odśpiewano 
wspólnie pieśń pt. „Abba Ojcze”, hymn 
SPDST im. Leszka Grajka pt. „Jaka siła” 
oraz „Aniele, aniele” z  tekstem na XII 
przegląd. Tradycyjnie zebrani przed 
kościołem wypuścili do nieba balony.

Robert Wrzesiński

„Wspólna Droga” anielsko

Q
„Wspólna Droga” podczas występu na XII Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religij-
nej „Anielskie Śpiewogranie Swarzędz 2016”   fot. Robert Wrzesiński
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W sobotę, 17 września, świętowano pią-
te urodziny Rynku u „Szafrana” przy ul. 
Żabikowskiej. Dla wszystkich gości 
i klientów przygotowano wiele atrakcji. 
Można było skonsumować na powietrzu 
domowe wypieki, były stoiska ze słod-
kościami, każdy mógł  się poczęstować 
kiełbaską z grilla. Dla milusińskich przy-
gotowano wiele konkursów i niespodzia-
nek z nagrodami – przy muzyce. Dzieci 
mogły również wymalować sobie twarze. 
Dla każdego coś dobrego!
Rynek dziękuje wszystkim klientom, 
którzy korzystali z niego przez te 5 lat.

Władysław Szczepaniak

Fotoreportaż   

Piąte urodziny

Q
Pani Anita, sze-
fowa jednego 
z pawilonów, 
wystąpiła w roli 
solistki. Jej wy-
stęp można było 
porównać do 
śpiewu profesjo-
nalnej piosen-
karki   fot. Wła-
dysław Szczepa-
niak

Q
Manekiny zapraszały klientów Ryneczku na 5. urodziny   
fot. Władysław Szczepaniak

Q
Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się smaczne kiełbaski 
z grilla   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Okolicznościowe stragany z watą cukrową i konkursami dla dzieci    
fot. Władysław Szczepaniak

24 września członkowie chóru „Bard”, 
w 81. rocznicę powstania zespołu, wyru-
szyli pod doświadczonym okiem Reginy 
Górniaczyk, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Luboniu, na wycieczkę do 
Zielonej Góry. Wyjazd nastąpił o godz. 
7.30, z parkingu przy Intermarche. Do-
tarliśmy do Starego Kisielina, dzielnicy 
Zielonej Góry, gdzie spędziliśmy dwie 
godziny w winnicy „Julia”, założonej przez 
rodzinę Gradów. Nasza enoturystyczna 
wizyta (turystyka winiarska), obejmowa-
ła oprowadzenie po winnicy, poznaliśmy 
nazwy szczepów winorośli, metody upra-
wy i procesy wytwarzania trunku. Obej-
rzeliśmy Park Miniatur Historycznych 
Obiektów Winiarskich, który jest orygi-
nalną atrakcją winnicy. Byliśmy także 
zaproszeni na degustację wina, produko-
wanego w winnicy „Julia”.
Potem z tarasu widokowego Palmiarni 
oglądaliśmy panoramę Zielonej Góry. 
Następnie udaliśmy  się do Muzeum 
Etnogra�cznego w Ochli. Na obszarze 
13  ha zgromadzono i  objęto ochroną 
ponad 60 zabytkowych obiektów archi-
tektury wiejskiej (wśród nich dwa uni-
katowe: wieża winiarska z XVIII w. z Bu-

dachowa, gdzie zrobiliśmy pamiątkowe 
zdjęcie, i najstarszy w Polsce drewniany 
obiekt mieszkalny z  Potrzebowa dato-
wany na 1675 rok. Prezentuje  się tu 
różne typy architektury ludowej czterech 
sąsiadujących ze sobą regionów etno-
gra�cznych: Zachodniej Wielkopolski, 
Dolnego Śląska, Wschodnich Łużyc, 
obszaru środkowo - lubuskiego oraz 
historycznej Bukowiny. W  zabudowie 
„skansenowskiej wsi” wykorzystano za-
stany układ dróg, pól, łąk, lasów i wód. 
Wnętrza zabytkowych obiektów miesz-
kalnych i  gospodarczych prezentują 
tradycyjną kulturę materialną mieszka-
jącej tu ludności autochtonicznej, jak 
i  powojennych osadników z  uwzględ-
nieniem ich regionalnego zróżnicowania 
i przerwanej ciągłości kulturowej. Znacz-
ną część prezentowanych zbiorów sta-
nowią dawne sprzęty rolnicze, meble, 
tradycyjne tkaniny i ubiory ludowe (dą-
browickie, zbąszyńskie, łowickie, opo-
czyńskie, bukowińskie, lwowskie, wileń-
skie, łemkowskie, stanisławowskie, tar-
nopolskie, poleskie itd.). Muzeum po-
siada w zbiorach bogatą kolekcję współ-
czesnej sztuki ludowej i nieprofesjonal-

„Bard” w Zielonej Górze nej. Opuściliśmy teren 
Muzeum zafascynowani 
dużym zaangażowaniem 
twórców tego obiektu 
w gromadzenie ekspona-
tów i dbałością o ten uni-
katowy skansen budow-
nictwa ludowego.
Na mały odpoczynek po 
trudach zwiedzania poje-
chaliśmy do gospodarstwa 
agroturystycznego w Let-
nicy, 12  km od Zielonej 
Góry. Na pięknej polanie 
czekało na nas ognisko 
i grill z pieczonymi kieł-
baskami, które pochłania-
liśmy szybko, jako że wie-
logodzinny pobyt na świe-
żym powietrzu zaostrzył 
apetyty. Były również 
śpiewy, jak to w zwyczaju 
chóralnym bywa. Druh 
Roman Kaczmarek uru-
chomił swój akordeon 
i nad lasami brzmiał śpiew 
chóralny, przyciągając do 
nas miejscowych gości.
Dziękujemy pracownikom Ośrodka Kul-
tury w  Luboniu za przygotowanie dla 
chóru „Bard” tak interesującej imprezy.

Zarząd chóru „Bard”

Q
Ochla – chór „Bard” przed wieżą 
winiarską z XVIII w.
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Weekend z piosenką

dla publiczności, dzięki cze-
mu w  ciągu dwóch dni na 
widowni zasiadło ponad 
1 500 osób. W skład jury fe-
stiwalu tym razem weszli: 

Marek Piekarczyk – przewodniczący, 
Michał Kosiński, Agata Ławniczak – 
dyrektor TVP 3 Poznań, Sławomir Bajew 
– dziennikarz Radia Merkury, Wojciech 
Michalski – dyrektor Zespołu Szkół 
Muzycznych w  Poznaniu oraz Rafał 
Sekulak – wokalista, kompozytor i aran-
żer.

„Nim zgaśnie dzień”
W piątkowym koncercie konkursowym 
zaprezentowało się piętnaścioro �nalistów 
(każdy z nich zaśpiewał po dwa utwory), 
uprzednio zakwali�kowanych przez Radę 
Artystyczną w składzie: Michał Kosiński, 
Maciej Szymański, Mateusz Mikołajczak, 

Regina Górniaczyk i Rafał Sekulak. Na 
wstępie Mateusz Obroślak zaśpiewał pio-
senkę „Nim zgaśnie dzień”, następnie 
publiczność mogła wysłuchać kolejnych 
piosenek z  tekstami Janusza Kondrato-
wicza, m.in.: Trzynastego, Biały krzyż, 
Cygańska jesień, Tyle słońca w całym mie-
ście, Mam w  ramionach świat, Odsłoń 
twarz. Po przesłuchaniach konkursowych 
wystąpiły gościnnie Zuzanna Wiśniewska 
– laureatka ubiegłorocznego festiwalu 
w Luboniu oraz Kasia i Gosia Hybiak – 
lubonianki znane z programu talent-show 
„e voice of Poland”. Na koniec wystąpił 
laureat Festiwalu „Solo Życia 2015” – 
Kopyciok z zespołem Sandstones.

„Powrócisz tu”
Koncert galowy rozpoczął  się bardzo 
dynamicznym występem formacji Dan-
cecool z  lubońskiego Ośrodka Kultury. 
Dzieci wykonywały tańce do zmiksowa-

nych utworów Tyle słońca w całym mie-
ście i Trzynastego. Już na początku kon-
certu jury ogłosiło swój werdykt. Zwy-
ciężczynią tegorocznej imprezy, zdoby-
wając nagrodę Grand Prix, została 
Paulina Tarasińska (laureatka programu 
„Szansa na Sukces”, członkini zwycięskiej 

Q
Moment po ogłoszeniu werdyktu festiwalowego jury, w pierwszym rzędzie piętnaścioro �nalistów – piąta od lewej – zwycięż-
czyni, Paulina Tarasińska, z jej prawej kolejno pozostali laureaci: Mateusz Obroślak, Łukasz Juszkiewicz, Marianna Ćwiąkała, 
Zo�a Banaszak i Karolina Chudzińska. Za nimi organizatorzy festiwalu, członkowie jury i Rady Artystycznej oraz honorowi go-
ście   fot. Wiesław Janicki

drużyny Andrzeja Piasecznego w tele-
wizyjnej „Bitwie na Głosy”), która otrzy-
mała z  rąk burmistrz Małgorzaty Ma-
chalskiej festiwalową statuetkę. Zdobyw-
czyni I  nagrody wręczono również 
5 000 zł ufundowane przez Powiat Po-
znański. Na drugim miejscu znaleźli się 
ex aequo Łukasz Łuszkiewicz i Mateusz 
Obroślak, którzy otrzymali nagrody po 
1  500  zł zasponsorowane przez �rmę 
„Papis”. Jury przyznało dwie równorzęd-
ne III  nagrody – Mariannie Ćwiąkale 
i Zo�i Banaszak. Po 1 000 zł przekazał 
na ten cel Fundusz Popierania Twórczo-
ści Andrzeja Szczypiorskiego przy Sto-
warzyszeniu Autorów ZAIKS. Nagrodę 
publiczności otrzymała Karolina Chu-
dzińska, a upominek dla niej – kamerę 
sportową – ufundowała �rma „Broker 
Sound”. Gościnnie wystąpili też Marek 
Piekarczyk, Mieczysław Jurecki i Tomasz 
Zeliszewski (dwaj ostatni są związani 
z  grupą „Budka Su�era”), wykonując 
utwory zespołów „ABC” i „Polanie”.

Lubońskie akcenty
Podczas galowego koncertu, poza kon-
kursem, wystąpili lubonianie – znani 

w naszym mieście Natalia Kaźmierczak 
i Łukasz Kalinowski (członkowie Mło-
dzieżowej Rady Miasta) z piosenką W 
drodze do Fontainbleau. Festiwalowa 
publiczność miała także okazję do 
wzruszeń podczas lirycznych utworów 
Ostatnia stacja metra wykonanego 
przez Magdalenę Domek i Rafała Se-
kulaka oraz piosenki Natalie w wyko-
naniu Rafała Sekulaka z  towarzysze-
niem skrzypka Kosty Millera i tancer-
ki Agaty Podbylskiej z formacji Dan-
cecool.

Koncert gwiazdy wieczoru
Po części festiwalowej odbył się wspa-
niały koncert Marka Piekarczyka, 
podczas którego publiczność usłysza-
ła materiał z albumu Źródło. Wokali-
sta przedstawił własne interpretacje 
znanych polskich przebojów przełomu 
lat 60. i 70. Była to prawdziwa uczta 
dla lubiących dobrą muzykę i udane 
interpretacje.

Jak co roku organizatorem koncertu 
było Miasto Luboń, natomiast współ-
organizatorami: Ośrodek Kultury, LO-
SiR i Młodzieżowa Rada Miasta. Tego-
roczny festiwal przejdzie do historii 
jako wielkie i  udane wydarzenie mu-
zyczne. Potwierdzały to komentarze 
publiczności zgromadzonej na koncer-
tach, które świadczą, że �naliści dobrze 
poradzili sobie z  piosenkami Janusza 
Kondratowicza.

PAW

Q
Swoje umiejętności wokalne zaprezento-
wała publiczności Natalia Kaźmierczak 
(pierwsza z lewej), występując na scenie 
w duecie z Łukaszem Kalinowskim 
z MRM   fot. Wiesław Janicki

Q
Koncert galowy rozpoczął się bardzo dynamicznym występem formacji Dancecool 
z lubońskiego Ośrodka Kultury   fot. Wiesław Janicki

Q
Publiczność festiwalu   fot. Wiesław Janicki

cd.  
ze str. 
33

Organizatorzy dziękują patronom ho-
norowym, patronom medialnym i part-
nerom festiwalu oraz finalistom za 
entuzjazm, profesjonalizm i wspaniałą 
atmosferę, jaką stworzyli podczas kon-
certowego weekendu.
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Czytanie „Quo Vadis”
3 września Biblioteka w Luboniu dołą-
czyła do akcji „Narodowe Czytanie >Quo 
Vadis< Henryka Sienkiewicza”. Tegorocz-
na lektura została wybrana podczas in-
ternetowego głosowania spośród 5 pro-
pozycji. Dzieło Sienkiewicza konkuro-
wało z  „Chłopami” Władysława Rey-
monta, „Weselem” Stanisława Wyspiań-
skiego, „Popiołami” Stefana Żeromskie-
go oraz powieścią Marii Dąbrowskiej 
„Noce i dnie”. Dzieło polskiego noblisty 
czytaliśmy pod hasłem: „Chwyć byka za 
rogi”. Na placu przed sklepem „Skrzat” 
powstała arena, gdzie wszyscy chętni 
mogli stanąć oko w oko z bykiem i pod 
jego czujnym spojrzeniem zmierzyć się 
z  fragmentem książki. Czytający lubo-
nianie nie zawiedli! Serdeczne podzię-
kowania składamy restauracji „Czerwo-
na papryka” mieszczącej się przy poznań-
skim Starym Rynku, za wypożyczenie 
byka i  umożliwienie stworzenia areny, 
która zachęcała do zainteresowania się 
akcją. 

Szarpanych instrumentów dźwięk
W pierwszy powakacyjny weekend w Bi-
bliotece Miejskiej odbyło  się wspólne 
muzykowanie. Uczestnicy koncertu zo-
stali zabrani w muzyczną podróż w cza-
sie. Dowiedzieli się, jak powstał pierwszy 
szarpany instrument i co oznacza nazwa 
ukulele. Na zakończenie spotkania 
wszystkie dzieci wspólnie z  rodzicami 
śpiewały piosenkę „Było morze, w morzu 
kołek”.

Śpiewać każdy może
7 września w „Galerii na Regale” odby-
ło się pierwsze po wakacyjnej przerwie 
spotkanie z muzyką. Muzyczny semestr 
rozpoczęliśmy koncertem lubonian, po 
występie których wspólnie śpiewaliśmy 
piosenki ogniskowe.

Współtworzenie bajki
Na scenie „Galerii na Regale” zagościł 10 
września Teatr „Frajda” z  Torunia ze 
spektaklem pt. „Bajkopisanie”. Tym ra-
zem młodzi widzowie starali się pomóc 

Bajkopisarce w napisaniu nowej opowie-
ści. Z pomocą Weny poszukiwali ideal-
nej postaci do bajki, niestety zadanie 
utrudniał im psotliwy Chochlik. Dzieci 
bardzo aktywnie współtworzyły przed-
stawienie i bez problemu odszyfrowały, 
kto ostatecznie ma być bohaterem no-
wego opowiadania.

Klub „Promyk”
13 września odbyło się pierwsze po wa-
kacyjnej przerwie spotkanie uczestników 
Klubu Ludzi Niewidomych i  Słabowi-
dzących „Promyk”. Nie zabrakło śpiewu, 
wakacyjnych opowieści oraz zaległych 
życzeń imieninowych, a to wszystko przy 

Z Biblioteki Miejskiej pysznej kawie. Przypominany, że spo-
tkania odbywają się zawsze w drugi wto-
rek miesiąca o godz. 14.

Poznaj lwy
17 września odbyło się wspólne czytanie 
bajek z Panią Elżbietą Andrzejak-Nagel, 
która zabrała dzieci w niesamowitą po-
dróż do Afryki. Podczas spotkania „Spa-
cerowałam z lwami” dowiedzieliśmy się 
wielu interesujących faktów o lwach oraz 
zobaczyliśmy, jak naprawdę wygląda 
spacer z tymi ogromnymi kotami. Wszy-

scy z uwagą wysłuchali małego zbioru 
rymowanych opowiadań o dzikich zwie-
rzętach oraz książki Elżbiety Zubrzyckiej 
pt. „Lew: bajka 
o  dwóch królach”. 
Czytanym tekstom 
towarzyszył film 
oraz zdjęcia z nie-
zwykłej podróży 
Pani Elżbiety do 
Afryki.

Sztuka  
dla dzieci
24 września „Gale-
ria na Regale” za-
mieniła się w pra-
cownię plastyczną. 
Tym razem dzieci 
zobaczyły, jak wy-
glądało życie ludzi 
prehistorycznych 
i  jak tworzono 
sztukę w  tamtym 
okresie. Poznały 
niesamowitą histo-
rię odkrycia jaskini 
w  Lascaux przez 
chłopców, którzy 
podczas spaceru 
zgubili swojego 
psa. Główną atrak-

cją było tworzenie własnych malowideł 
wzorowanych na tych sprzed tysięcy lat. 
Dzieci pokryły niepowtarzalnymi obraz-
kami specjalnie przygotowane kartony 
i kamienie. Malowanie rękoma i patycz-
kami sprawiło wiele frajdy nie tylko 
dzieciom. Wszystkich małych artystów 
serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia 
22 października!

Z czerniakiem można wygrać!
27 września odbył się wykład pt. „Wiem. 
Badam. Wygrywam. Z czerniakiem moż-
na wygrać! Jak rozpoznać i jak leczyć”. 
O swojej walce z chorobą opowiedziała 
Mirosława Skitek – prezes Stowarzysze-
nia Chorych na Czerniaka. Wyjaśniła 
także, jakie są przyczyny choroby, dla-
czego tak istotne jest kontrolowanie 
stanu skóry, a także jak leczyć chorobę. 
Przekonujące wystąpienie z pewnością 
zapadnie w pamięć uczestników.

Kino oscarowe
We wrześniu w  Bibliotece Miejskiej 
wystartowała nowa odsłona klubu �l-
mowego, tj. „Kawiarniano-filmowe 
granie”. Tym razem skupiliśmy  się na 
�lmach oscarowych. Obejrzeliśmy „Zja-
wę”, „Dziewczynę z portretu”, „Spotli-
ght” oraz „Pokój”. Wyświetlone pozycje 
okazały się doskonałym wyborem, gdyż 
poruszając niezwykle różnorodną te-
matykę pozwoliły każdemu widzowi 

znaleźć coś, co w kinie lubi 
i ceni. Wszystkich miłośni-
ków sztuki �lmowej zapra-
szamy w  październiku na 
kolejne projekcje.

E-książki
Jeśli jesteś fanem książek 
w formie elektronicznej, za-
chęcamy do korzystania 
z platform IBUK Libra oraz 
NASBI/OSBI! Zapraszamy 
do Biblioteki Miejskiej po 
PIN, który umożliwi reje-
strację.

BM

Q
Oryginalne – w plenerze – czytanie Sienkiewicza przy sklepie „Skrzat”, naprzeciw 
Biblioteki Miejskiej

Q
Bajkopisanie w Bibliotece

Q
Powakacyjne spotkanie w klubie „Promyk” 

Q
„Galeria na Regale” – pracownią plastyczną dla dzieci tworzą-
cych sztukę jak ludzie prehistoryczni
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W sobotę, 10 września odbyła się ostat-
nia miejska impreza tego lata zorgani-
zowana przez nasz Ośrodek Kultury 
– „Biba w  Lasku”. Pogoda dopisała, 

frekwencja i  humory mieszkańców 
również. Na scenie zaprezentowały się 
ciekawe zespoły artystyczne, do któ-
rych można zaliczyć: Zespół Śpiewaczy 

Szarotki, Dziecięcy 
Zespół Tańca Ludo-
wego Lubonie, Zespół 
Muzyczny Ton, Zespół 
Pieśni i Tańca Łaniki 
oraz zespół Muzyczna 
Biesiada Polska. Z my-
ślą o  przybyłych na 
rodzinny piknik usta-
wiono stoiska z ręko-
dziełem i  gastrono-
mią, sprzedawano 
miód. Przygotowano 
również atrakcje dla 
najmłodszych. Rewe-
lacją tegorocznej im-
prezy były pokazy 
Specjalistycznej Gru-
py Ratownictwa Wy-
sokościowego Pań-
stwowej Straży Pożar-
nej (PSP). Co odważ-

Biba w Lasku
Zespół „No To Co” w parku Siewcy

niejsi młodzi i  starsi, ubezpieczani 
przez strażaków, mogli  się wspiąć 
wysoko na drzewo za pomocą drabin-
ki speleologicznej. Ogromnym powo-

dzeniem cieszyły  się przejażdżki po-
wózkami konnymi i na kucyku wierz-
chem, które zagwarantował m.in. Ja-
nusz Czyż z  „Banderozy” w  Lasku. 
W miarę upływu czasu dało się odczuć 
wzrastające napięcie spowodowane 
oczekiwaniem na występ gwiazdy wie-
czoru, którą tym razem była jedna 
z ikon rodzimej muzyki – legendarna 
„Grupa Skifflowa No To Co” (uprawia-
jąca folk z wpływami jazzu i bluesa), 
założona przez Piotra Janczerskiego 
w 1967 r. W latach 70. miała występy 
estradowe na terenie całej Polski, 
a także koncertowała m.in. we Francji, 
Kanadzie, USA, Niemczech i Wielkiej 
Brytanii. Grupa zaprezentowała  się 
w  swoich dobrze znanych utworach, 
m.in.: „Kocham swoje miasto”, „Naj-
piękniejsza jest moja ojczyzna”, „Te 
opolskie dziouchy”, „Żołnierz dziew-
czynie nie skłamie” oraz tytułowy 
utwór z  albumu „Nikifor”, za który 
zdobyła złotą płytę. Po tej wspaniałej 
uczcie muzycznej do godz. 21 trwała 
zabawa pod chmurką.

PAW

Q
Park Siewcy podczas „Biby w Lasku”  z lotu ptaka fot. Rafał Wojtyniak

Q
Zadowolone miny uczestników rodzinnego pikniku mówią same za siebie, dużym 
powodzeniem cieszyły się stanowiska gastronomiczne oraz z rękodziełem    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zainteresowanie dzieci wzbudzały ubrane baloty słomy, 
które co roku są maskotką Biby w Lasku, niestety, po za-
kończeniu festynu podpalono je i musieli interweniować 
nasi strażacy   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Podczas koncertu grupy „No To Co” trwała przednia zabawa, niektórzy ruszyli 
w tany   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Występ grupy „No To Co”, przy perkusji usiadł Aleksander Kawecki grający w zespo-
le od momentu jego powstania. Pierwszy z prawej to grający na basie i śpiewający 
Jerzy Rybiński (brat Andrzeja), który był gwiazdą wieczoru na zeszłorocznej Bibie 
w Lasku   fot. Paweł Wolniewicz
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QQ 23 września br. obcho-
dziliśmy szczególną uro-
czystość – 93. urodziny 
Maksymiliana, najstarszego 
uczestnika naszych zajęć. 
Na to wzruszające wydarze-
nie przybyli z gratulacjami 
pani burmistrz Małgorzata 
Machalska i wiceburmistrz 
Mateusz Mikołajczak.
QQ Pod koniec miesiąca, 

korzystając z dobrej po-
gody, wybraliśmy się do 
„Art Zagrody” w Dyma-
czewie Starym. Uczestni-
czyliśmy tam w  warsztatach artystycz-
nych, na których własnoręcznie piekliśmy 
chałki i drożdżówki, z gliny wykonywa-
liśmy ozdobne dzwonki, a przy pomocy 
prostych narzędzi stolarskich zrobiliśmy 
ptaszki z drewna. Dzień ten zakończyli-
śmy przy ognisku, posilając się pieczoną 
kiełbaską i własnymi wypiekami.

QQ 29 września zostaliśmy zaproszeni 
na Piknik Seniora w Białobrzegach pod 
Warszawą organizowany z okazji obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Osób Star-
szych. W spotkaniu wzięły udział delega-
cje z Dziennych Domów „Senior-Wigor” 
z całej Polski. Celem pikniku była wymiana 
dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie 

organizacji Domów.
Senior-Wigor

KULTURA

QQ W związku ze zbliżającą się jesienią 
i wykopkami we wrześniu w naszym Domu 
obchodziliśmy „Święto Pieczonego Ziem-
niaka”. Rozgrywano różne konkurencje, 
takie jak obieranie ziemniaka na czas, 
rzeźbienie �gurek ziemniaczanych, czy 
rzut pyrą do wymborka. Nie zabrakło 

również ziemniaka pieczonego w po-
piele – pycha!
QQ Parę dni później wypłynęliśmy okrę-

tem korsarskim na Wyspę Skarbów. 
Trzeba było wybudować statek i po-
szukać złota ukrytego w ostępach na-
szego ogródka. Nie mogło zabraknąć 
frywolnych, marynarskich piosenek 
i zabawy tanecznej w strojach pirackich.
QQ W sobotę, 17 września, zostaliśmy 

zaproszeni na Piknik Seniora do Bara-
nówka organizowany przez Fundację 
Stworzenia Pana Smolenia. Impreza 
była �nansowana z budżetu Starostwa 
Poznańskiego, dlatego mogliśmy spo-
tkać się tam z seniorami z całego powiatu. 
Odbyły się liczne konkursy, w których 
zajęliśmy miejsca na podium i zdoby-
liśmy wiele cennych nagród. Seniorzy 
mogli skorzystać z przejażdżki na ko-
niu i bryczką. Oprócz podstawowych 

badań poziomu cukru i ciśnienia, można 
było zbadać poziom tkanki tłuszczowej 
i skonsultować wynik z lekarzem. Orga-
nizatorzy zapewnili uczestnikom pyszny 
posiłek w  postaci grochówki, kiełbasy 
i karkówki z grilla.

W Dziennym Domu „Senior-Wigor”

Q
Dzień Pyry w Domu „Senior-Wigor”

Q
Zabawa piracka seniorów z Wigora

Q
Przedstawiciele lubońskiego DD „Senior-Wigor” na pikni-
ku w Białobrzegach w towarzystwie minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej – Elżbiety Rafalskiej

Z okazji Europejskiego 
Dnia Seniora serdecznie 
zapraszamy seniorów na 
dzień otwarty w  Dzien-
nym Domu „Senior-Wigor” 
w  Luboniu (ul. Romana 
Maya 1b), który odbę-
dzie się 20 października 
w godz. 10-14.30. Odwie-
dzający nasz Dom będą 
mogli zapoznać się z pro-
ponowaną przez nas ofertą, 
obejrzeć prace wykonane 
przez Uczestników oraz 
wziąć udział w  warszta-
tach artystycznych.

Pony Express – szybka poczta konna 
działająca na obszarze Wielkich Równin 
i Gór Skalistych na odcinku od St. Jo-
seph w Missouri do Sacramento w Ka-
lifornii, w okresie od 1860 do paździer-
nika 1861  r. – była najprostszą drogą 
komunikacji z Zachodem przed wpro-
wadzeniem łączności telegraficznej. 
Zrzeszone kraje europejskie kultywują-
ce przejazd poczty konnej przekazują 
historię i dzieje Dzikiego Zachodu mło-
demu pokoleniu oraz wszystkim fascy-
natorom Ameryki Północnej. 11 sierpnia 
br. riderzy (konni listonosze) – Marek 
Godzina i Joanna Kubisa jadący na ko-
niach Ha�uś i Horacy z Fundacji Stwo-
rzenia Pana Smolenia z  Baranówka – 
zostali zaprzysiężeni przez Mariachiego 
– Lidera XP Poland Okręg Wielkopolska 
i wyruszyli w trasę. Kurierom asystowa-
li podczas jazdy ich przyjaciele – Marian 
i Mikołaj Klupczyńscy – podążający na 
koniach Eliza i Magma z Rancha „Bursz-

tynowy Zwierzyniec”. Osoby przybyłe 
do Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu 
mogły wysłać swoim bliskim lub znajo-
mym pamiątkową widokówkę pod nad-

Europejska Poczta Konna wyruszyła z Lubonia
Pierwszy tegoroczny etap kończył się w miejscowości Sowinki k. Mosiny. Jeźdźcy mieli do przebycia 19 etapów po około 20-25 km, w sumie – ponad 
400 km w siodle na terenie Polski , a łączna długość przejechanych konno etapów wyniosła ok. 2 300 km

zorem poczmistrza. Jeźdźcy transporto-
wali korespondencję w zabezpieczonych 
sakwach, które zostały dostarczone do 
wyznaczonego celu o ustalonym czasie. 

Następnie, zgodnie z regulaminem, pocz-
tę przekazano kolejnym zaprzysiężonym 
riderom mającym to samo zadanie do 
wykonania. Droga, której posłańcy mu-
sieli stawić czoła, wiodła przez tereny 
zabudowane, leśne oraz polne, na któ-
rych czyhało wiele niespodzianek i przy-
gód. Jeźdźcy musieli wykazać się dużymi 
umiejętnościami i  doświadczeniem, 
które podczas Pony Expressu odgrywa-
ją ogromną rolę (jak u koni wytrzyma-
łość �zyczna i przystosowanie do panu-
jących warunków w terenie). Kierowcy 
w oznaczonych pojazdach zabezpiecza-
li kolumnę poczty konnej, aby cały etap 
przebiegł zgodnie z planem.

Zbigniew Henciel
Q
Riderzy i poczmistrz reprezentujący Kowbojskie Miasteczko w Luboniu   fot. Zbi-
gniew Henciel

Kowbojskie miasteczko dziękuje ri-
derom za szybkie i  sprawne dostar-
czenie poczty!
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W marcu ubiegłego roku Komitet Zało-
życielski w składzie: Robert Świerczyń-
ski, Jan Strugarek, Paweł Dybczyński, 
Dariusz Łopiński i  Paweł Wolniewicz 
powołał do życia Lubońskie Bractwo 
Kurkowe (LBK), które jest Stowarzysze-
niem Strzelecko-Patriotycznym i Spor-
towo-Rekreacyjnym i członkiem Zjed-
noczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
Rzeczypospolitej Polskiej (ZKBSRP). 
Jego misją jest przede wszystkim pielę-
gnowanie idei patriotycznych, kulturo-
wych tradycji historycznych oraz utrwa-
lanie świadomości, poczucia obowiązku 
obywatelskiego i państwowego względem 
naszej Ojczyzny, a także ćwiczenie umie-
jętności strzeleckich członków, by w ra-
zie potrzeby stanąć w jej obronie.
W niedzielę, 18  września o  godz.  10., 
w  kościele pw. św. Jana Bosko została 
odprawiona okolicznościowa Msza św., 

podczas której poświęcono sztandar LBK, 
opisany szczegółowo w maju br. (czytaj: 
„WL” 05-2016, s.  12). Przed nabożeń-
stwem, przy Krzyżu Milenijnym u zbiegu 
ulic Powstańców Wlkp. i  Puszkina, 
w  obecności pocztów sztandarowych 
uroczyście złożono wiązanki kwiatów 
i oddano okolicznościowe salwy armatnie, 
po czym nastąpił przemarsz spod krzyża 
do świątyni. W uroczystości uczestniczy-
li burmistrz Małgorzata Machalska, 
w imieniu starosty poznańskiego – radny 
powiatowy, Dariusz Szmyt (były bur-
mistrz naszego miasta), delegacje kilku-
nastu Bractw Kurkowych (nie tylko z na-
szego powiatu), strzelcy Związku Strze-
leckiego „Strzelec” oraz licznie zgroma-
dzeni wierni. Na wstępie wszystkich 
powitał Starszy Bractwa – Robert Świer-
czyński tymi m.in. słowy: Trwamy dla 
chwały i ozdoby miast, społeczeństwu na 

29 pozłacanych gwoździ
Poświęcenie sztandaru Lubońskiego Bractwa Kurkowego

Pierwotnie inicjatorzy i założyciele LTK 
chcieli nadać swojemu stowarzyszeniu 
nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Lubonia, jednak Zarząd TMML stanow-
czo się temu sprzeciwił argumentując, że 
nazwa ta jest myląca i kojarzy się z Towa-
rzystwem Miłośników Miasta Lubonia. 
Sprawa tra�ła do Sądu Rejonowego w Po-
znaniu, który podzielił stanowisko szefo-
stwa TMML i nie wyraził zgody na zare-
jestrowanie nowego stowarzyszenia pod 
proponowaną nazwą. Prezesem Zarządu 
LTK jest znany działacz społeczny i kul-
turalny – Jan Kaczmarek, jego zastępcą 
– Ludomira Maria Jarzina, sekretarzem 
– Zdzisława Piskorz, natomiast skarbni-
kiem – Felicja Sulima. W skład Komisji 

Rewizyjnej weszli: Renata Myssak-Mu-
szyńska, Barbara Szymankiewicz i Woj-
ciech Wicenciak. Obecnie LTK zrzesza 
11 członków, których głównymi celami 
są m.in.: oddziaływanie na otoczenie 
w  duchu patriotycznym i  umiłowania 
Lubonia, szerzenie wiedzy o naszym mie-
ście i jego okolicy, ochrona dziedzictwa 
kulturowego regionu, szeroko rozumiane 
promocja Lubonia i naszego regionu oraz 
działalność kulturalno-społeczna. Człon-
kowie nowego stowarzyszenia spotyka-
ją  się w  każdy czwartek po południu 
w Ośrodku Kultury i są otwarci na przy-
jęcie nowych koleżanek i  kolegów. Na 
spotkania zapraszają również sympaty-
ków.  PAW

Nowe stowarzyszenie
Z początkiem września powstała nowa organizacja – Lubońskie 
Towarzystwo Kulturalne (LTK) z siedzibą w Ośrodku Kultury przy 
ul. Sobieskiego 97. Utworzyli je długoletni członkowie Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia (TMML), z prawie 30-letnim stażem, z Sekcji 
Kulturalnej

Q
Podczas spotkania LTK w Ośrodku Kultury od lewej: Wojciech Wicenciak, Janina 
Rozumek, Ludomira Maria Jarzina, Renata Myssak-Muszyńska, Zdzisława Piskorz, 
Felicja Sulima, Kazimierz Brodziński, Barbara Szymankiewicz, Krystyna Kaczmarek, 
Jan Jazdończyk, Jan Kaczmarek   fot. Paweł Wolniewicz

siłę, a młodzieży na patrio-
tyczne wychowanie. Uro-
czystą liturgię sprawował 
kapelan LBK, były pro-
boszcz para�i – ks. kan. 
Karol Biniaś w asyście ks. 
Jarosława Żurawskiego. 
Okolicznościową homilię 
wygłosił ksiądz kapelan. 
Wspomniał m.in. o donio-
słości chwili, korzeniach 
Bractw Kurkowych w na-
szej ojczyźnie. Sięgając do 
historii mówił o powstaniu 
bractw w  średniowieczu, 
które było spowodowane 
koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa, a w szcze-
gólności zorganizowanej 

obrony miejskich murów i bram wjazdo-
wych przed najeźdźcą, że kolebką Bractw 
Kurkowych w Polsce jest Wielkopolska, 
bowiem już w 1253 r., w Poznaniu po-
wstało jedno z  najstarszych w  Europie 
i  najstarsze bractwo w  naszym kraju. 

Następnie były pro-
boszcz przypomniał 
najważniejsze fakty do-
tyczące powstania LBK, 
nie ukrywając zadowo-
lenia, że patriotyczne 
stowarzyszenie 
w Luboniu powstało. Po 
zakończeniu Mszy św. 
nastąpiło symboliczne 
wbicie 29  ozdobnych, 
pozłacanych gwoździ – 
kolejno nabijali je od 
góry drzewca darczyńcy, 
sympatycy i członkowie 
LBK. Na drzewcu wid-
nieją gwoździe z wygra-
werowaną treścią: Bur-
mistrz Miasta Luboń 
Małgorzata Machalska 
2016, Jan Ciszewicz, Ro-
bert i Beata Świerczyń-
scy, Haft Sobolewski, 
Prezes ZKBS RP Adam 
Gołembowski, Strzel-

mistrz KBS RP Zdzisław Kaczmarek, 
Poznańskie Bractwo Kurko-
we, H.B.D. Łopińscy, Vigor 
Biuro Ochrony Adam Urba-
nek, Tadeusz Janowski płk. 
„T” Brat Kurkowy 2016, To-

Q
W momencie poświęcenia sztandar trzymali Małgo-
rzata Machalska i Michał Sobolewski   fot. Paweł Wol-
niewicz

Q
Do Krzyża Milenijnego poczty sztandarowe prowadził 
Jan Strugarek, jako pierwszy kroczył poczet LBK  
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Po zakończeniu Mszy św. poczty sztandarowe w towarzystwie uczestników uroczy-
stości pokłoniły się przed Krzyżem Milenijnym   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
na str. 
62
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Z PARAFII

11 września o godz. 6 rano sprzed ko-
ścioła św. Barbary wyruszyła piesza piel-
grzymka (72 osoby) na wielki odpust 
NMP w Tulcach. Równocześnie wyru-
szyła z naszej para�i pielgrzymka rowe-
rowa.
Postanowiliśmy rodzinnie kolejny rok 
z  rzędu iść pieszo podziękować Matce 
Bożej za naszą rodzinę, dzieci i wnuki. 
W ubiegłym roku byliśmy z żoną i dwie-
ma nastoletnimi córkami: Marysią 
i Wiktorią. W tym roku dołączyła do nas 
nasza najmłodsza, 10-letnia córka Kin-

ga. Jesteśmy z  niej bardzo dumni, że 
mimo wielu wątpliwości postanowiła 
pójść z nami. W pielgrzymce uczestni-
czyli ludzie w  różnym wieku. Dwójkę 
najmłodszych rodzice wieźli w wózkach 
spacerowych. Cieszyliśmy się tym bar-
dziej, że jednym z nich był nasz 3-letni 
wnuczek Wojtuś.
Każdy z pielgrzymów niósł w sercu swo-
ją własną intencję, którą chciał przed-
stawić Matce Bożej.
Droga mijała nam bardzo miło. Śpie-
waliśmy pieśni przy dźwiękach gitary 

księdza Jacka Zjawina 
i modliliśmy się na ró-
żańcu. Mieliśmy dużo 
czasu na własne reflek-
sje i przemyślenia. Do 
Sanktuarium w  Tul-
cach dotarliśmy około 
godz.  11 – strudzeni, 
a l e  s z c z ę ś l i w i 
i uśmiechnięci.
S u m ę  o d p u s t o w ą 
o  godz.  12 przy ołta-
rzu polowym przeży-
liśmy wspólnie z inny-
m i  p i e l g r z y m am i , 
którzy przybyli pieszo, 
rowerami lub innymi 
środkami lokomocji 
(a  było ich całkiem 
sporo) .  Atmosfera 
udzieliła  się wszyst-
kim w skupieniu i na 
m o d l i t w i e ,  k t óre j 
przewodniczył ksiądz 
bp. Damian Bryl.
Dziękujemy Panu Bogu 
za to, że kolejny raz mo-
gliśmy uczestniczyć za-
równo duchowo i �zycz-
nie w takim doniosłym 
wydarzeniu. Chcieliby-
śmy zachęcić gorąco 
tych, którzy nigdy nie 
udali  się w  taką drogę, 
aby chociaż raz spróbo-
wali.

M.M. Czajkowscy

Z pielgrzymki do Tulec

Q
Grupa pielgrzymów z Lubonia w okolicy wiaduktu 
kolejowego na Franowie   fot. Ewa Pioterek

Niezwykła ekspozycja
Przed niedzielą, 18 września, w koście-
le pojawiła  się wystawa nt. Pomnika 
Wdzięczności Najświętszemu Serca 
Pana Jezusa w Poznaniu (nazywanego 
także Pomnikiem Wdzięczności w Po-
znaniu lub pomnikiem Chrystusa Kró-
la), którą wcześniej można było oglą-
dać w  innych lubońskich parafiach. 
W sobotę, 24.09. po wieczornej Mszy 
św. wyświetlono 15-minutowy film, 
a po nim odbył się wykład prof. dr hab. 
Stanisława Mikołajczaka – przewod-
niczącego Komitetu Odbudowy Po-
mnika Wdzięczności i przewodniczą-
cego Akademickiego Klubu Obywatel-
skiego im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego w  Poznaniu. W  niedzielę, 25 

września po Mszach św. rozprowadza-
no cegiełki na budowę monumentu, 
m.in. figurki Chrystusa po 10 zł oraz 
oprawione grafiki pomnika po 50 
i 100 zł. Zebrano ponad 2 tys. zł. Zna-
my lubonian, którzy gromadzą pamiąt-
ki związane z pierwotnym Pomnikiem 
Wdzięczności , m.in. zdjęcia z rozbiór-
ki monumentu.

Dekada szczególnego apostolstwa
Apostolstwo Dobrej Śmierci para�i św. 
Barbary obchodzi 10. rocznicę istnienia. 
22 października o godz. 9. odbędzie się 
okolicznościowa Msza św. Żabikowska 
wspólnota ma dwoje patronów dobrej 
śmierci: św. Barbarę i św. Józefa.

HS

Z parafii św. Barbary

Q
Miniatura Pomnika Wdzięczności z lat 1932-1939, będącego wotum za odzyskaną 
przez Polskę niepodległość oraz ekspozycja ilustrowanych plansz informacyjnych – 
w kościele św. Barbary w Żabikowie   fot. Hanna Siatka

Nihil obstat dla ks. Streicha
Konferencja Episko-
patu Polski podczas 
ostatniego posiedze-
nia, piątego paź-
dziernika br., na 
prośbę ks. Arcybi-
skupa Metropolity 
Poznańskiego – Sta-
nisława Gądeckiego 
– wydał opinię Nihil 
obstat (Nie ma prze-
szkód) w  kwestii 
zgody na kontynu-
ację badań w kierun-
ku wszczęcia procesu 
beaty�kacyjnego ks. 
Stanisława Streicha 
– pierwszego pro-
boszcza i  budowni-
czego kościoła św. Jana Bosko. Z  tej 
okazji, w  środę, 12  października 
o godz. 18 pod przewodnictwem postu-
latora procesu na szczeblu diecezjalnym 
– ks. dra Wojciecha Muellera – została 
odprawiona koncelebrowana Msza św. 
dziękczynna w para�i.    PPR

Wyjazd na ferie
Zimą, od 5 do 11 lutego 2017 r., organi-
zowane są górskie ferie dla dzieci i mło-
dzieży w  Głuchołazach. Koszt wynosi 

550 zł (przedpłata 100 zł przy zapisach 
u ks. Jarosława). Zagwarantowane wy-
żywienie, opieka (w tym medyczna) oraz 
atrakcje.

Remont trwa
Malowanie ścian prezbiterium zakoń-
czono, ale rusztowania nadal stoją, po-
nieważ po ich podwyższeniu zostanie 
pomalowany su�t. Główne (z podjaz-
dem dla wózków) i boczne wejścia do 

świątyni dostoso-
wano do pozio-
mu p osadzki 
w kościele po jej 
dociepleniu i za-
instalowaniu 
ogrzewania. Na 
stopniach i pod-
jeździe położono 
kamienne, niepo-
ślizgowe płytki. 
Dzięki przenie-
sieniu głośników 
na �lary w nawie 
głównej, słyszal-
ność w  kościele 
zmieniła się.

PAW

Z parafii św. Jana Bosko

Q
W prezbiterium do pomalowania pozo-
stał tylko su�t   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Podwyższone wejście główne z kamiennymi płytkami   fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
Ks. Stanisław 
Streich – pierw-
szy proboszcz 
para�i św. Jana 
Bosko zastrzelo-
ny 27 lutego 
1938 r. podczas 
niedzielnej 
mszy św. dla 
dzieci
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Pytanie na cza-
sie, gdyż samo-
rządy, zgodnie 
z zapowiedzią, 
będą mogły 
zadecydować 
o  dydaktycz-
nym przezna-
czeniu budyn-
ków oświato-
wych w związ-
ku z  wygasza-
niem gimna-
zjów i  powro-
tem do 8-klaso-
wych szkół podsta-
wowych. Ustawodaw-
ca ma dać gminom 
możliwości wyboru i two-
rzenia szerokiej gamy oświa-
ty szczebla średniego (licea, 
technika, szkoły branżowe).
Oto, co o  szkołach średnich 
w  Luboniu myślą jego mieszkańcy 
oraz władza:
- Zdecydowana większość pytanych 
– 61% – nie chce, by przy okazji 
reformy zadbać o  szkołę średnią 
w naszym mieście. Wśród argumen-
tów odnotowaliśmy: „Pobliski Po-
znań daje dużo większe możliwości”, 
„Dosyć mam nauki w Luboniu – za 
blisko”, „Starczą dwie patologiczne 
gimbazy”, „Nauczycielki będą miały 
blisko do pracy”, „Nie wiem, na ja-
kim poziomie?”, „Licea mamy w Po-
znaniu i Puszczykowie”, „W Poznaniu 
jest duży wybór, średnich szkół pro-
filowanych, co daje lepsze możliwo-
ści wyboru późniejszych kierunków 
studiów”, „Mamy za mało podstawó-
wek, więc najpierw niech miasto 
rozwiąże ten problem”, „No, może 
jeszcze uniwersytet jaki? Nie mogą 
wybudować urzędu w  centrum, 
a szarpać się mają na szkołę średnią”, 
„Mamy niż demograficzny, więc 
nowe szkoły chyba nie będą potrzeb-
ne”, „W naszym powiecie jest dość 
duża sieć szkół średnich”, „Luboń 
nigdy nie będzie konkurencyjny dla 
Poznania”, „Bo byłaby jeszcze więk-
sza patologia”, „Obawiam  się o  po-
ziom nauczania w takiej szkole”, „Bo 
nie ma szans, by było lepsze od po-
znańskich, które są na wyciągnięcie 
ręki”.

- Wśród 23% zwolenników pomysłu 
na szkołę średnią (mniej niż ¼ pyta-

nych) padały komentarze: „Luboń 
zyska mając szkołę średnią”, „Podob-
ny nam Swarzędz ma, to dlaczego nie 
Luboń”, „Jeśli nie chcemy być jedynie 
sypialnią Poznania, to powinniśmy 
mieć takie ambicje”, „W końcu jeste-
śmy ponad 30-tysięcznym miastem!”, 
„Jak nie, to możemy niepostrzeżenie 
stawać  się dzielnicą Poznania dla 
biednych – >lumpenproletariacką< 
– jak planowano już przed wojną – 
Świerczewo, Dębiec, Luboń itd.”, „By-
łoby bliżej”, „Jeśli – to Liceum Ogól-
nokształcące”, „Należy wykorzystać 
taką okazję”.

- Wśród władzy Lubonia wyniki 
były podobne jak na ulicy. Więk-
szość radnych 13/21 oraz burmistrz 
M. Machalska odpowiedzieli „nie” 
na sondażowe pytanie. „Tak” za 
wykorzystaniem szansy i pomyśle-
niu o  szkole średniej w  Luboniu 
wyraziło 6 panów radnych (J. Bie-
lawski, Ł.  Budzyński, K.  Górecki, 
T.  Kołodziej, M.  Szwacki, P.  Wol-
niewicz). „Nie miał zdania” jedynie 
P.  Goryniak. Nie udało  się nam 
skontaktować z K. Frąckowiak oraz 
burmistrzami M.  Mikołajczakiem 
(hospitalizowany) i M. Popławskim.

Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowac-
ki (wśród radnych) oraz Krystyna 
Ruszkowska, Maria Wieczorek i Paweł 
Wolniewicz.

oprac. PPR

OŚWIATA

Czy w Luboniu będzie szkoła śred-
nia? Obecne zmiany w  systemie 
oświaty dają samorządom takie moż-
liwości. Gimnazjum przy ul. Kołłą-
taja to gmach, który świetnie mógł-
by pełnić taką funkcję. Sąsiednie 
Puszczykowo, które z pewnością ma 

mniej mieszkańców niż Luboń, ma 
swoje liceum.   (P.S.)

Odp. Miasto Luboń nie rozważa możli-
wości powstania liceum w  budynku, 
w którym obecnie mieści się Gimnazjum 
nr 2. Po wejściu w życie znowelizowa-

Mieszkańcy pytają

Szkoła średnia w Luboniu?

W poprzednich „Wieściach” była infor-
macja, że Przewodnicząca Rady, pani 
Zygmanowska, pracuje w SP 2 na stano-
wisku kadrowej. Kiedy utworzono taką 
posadę i kto był zatrudniony wcześniej 
oraz dlaczego odszedł? Czy w  innych 
szkołach też są specjalne stanowiska 
kadrowych, jeśli tak, to gdzie i kto jest 
zatrudniony? Dlaczego są takie etaty 
w szkołach i kto o ich utworzeniu decy-
duje oraz czym się zajmują?    (tel.)

Odp. O utworzenie stanowiska kadrowe-
go w Szkole Podstawowej nr 2 poprzedni 
dyrektor starał się już od dłuższego czasu. 
Decyzję o jego utworzeniu podjął w paź-
dzierniku 2013 r. ówczesny burmistrz. Była 
ona poprzedzona analizą protokołu po-
kontrolnego Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu oraz wiwisekcją rozkładu obowiąz-
ków związanych z prowadzeniem polityki 
administracyjnej, kadrowej, płacowej 
i księgowej. SP 2 już wtedy była największą 
szkołą w  Luboniu i  jedną z  większych 
w powiecie poznańskim ze stałą tendencją 
dalszego wzrostu liczby uczniów i – co za 
tym idzie – pracowników. Wówczas szko-
ła liczyła 821 uczniów w 34 oddziałach, 
w szkole było zatrudnionych 87 pracow-
ników (65 nauczycieli i 22 pracowników 
niepedagogicznych). Wszystkie obowiąz-
ki związane z administrowaniem tak dużą 
placówką spoczywały wówczas na trzech 
osobach: dyrektorze, głównej księgowej 
oraz sekretarzu szkoły. Biorąc pod uwagę 
powyższe przesłanki, w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania szkoły, 
burmistrz podjął decyzję, aby z dniem 1 
stycznia 2014 r. zaplanować ½ etatu ad-
ministracyjnego. Umowa osoby przyjętej 
wówczas na to stanowisko wygasała 
z  dniem 31 sierpnia 2014  r. Jako nowy 
dyrektor skorzystałam z  prawa doboru 
pracownika według mnie najbardziej kom-
petentnego, merytorycznie najlepiej przy-
gotowanego do prowadzenia spraw ka-
drowych, dlatego 14 września 2014 r. za-
proponowałam to stanowisko pani Teresie 
Zygmanowskiej.    Lidia Kałwińska

W lubońskich szkołach zostały utworzo-
ne stanowiska kadrowych:
QQ SP nr 1 – Burmistrz wyraził zgodę na 

zatrudnienie kadrowca na 4 h/tygodniowo, 
na wniosek Dyrektora, od 17.10.2016 r. 
– zatrudnionych 69 osób,
QQ SP nr 2 – kadrowiec na 1/2 etatu – za-

trudnionych 95 osób
QQ SP nr 3 – zatrudnionych 45 osób, ka-

drami zajmuje się sekretarz szkoły w ra-
mach etatu,

QQ SP nr 4 – Burmistrz wyraził zgodę na 
zatrudnienie kadrowca na 4 h/tygodniowo, 
na wniosek Dyrektora, od 1.11.2016 r. – 
zatrudnionych 60 osób,
QQ G1 – 0,4 etatu – osoba ta prowadzi ka-

dry i płace, zatrudnionych 50 osób,
QQ G2 – 1/2 etatu – kadry i płace – za-

trudnionych 70 osób,
QQ Przedszkole nr  1 – kadry prowadzi 

księgowa w ramach swojego etatu – za-
trudnionych 20 osób,
QQ Przedszkole nr  5 – kadry prowadzi 

dyrektor przedszkola w ramach etatu – 
zatrudnionych 28 osób.
Kadrowcy w szkole zajmują się:
QQ przygotowywaniem umów i  rozwią-

zywaniem umów o pracę,
QQ przygotowaniem i rejestrowaniem udzie-

lonych przez dyrektora płatnych i bezpłat-
nych zwolnień od pełnienia obowiązków,
QQ przygotowywaniem i rejestrowaniem 

płatnych, bezpłatnych i wypoczynkowych 
urlopów,
QQ wystawieniem świadectw pracy,
QQ wystawianiem zaświadczeń dot. za-

trudnienia,
QQ przygotowywaniem nagród jubileuszo-

wych dla uprawnionych pracowników,
QQ przygotowaniem dokumentacji w za-

kresie zatrudnienia pracowników ubiega-
jących się o emeryturę lub rentę,
QQ prowadzeniem teczek osobowych pra-

cowników szkoły,
QQ bieżącym przeszeregowaniem nauczy-

cieli, którzy uzyskują wyższy awans za-
wodowy lub uzyskali kwali�kacje oraz 
zmianami dodatku stażowego,
QQ kontrolą terminów ważności zaświadczeń 

lekarskich o zdolności do pracy, a w ra-
zie potrzeby kierowaniem pracownika 
na badania,
QQ kontrolą terminów ważności szkoleń 

pracowników w zakresie bhp i p.poż,
QQ prowadzeniem rejestru pracowników 

w zakresie zatrudniania, zwalniania, dys-
cypliny pracy,
QQ sporządzaniem sprawozdawczości sta-

tystycznej GUS dotyczącej zatrudnienia 
oraz innych sprawozdań w zakresie za-
trudnienia, 
QQ zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem osób 

zatrudnionych do ubezpieczeń w ZUS,
QQ prowadzeniem miesięcznej karty pra-

cy pracowników obsługi i administracji,
QQ sporządzaniem planów urlopowych 

pracowników obsługi i administracji.
QQ ustalaniem uprawnień urlopowych,
QQ rozliczaniem pracowników z wykorzy-

stanych dni urlopów wypoczynkowych 
oraz innych przerw w wykonywaniu pracy.

Romualda Suchowiak  
(kierownik WOZiK UM Luboń)

Mieszkańcy pytają

Kadrowi w szkołach

Odpowiedzi mieszkańców

23%
13%

61%

Odmówiło 3%

Tak

Nie

Nie ma 
zdania 13%

Sondaż
Czy wykorzystując obecną reformę oświaty, miasto Luboń powinno 
zadbać o utworzenie szkoły średniej?

nych przepisów oświatowych, w budyn-
ku tym powstanie prawdopodobnie 
piąta szkoła podstawowa. Po reformie 
oświatowej miasto Luboń będzie musia-
ło znaleźć miejsce w  szkołach podsta-
wowych dla dzieci z  klas VII i  VIII. 
Dlatego zasadne jest powstanie kolejnej 
szkoły podstawowej w miejsce jednego 
z gimnazjów. Miastu zależy na utrzyma-
niu aktualnej sieci szkół i  zwiększaniu 
komfortu nauki dla dzieci w  szkołach 

podstawowych, gdzie lekcje 
odbywają  się w  systemie 
dwuzmianowym. Wydatki 
na oświatę w mieście Luboń 
(czyli prowadzenie szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli) wynoszą 
40 000 000 zł. Ponadto warto zaznaczyć, 
że prowadzenie liceum jest zadaniem 
własnym powiatu.

oprac. Romualda Suchowiak
Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury
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OŚWIATA

Piękna pogoda, a przede wszystkim chęć 
wspólnej zabawy zmotywowała dzieci 
i dorosłych do udziału w festynie rodzin-
nym, który odbył się 22 września w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 5 przy ul. Osie-
dlowej. Po przywitaniu przez panią dy-
rektor, dzieci z grup 3, 4 i 5 zatańczyły 
korowód marszowy, następnie rodzice 
i dzieci z paniami bawili się podczas tań-
ców integracyjnych. Potem przyszedł czas 
na konkurencje na stanowiskach: skoki 
w  workach, bieg z  piłeczką w  kubku, 
podrzucanie piłeczki na rakietce, „rzuty 
karne”, aikido, kolorowy quiz z warzywa-
mi, doczepianie ogonka osiołkowi z za-
mkniętymi oczami. Każdy uczestnik 
otrzymał serduszko, które mógł przykle-
ić do dużego serca wybranej przez niego 
grupy. Na zakończenie komisja z  Rady 
Rodziców podliczyła zebrane serduszka, 
a dzieci z każdej grupy otrzymały w na-
grodę nowe gry i zabawki do sali. Oprócz 
tego dookoła kusiły liczne atrakcje: ma-
lowanie buziek, robienie niezwykłych 

fryzur, robienie sobie zdjęć z wesołymi 
warzywami, dmuchanie dużych baniek 
mydlanych, wykonywanie zabawnych 
nakryć głowy i zwierzątek z baloników, 
malowanie �gurek z masy solnej, obej-
rzenie wozu strażackiego lubońskiej OSP. 
Nie zabrakło także pokus kulinarnych. 

U Wesołych Sportowców

Q
Festyn rodzinny u Wesołych Sportowców

Pod rozstawionymi namiotami serwowa-
no ciasta, upieczone przez mamy, gro-
chówkę, a  także kiełbasę, którą można 
było upiec nad ogniskiem. Działał też 
punkt z prażonym popcornem. Przez cały 
czas towarzyszyła nam muzyka i dziecię-
ce przeboje, które zachęcały do tańca nie 
tylko dzieci. Podczas festynu dzieci prze-
kazały podopiecznym „Drużyny Szpiku” 
wykonane przez siebie prezenty. Wolon-
tariusze wykorzystali czas festynu, aby 

promować akcję rejestrowania się jako 
dawcy szpiku. Zabawa trwała aż do 
zmroku, zgromadziła dzieci przedszkol-
ne z całymi rodzinami, była okazją do 
odwiedzin naszych absolwentów z  ro-
dzicami, z  także innych mieszkańców 
osiedla „Lubonianka”. Z  całego serca 
w imieniu dzieci dziękujemy Rodzicom 
za zaangażowanie, wysiłek i  wspaniałe 
pomysły.

E. Kałuska

We wrześniu w punkcie przedszkolnym przy ul. Dąbrowskie-
go powitaliśmy grupę nowych przedszkolaków. Były wspól-
ne zabawy, wzajemne poznawanie się i pierwsze zawierane 
przyjaźnie. Naszym pierwszym wyjątkowym dniem był 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony 20 września, 
w  którym zabaw i  zagadek na temat przedszkola nie było 
końca. Nasi milusińscy złożyli też uroczyste ślubowanie 
przestrzegania regulaminu przedszkolnego poprzez odciśnię-
cie swojego paluszka.
23 września zawitała do nas pani jesień. Pojawiło się dużo 
różnokolorowych liści. Podziwialiśmy zmieniającą się pogo-
dę na spacerze oraz bawiliśmy się w gry, zawierające jesienne 
kolory.
26 września, w Międzynarodowym Dniu Języków Obcych 
uczyliśmy się jak przywitać się i pożegnać w różnych językach. 
Rozpoznawaliśmy czy pani mówi do nas po polsku czy w in-
nym języku.
27 września był dla nas dniem gorących rytmów latynoame-
rykańskich, gdyż zawitał u nas teatrzyk z przedstawieniem 

„W rytmie połu-
dniowego słońca”. 
Słuchaliśmy, tań-
czyliśmy i śpiewa-
liśmy po hiszpań-
sku.
Wrzesień zakoń-
czyliśmy Dniem 
Chłopca. Męska 
część naszej grupy 
była w  tym dniu 
uprzywilejowana. 
Były zabawy, ży-
czenia i prezenty. 

J. Konieczna

Z Trójeczki

Przedszkolaki 
z Trójeczki pod-
czas zabawy

We wtorek, 13 wrze-
śnia w niepublicznym 
żłobku przy ul. Sien-
kiewicza odbył się pik-
nik pod hasłem „Poże-
gnanie lata”. Maluchy 
miały mnóstwo atrak-
cji – gry i  zabawy na 
świeżym powietrzu 
(muzyka i tańce, zaba-
wa masą plastyczną, 
zabawa z  chustą ani-
macyjną, bitwa na ba-
lony wypełnione wodą, 
gra w  klasy). Pogoda 
dopisała i  nasi pod-
opieczni mogli w pełni 
cieszyć  się słońcem, zajadając przygotowaną 
specjalnie na tę okazję pyszną i pożywną sałat-

kę ze świeżych owoców. W ten sposób pożegna-
liśmy lato.

J. Teklik

Q
Piknik w żłobku „Zielony Groszek”

Zielony Groszek

Konkursy dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” 
oraz przeprowadzane jednocześnie w  szkołach 
podstawowych konkursy „Złota Żabka” cieszą się 
popularnością. Od wielu lat bierze w nich udział 
około 12 tysięcy uczestników rocznie. Dotychczas 
przeprowadzono 23 edycje. Właśnie rusza kolejna. 
Do 14 października nauczyciele mogli zgłaszać 
uczestnictwo swoich uczniów.
Organizator, Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”, 
prowadzi w Swarzędzu społeczne gimnazjum i li-
ceum ogólnokształcące. To właśnie nauczyciele tych 
szkół są autorami oryginalnej koncepcji, dzięki 
której w konkursie nie chodzi o proste sprawdzenie 
nabytej w szkole wiedzy, ale o zachęcenie do od-
ważnego posługiwania się nią. W Komisji konkur-
sowej współpracują z pracownikami Instytutu Fi-
lologii Polskiej UAM i Katedry Matematyki Stoso-
wanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie z ję-
zyka polskiego i  literatury lub z  matematyki. 
Każda edycja składa się z dwóch etapów. Pierw-
szy odbędzie  się 16 i  17 listopada w  szkołach 

w oparciu o przesłane do nich materiały. Prze-
prowadzą go nauczyciele języka polskiego i ma-
tematyki – szkolni opiekunowie konkursu. Oni 
też ocenią prace konkursowe. Co najmniej jeden 
spośród uczestników z  każdej szkoły, w  każdej 
z dwóch dziedzin, zakwali�kowany zostanie do 
etapu drugiego, który będzie rozegrany w Swa-
rzędzu 4 marca 2017 r. O �nalnym zwycięstwie 
zadecyduje suma punktów uzyskanych w  obu 
etapach. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozda-
nie nagród nastąpi 8 kwietnia 2017 r. Trofeami 
będą nagrody rzeczowe, statuetki Złotej Żaby 
i  Złotej Żabki, stypendia i  ułatwienia dla tych, 
którzy podejmą naukę w swarzędzkich szkołach 
społecznych.
Udział w konkursach jest bezpłatny. „Złotą Żabę 
i „Złotą Żabkę” współ�nansują, prócz organizują-
cej je Fundacji: Województwo Wielkopolskie, 
Miasto Poznań, inne miasta (m. in. Luboń), gmi-
ny, powiaty. Pomoc w różnej formie świadczą też 
sponsorzy prywatni.

EKOS

Złota Żaba 2016-2017

Q
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w dłoni czarodziejskiego kasztana, aby 
marzenie się spełniło. A o czym marzą 
dzieci? Okazało się, że mają całkiem 
realne pragnienia – rysowały kotki, pie-
ski, chomiki, roboty, hulajnogi z hamul-
cami, siebie jako piłkarza, malarza, a na-
wet kucharza. Tak realistyczne marzenia 
muszą się spełnić tym bardziej, że pla-
katy marzeń są wystawione w naszym 
holu, więc każdy rodzic może się z nimi 
zapoznać. Od połowy września dzieci 
wyjeżdżają na wycieczki. Grupy „Gwiaz-
deczek” oraz „Śnieżynek” wybrały się do 
gospodarstwa agroturystycznego w Wi-
rach. Najstarsza grupa w  ramach pro-
jektu „Zwiedzamy muzea w Poznaniu” 
27 września odwiedziła Muzeum Brama 
Poznania. Przygotowano dla nich lekcję 
muzealną o początkach Państwa Polskie-
go. Dzieci zwiedziły też Katedrę Poznań-
ską ze Złotą Kaplicą, Kaplicą św. Marci-
na i Bramą Miłosierdzia.
4 października całe przedszkole poje-
chało do Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Muzeum przyrodnicze, ścieżka 
zdrowia, obserwacje kaczek, spacer 
wzdłuż Warty i  jezioro Kociołek – to 
były główne atrakcje dnia. Każda grupa 
miała inne zdania w parku i różne zaba-
wy. Jedni zwiedzali muzeum, inni byli 
tropicielami i  detektywami leśnymi, 

a  inna grupa po prostu spacerowała 
ścieżkami pokrytymi skarbami wczesnej 
jesieni.
Październik rozpoczął się Międzynaro-
dowym Dniem Muzyki. Dzieci słuchały 
fragmentów muzyki klasycznej i pozna-
wały znane postacie ze świata muzyki 
– mistrza Jana Sebastiana Bacha, genial-
nych kompozytorów – Fryderyka Cho-
pina i Amadeusza Mozarta oraz arcymi-
strza gry na skrzypcach – Antoniego 
Vivaldiego.
W przedszkolu trwa akcja „Puszka”, 
„Zbieraj baterie”, przygotowywane jest 
wydanie wrześniowe gazetki „Pogodyn-
ka” oraz trwa konkurs plastyczny na 
najciekawiej zilustrowany wiersz Jana 
Brzechwy.
Kasztanowiec w  Przedszkolu nr  1 to 
najpiękniejsze rosnące tam drzewo. Jego 
kopulasta korona zachwyca o  każdej 
porze roku. Niestety, jak wszystkie eu-
ropejskie kasztanowce, ten także choru-
je i wymaga pielęgnacji. Owad-pasożyt, 
który zalęgł  się w  liściach drzewa, to 
prawdopodobnie szrotówek kasztanow-
cowiaczek. Na szczęście lubońskie kasz-
tanowce radzą sobie ze szkodnikiem, 
gdyż co roku mamy ich owoce. Leczenie 
drzew jest bardzo drogie i  nie zawsze 
skuteczne. Dzieci z przedszkola wiedzą, 
że nie należy zrywać owoców i potrząsać 
przy tym gałązkami, zbierają tylko opa-
dłe kasztany.

I. Kmiecik

OŚWIATA

Od września w Publicznym Przedszko-
lu nr 1 przy ul. Sobieskiego trwają prace 
związane z przygotowaniem do jesien-
nych miesięcy. Dzieci z wychowawcami 
dekorują sale i  wykonują gazetki, na 
których wieszają swoje artystyczne pra-
ce. 20 września całe przedszkole brało 
udział w  uroczystości z  okazji Dnia 
Przedszkolaka. Dzieci przyszły w kolo-
rowych strojach; każda grupa zaprezen-

towała się w  innych barwach. Podczas 
imprezy odbył  się recital muzyczny „ 
Zabawmy  się wesoło”. Przedszkolaki 
pokazały, że są utalentowani i kreatywni. 
W dalszej części spotkania każde dziec-
ko otrzymało jednego kasztana – były to 
owoce naszego jedynego kasztanowca 
w ogrodzie. Każda grupa miała wykonać 
plakat pod hasłem „ Spełniamy marze-
nia’’. Podczas rysowania należało ściskać 

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Dzień Przedszkolaka w Pogodnym Przedszkolu

Po udanych wakacjach wrzesień w nie-
publicznym przedszkolu przy ul. Szkol-
nej rozpoczął się bardzo aktywnie. Jed-
nym z nowych pomysłów są cykliczne 
„Kolorowe czwartki”, podczas których 
dzieci poznają, eksperymentują i  ba-
wią się różnymi kolorami. W minionym 
miesiącu towarzyszyły nam kolory pod-
stawowe: żółty, czerwony, zielony i nie-
bieski.
Od najmłodszych lat należy budować 
świadomość ekologiczną, działać na rzecz 
ochrony środowiska i kształtować eko-
logiczne nawyki, dlatego przedszkolaki 
wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 
Na pobliskim placu zabaw każde dziec-
ko otrzymało rękawiczki i do wspólnego 
worka zbieraliśmy śmieci. Wszyscy czu-
liśmy satysfakcję i  radość z  oglądania 

wysprzątanego miejsca, na którym miło 
było spędzić resztę wolnego czasu na 
zabawie i odpoczynku.
Pierwszy raz w nowym roku szkolnym 
odwiedziła nas zaprzyjaźniona „Filhar-
monia Pomysłów” z  nowym przedsta-
wieniem pt. „Jantarynki”. Aktorzy za 
pomocą pantomimy i piosenek zapozna-
li dzieci z legendami bałtyckimi. Widzo-
wie dowiedzieli się, dlaczego morze jest 
słone, jakie rośliny możemy w nim spo-
tkać oraz kto był władcą Bałtyku.
Ponadto dzieci uczą się j. angielskiego, j. 
francuskiego, jeżdżą na basen, uczestniczą 
w zajęciach z rytmiki i doskonalą aparat 
mowy podczas ćwiczeń logopedycznych.
Mamy jeszcze wolne miejsca w przed-
szkolu i klubie dziecięcym. 

N. Kaczmarek

Z Chatki Skrzatka

Q
„Filharmonia Pomysłów” z legendami bałtyckimi w przedszkolu „Chatka Skrzatka”   
fot. M. Śron

Podczas minionych wakacji odwie-
dziliśmy komisariat, gdzie poznaliśmy 
pracę policjantów. Dzieci dostały opa-
ski odblaskowe, a my wręczyliśmy im 

podziękowanie. Pojechaliśmy również 
na wycieczkę do Dziewiczej Bazy na 
wieżę widokową w Czerwonaku. Po-
nadto, odbyło  się też szkolenie 
z  pierwszej pomocy dla wszystkich 
pracowników placówki.
We wrześniu wykorzystaliśmy w peł-
ni końcówkę lata i  większość czasu 
spędzaliśmy na dworze. Powstał pięk-
ny pociąg ze wspomnieniami z waka-
cji. W drugim tygodniu omawialiśmy 
bezpieczeństwo. Robiliśmy lizaki po-

licyjne, sygnalizatory, korzystaliśmy 
także z literatury dziecięcej, związanej 
z  małym BHP, które posiada nasza 
przedszkolna biblioteka. W kolejnym 

tygodniu września poszukiwaliśmy 
jesieni. Jednak na próżno, ponieważ 
zebraliśmy kwiaty letnie. Używając 
kolorystyki jesiennej, powstał kolaż 
„Pani Jesień”. Śpiewaliśmy dużo pio-
senek o jesieni, robiliśmy jeżyki, ma-
lowaliśmy farbami do muzyki klasycz-
nej Vivaldiego, obrazując emocje 
i  nastrój jesienny. Wszystkie prace 
zostały wyeksponowane na naszej 
wystawie.

M. Perlińska-Baraniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Q
Dzieci z Czarodziejskiego Ogrodu na wieży widokowej w Czerwonaku
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TURYSTYKA

Szlak Piastowski inaczej
10 września Oddział PTTK im. Cyryla 
Ratajskiego zorganizował wycieczkę na 
trasie Żnin – Gniezno. Autokarem do-
jechaliśmy do Żnina, skąd kolejką wą-
skotorową (rozstaw szyn 60  cm) do 
Gąsawy. Jechaliśmy ponad godzinę, 
przez Wenecję (pałucką) i  Biskupin. 
Zobaczyliśmy jeziora, m.in. Weneckie 
i  Biskupińskie, ruiny zamku „diabła 
weneckiego”
oraz zrekonstruowaną osadę biskupiń-
ską. Wysiedliśmy w Gąsawie, by zoba-
czyć wnętrze drewnianego kościoła z poł 
XVII w. z piękną polichromią. Następnie 
dojechaliśmy do Gniezna, by zwiedzić 
wnętrze katedry – Drzwi Gnieźnieńskie, 
jedyne w  Wielkopolsce dzieło Wita 
Stwosza (płaskorzeźba biskupa Oleśnic-
kiego) oraz relikwiarz św. Wojciecha. 
Byliśmy również w podziemiach katedry 
oraz w Muzeum Archidiecezjalnym. Na 
koniec zobaczyliśmy kościół bożogrob-
ców, jeden z nielicznych, które zacho-
wały gotycki styl budowli i  wnętrza 
(malowidła na suchym tynku – al secco).   

Maria Rogacka

Jubileusz „Limby”
W dniach 23 – 25 
września Klub Gór-
ski „Limba” działają-
cy przy Oddziale 
PTTK im. Cyryla 
Ratajskiego 
w Luboniu zorgani-
zował z okazji jubileuszu 10-lecia reak-
tywowania działalności wycieczkę do 
Przesieki. Głównym celem wycieczki 
było podsumowanie działalności Klubu, 
poznanie ciekawych miejsc, aktywne, 
zdrowe i kulturalne spędzenie weeken-
du oraz integracja uczestników. W wy-
cieczce uczestniczyli członkowie Klubu 
oraz jego sympatycy. W drodze do Prze-
sieki zatrzymaliśmy się w Lubiążu, gdzie 
zwiedziliśmy cysterski zespół klasztorny, 
zaliczany do największych opactw cy-
sterskich na świecie, zwany arcydziełem 
śląskiego baroku. Zespół klasztorny 
składa  się z  bazyliki Wniebowzięcia 
NMP z XIV w., klasztoru i pałacu opa-
tów z  przełomu XVII/XVIII  w. Więk-

szość uczestników była tu po raz pierw-
szy. Kompleks ma ogromną powierzch-
nię, dwa i pół razy większą od zamku na 
Wawelu i 600 okien. Powierzchnia jego 
dachów wynosi 2,5 ha, a fasada budyn-
ku ma 223 m długości i należy do naj-
dłuższych fasad barokowych w Europie. 
Pod bazyliką znajduje się krypta grobo-
wa z  nagrobkami władców z  dynastii 
Piastów Śląskich oraz 98 mumii opatów 
cysterskich i  zakonników. Od 1989  r. 
w Lubiążu są prowadzone prace reno-
wacyjne, dzięki staraniom wrocławskiej 
Fundacji Lubiąż. Zwiedziliśmy okazałą, 
o bogatym wystroju Salę Książęcą o po-
wierzchni ok. 400  m2, kościół NMP 
z  ubogim wyposażeniem oraz piękny 
refektarz letni. Następnym przystankiem 
były Świny koło Bolkowa na Pogórzu 
Kaczawskim w Sudetach. Tutaj podzi-
wialiśmy ruiny zamku, pierwotnie 
obronnego, a od XVII w. mieszkalnego. 
Obecnie jest własnością prywatną. Prze-
wodnik zapoznał nas z ciekawą historią 
zamku i  pierwszych właścicieli rycer-
skiego rodu Świnków. Byli oni znani 
z długowieczności, ogromnego zamiło-

wania do alkoholu, a w szczególności do 
wina oraz mistycyzmu. Dowiedzieliśmy 
się, że określenie „pijany jak świnia” 
wzięło się od rodu Świnków. Do przy-
tulnego pensjonatu „Polo” w Przesiece, 
położonej w centrum Karkonoszy,  przy-
jechaliśmy w  godzinach wieczornych. 
Następnego dnia wybraliśmy się na wy-
cieczkę górską w  Rudawy Janowickie, 
pasmo górskie położone we wschodniej 
części Sudetów, w przełomowej dolinie 
Bobru. Są to piękne góry, o dużej ilości 
skałek zbudowanych z granitu, zlepień-
ców i  gnejsów. Większa część Rudaw 
Janowickich wchodzi w  skład Rudaw-
skiego Parku Krajobrazowego. Idąc szla-
kiem z Janowic Wielkich doszliśmy do 
malowniczych ruin zamku Bolczów, 
dalej mijaliśmy różne formy skalne, 
m.in. Skalny Most i  Piec, a  z  masywu 
Starościńskich Skał podziwialiśmy prze-
piękną panoramę na Jelenią Górę. 
W  niedzielę poznaliśmy malownicze 
zakątki Przesieki. Udaliśmy się na spacer 
do wodospadu Podgórnej, który jest jej 

Z PTTK

główną atrakcją. Jego wody mkną ze 
skalnego wąwozu potrójnym spadem 
o wysokości 10 metrów. Z mostku pod 
wodospadem rozpościera  się najpięk-
niejszy widok na spienioną, spadającą 
wodę. Po zrobieniu pamiątkowego zdję-
cia była Dolina Myi i  jej kaskady, a na 
koniec ogród japoński Siruwia, który jest 
najnowszą atrakcją Przesieki. Jest to 
sztucznie ukształtowany malowniczy 
teren o powierzchni 1,5 ha z 7. stawami, 
strumieniem, wodospadami i drewnia-
nymi budowlami ogrodowymi w stylu 
japońskim oraz mnóstwo głazów narzu-
towych i kamienia. Teren ten porastają 
rośliny ozdobne, m.in. setki kwiatów. 
Pożegnał nas kamienny pomnik Karko-
nosza oraz ponad 20-metrowa tzw. Dziu-
rawa Skała obok zakrętu górskiej szosy 
przy wyjeździe z Przesieki.    

M. J. Błaszczakowie

Zlot piechurów
Od 14 do 18 września 
w  Grudziądzu odby-
wał się 59. Ogólnopol-
ski Zlot Przodowni-
ków Turystyki Pieszej, 
zorganizowany przez 
Oddział Miejski PTTK 
im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi i Od-
działową Komisję Turystyki Pieszej na 
zlecenie Komisji Turystyki Pieszej Za-
rządu Głównego PTTK (KTP ZG PTTK) 
w Warszawie. Wzięli w nim udział rów-
nież piechurzy z lubońskiego Oddziału. 
Celem zlotu była promocja walorów 
województwa kujawsko-pomorskiego, 
Borów Tucholskich i Pomorza Nadwi-
ślańskiego; propagowanie turystyki kwa-
lifikowanej jako formy wypoczynku; 
możliwość zdobycia odznak turystyki 
kwali�kowanej oraz krajoznawczych, 
zdobywanie i  rozszerzanie uprawnień 
Przodowników Turystyki Pieszej; wy-
miana doświadczeń oraz integracja śro-
dowiska turystów pieszych. Patronat nad 
Zlotem objęli: Piotr Całbecki – marsza-
łek województwa, Robert Malinowski 
– prezydent Grudziądza i Edmund Kor-
gol – starosta powiatu grudziądzkiego. 
Baza mieściła  się w  Zespole Placówek 
Młodzieżowych „Bursa”. W leżącym nad 
Wisłą Grudziądzu jest wiele zabytkowych 
obiektów związanych z królową naszych 

polskich rzek. Tutaj możemy podziwiać 
zespół gotyckich spichrzy zbudowanych 
na wysokim brzegu rzeki, które przed 
wiekami pełniły funkcję wielkich maga-
zynów zbożowych i obronną, a obecnie 
kilka z nich zaadaptowano na siedzibę 
grudziądzkiego muzeum oraz mieszka-
nia. Pierwsze spichrze powstały 
w XIV w., a teraźniejsze pochodzą z XVI 
– XVIII w. Są to budynki o zwartej za-
budowie, wielokondygnacyjne, podpar-
te dużymi przyporami. Od XIV w. wro-
sły w krajobraz miasta i do dzisiaj są jego 
znakiem rozpoznawczym. Przeprawę na 
drugi brzeg Wisły umożliwia most ko-
lejowo-drogowy Bronisława Malinow-
skiego, oddany do użytku w 1878 r.(po 
moście w Tczewie). W 1980 r. Bronisław 
Malinowski na Igrzyskach Olimpijskich 
w Moskwie zdobył złoty medal w biegu 
na 3000 m z przeszkodami. Rok później 
zginął w wypadku samochodowym na 
grudziądzkim moście. Na prawym brze-
gu Wisły, w  miejscu wybudowanego 
w 1867 r. portu, powstała dla miłośników 
sportów wodnych nowa marina, z no-
woczesną keją, obiektem noclegowo-
-konferencyjnym oraz miejscem dla 
kamperów. W  XIII  w. na najwyższym 
wzniesieniu w Grudziądzu, w sąsiedztwie 
spichrzy, zakon krzyżacki wzniósł zamek 
obronny. Na przestrzeni wieków był 
wielokrotnie niszczony. M.in. trzykrotnie 
najechali na Grudziądz Szwedzi, okupo-
wali go Rosjanie i wojska napoleońskie, 
a w 1778 r. król pruski Fryderyk II na-
kazał rozebrać zamek. Pozostała tylko 
studnia i wieża, zwana Klimkiem. Obiek-
ty te w  2014  r. poddano rewitalizacji. 
Dzisiaj ze szczytu wieży roztacza  się 
wspaniały widok na miasto, usytuowaną 
na skarpie wiślanej XVIII  w. cytadelę 
i pełną uroku dolinę Wisły. Na Wzgórze 
Zamkowe prowadzi ulica Spichrzowa 
i  jedynie zachowana brama miejska, 
zwana Wodną. Będąc w  Grudziądzu 
koniecznie trzeba się udać na historycz-
ną starówkę. Przespacerować się po ryn-
ku z zabytkowymi kamieniczkami, wśród 
których najstarsza pod numerem 20 
„Pod Łabędziem”, pochodzi z przełomu 
XVI i XVII w., a jedząc lody z pobliskiej 
cukierni usiąść na ławeczce z Mikołajem 
Kopernikiem, który w 1522 r. wygłosił 
w Grudziądzu swój traktat o monecie. 

Q
Turyści z Lubonia w Gnieźnie

Q
Uczestnicy wycieczki w Rudawach Janowickich na dziedzińcu zamku Bolczów    
fot. Jan Błaszczak
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Godny uwagi jest najstarszy w mieście 
kościół pw. św. Mikołaja, z którego wie-
ży rozciąga  się wspaniały widok na 
Wzgórze Zamkowe, dolinę Wisły, most 
Bronisława Malinowskiego i  urokliwą 
ulicę Spichrzową. Nie można też pomi-
nąć trzech barokowych założeń klasz-
tornych: kolegium jezuickiego z XVII w. 
(obecnie siedziba Urzędu Miejskiego) 
z kościołem św. Franciszka Ksawerego, 
klasztoru reformatów z  kościołem pw. 
św. Krzyża oraz klasztoru benedyktynek 
(obecnie Muzeum w  Grudziądzu). 
Uczestnicy zlotu zwiedzili również oko-
lice Grudziądza. Odbyły  się dwie wy-
cieczki przedzlotowe szlakiem kościołów, 
zamków i dworów Ziemi Chełmińskiej 
m.in. do: Kwidzynia, Malborka, Tczewa, 
Pelplina, Gniewu, Świecia, Brodnicy, 
Chełmna i Chełmży. Dodatkowo zreali-
zowano 5 wycieczek krajoznawczych, 
podczas których pokazano wiele cieka-
wych miejsc i obiektów położonych na 
terenie województwa kujawsko-pomor-
skiego, cennych pod względem histo-
rycznym i krajoznawczym, np. najdłuż-
szy w kraju akwedukt wybudowany na 
wzór rzymskich budowli na rzece Brda 
w Fojutowie (unikatowy zabytek archi-
tektury hydrotechnicznej); najliczniejsze 
skupisko cisa zachowane na naturalnym 
stanowisku w Europie – rezerwat „Cisy 

Staropolskie im. Leona Wyczółkowskie-
go” w Wierzchlasie; wieżę ciśnień i Mu-
zeum Pożarnictwa Ziemi Pomorskiej 
przedstawiające ponadstuletnią historię 
i tradycję pożarnictwa w Łasinie; ogrom-
nych rozmiarów granitowy głaz – po-
mnik przyrody nieożywionej „Diabelski 
Kamień” w Leosi; powstałe z inicjatywy 
Sat-Okha, położone w  okolicy Borów 
Tucholskich – Muzeum Indian Północ-
noamerykańskich w Wymysłowie; cmen-
tarz o�ar terroru hitlerowskiego w miej-
scowości Mniszek, gdzie zamordowano 
blisko 10 000 osób; izbę pamięci poświę-
coną szarży 18. Pułku Ułanów Pomor-
skich pod Krojantami i walkom we wrze-
śniu 1939 r. w Nowej Cerkwi oraz wiele 
innych. Krajoznawcy obradowali w ze-
społach tematycznych, a kandydaci na 
przodowników turystyki pieszej oraz 
przodownicy rozszerzający uprawnienia 
zostali poddani egzaminom sprawdza-
jącym, które zakończyły się pomyślnym 
rezultatem. Była biesiada turystyczna na 
zamku w  Radzyniu Chełmińskim 
z  udziałem miejscowych władz gmin-
nych, a w niedzielę podsumowanie i za-
kończenie zlotu. KTP ZG PTTK miano-
wała 16 Honorowych Przodowników TP, 
a  13 wyróżniła dyplomem „Zasłużony 
dla Turystyki Pieszej”, w  tym 2 osoby 
z Lubonia. W przyszłym roku przodow-

Do Mosiny na drezyny
W sobotę, 24 września wraz z najmłod-
szymi uczestnikami zajęć udaliśmy się 
na wycieczkę do Mosiny. Od rana, 

kiedy wsiadaliśmy do pociągu, towa-
rzyszyły nam piękna pogoda i  dobre 
humory. Wszyscy nie mogli się wprost 
doczekać, kiedy dotrzemy do celu na-

szej podróży, czyli drezyn. Gdy już się 
to stało, śmiechu było co niemiara. 
Dzięki zaangażowaniu wszystkich 
członków wyprawy, wyruszyliśmy na 
szlak, który wiódł nas od Puszczyków-
ka do Osowej Góry. Trzeba było dużo 
siły, aby pokonać wyznaczoną trasę, ale 
każdy miał ku temu okazję. Po prze-
jażdżce udaliśmy się na ognisko, które-
mu towarzyszyło pieczenie kiełbasek 
oraz nieustające rozmowy i  śmiechy. 
W  drodze powrotnej odbyło  się też 
bardzo owocne kasztanobranie. Wypra-
wa była wspaniałą okazją, by poznać 
kadrę, a  także, by zaznajomić  się 
z  uczniami w  innych warunkach, niż 
tylko szkolne.   Aleksandra Kozłowska

Saksonia
W październikową sobotę (08.10) wy-
ruszyliśmy na kolejną wycieczkę, tym 
razem w  kierunku Saksonii. Choć go-
dzina wyjazdu była wczesna i  pogoda 
nie pokazała  się z najlepszej strony, to 

widoki, które podziwialiśmy, zrekom-
pensowały te niedogodności. Zaczęliśmy 
od zwiedzania ogrodów w Pillnitz, dziel-
nicy Drezna, byłej rezydencji Augusta III 
Sasa. Znajdują  się tam piękny pałac 
w  stylu japońskim i  ogród „zadbanie 
niezadbany” z czasową wystawą inspi-
rowaną Indiami. Główną atrakcją wy-
stawy były dwa pawie misternie stwo-
rzone z roślin – jeden leżący ze złożonym 
ogonem przed drugim ptakiem, który 
prezentował ogon w  pełni rozłożony. 
Ciekawostkę stanowi kilkusetletnie drze-
wo kameliowe, które na zimę obudowy-
wane jest oranżerią.
Kolejnym punktem były skały ze słynną 
Bastei i  mostem. Deszczowe chmury 
zakrywały wprawdzie Elbę, płynącą pra-
wie 200 m niżej, ale skały i most prezen-
towały się doskonale w jesiennej aurze.
Wycieczkę zakończyliśmy spacerem po 
Drezdeńskiej starówce, oglądając piękne 
zabytki tego miasta.
Nasz następny wyjazd odbędzie  się 3 
grudnia do Stralsundu, w  programie 
oceanarium i oczywiście jarmark bożo-
narodzeniowy. Zapraszamy!   

Joanna Skórska

Jesienne wycieczki szkoły „German”

Q
Szkoła German w mosińskich drezynach   fot. Ewa Mika

nicy turystyki pieszej PTTK spotykają się 
w Koszalinie.    M. J. Błaszczakowie

Rajd po dobrach Zamoyskiego
1 października Od-
dział PTTK im. Cyry-
la Ratajskiego zorga-
nizował XXII Rajd po 
dobrach Władysława 
hr. Zamoyskiego – 
„Złota jesień w Wiel-
kopolskim Parku Narodowym”. Uczest-
niczyło w nim ponad 130 osób. Z Pusz-
czykowa na szlak wyruszyły grupy rajdo-
we uczniów szkół z Lubonia, Poznania 
i Plewisk. Trasy wiodły ścieżkami WPN. 
Na rajd przybyła też grupa rowerzystów 

z Lubonia i Komornik. Uczestnicy rajdu 
mieli okazję poznać różne części Parku 
w  jesiennych barwach, który zachwyca 
nie tylko wspaniałymi walorami przyrod-
niczymi, a także ukształtowaniem terenu, 
ale przede wszystkim przepięknymi kra-
jobrazami. Podczas wędrówki kierowni-
cy tras zapoznali rajdowiczów z historią 
powstania WPN i  jego obecną rolą 
w ochronie przyrody. Młodzież dowie-
działa się o roślinności i zwierzętach oraz 

jeziorach i obszarach ochrony ścisłej wy-
stępujących na tym terenie. Poznała ży-
ciorysy osób związanych z powstaniem 
Parku: prof. Adama Wodziczki, Fran-
ciszka Jaśkowiaka, Władysława hr. Za-
moyskiego. Na zakończenie, uczestnicy 
wszystkich tras spotkali się na mecie na 
parkingu leśnym w Pożegowie, gdzie na 
pokrzepienie czekała dla wszystkich 
gorąca zupa pomidorowa, chleb ze smal-
cem i ogórkiem. Wszyscy otrzymali pa-
miątkowe znaczki rajdowe. Chętni wzię-
li udział w różnych konkursach spraw-
nościowych z  nagrodami, które cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem. Trady-
cyjnie Oddziałowa Komisja Ochrony 
Przyrody przeprowadziła konkurs wiedzy 

o  WPN, w  trzech kategoriach wieko-
wych, w  którym wzięło udział 29 
uczniów. Na szczególne uznanie zasłu-
gują zwycięzcy, którzy wykazali się dużą 
wiedzą o Parku. Dla wszystkich przewi-
dziano dyplomy uczestnictwa, a  dla 
laureatów nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Rajd 
odbył się dzięki �nansowemu wsparciu 
Urzędu Miasta Luboń.   
 M. J. Błaszczakowie

Q
Uczestnicy zlotu piechurów podczas obrad   fot. Jan Błaszczak

Q
Grupa uczestników z Lubonia na trasie rajdu po dobrach Zamoyskiego   
fot. Jan Błaszczak
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W programie wycieczki było zwiedzanie 
najważniejszych obiektów zabytkowych 
miasta oraz poznanie ich historii. Cie-
chocinek, położony na lewym brzegu 
Wisły, praktycznie jest pozbawiony prze-
mysłu, posiada specy�czny mikroklimat 
i  jest miastem o  charakterze uzdrowi-
skowym. Jest chętnie odwiedzany przez 
osoby mające problemy z  narządami 
ruchu, reumatyczne, ortopedyczno-ura-
zowe, układu oddechowego i krążenia. 
Oferta sanatoryjno-uzdrowiskowa jest 
duża, a wody lecznicze pochodzące z wy-
stępujących tu źródeł solankowych i bo-
gata oferta kulturalna oraz „towarzyska” 
szybko postawią każdego kuracjusza na 
nogi. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od sta-
cji kolejowej, która jest ostatnią na linii 
Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek. 
Ruch pociągów pasażerskich został tutaj 
wstrzymany w grudniu 2011 r. z uwagi 
na małe zainteresowanie. Na dłużej za-
trzymaliśmy się w zabytkowej warzelni 
soli, która funkcjonuje w ramach Przed-
siębiorstwa „Uzdrowisko Ciechocinek” 
SA. Tutaj od przeszło 170 lat wytwa-
rza się metodą tradycyjną sól spożywczą 
warzoną z  naturalnych solanek oraz 
szlam i ług leczniczy. Zwiedziliśmy zor-
ganizowane na jej terenie muzeum. Duże 
zainteresowanie wzbudziły XIX-wieczne 
drewniane wanny do kąpieli solanko-
wych oraz budzące dzisiaj grozę aparaty 
do gimnastyki leczniczej. W  sklepiku 
zaopatrzyliśmy  się w  sól i  kosmetyki 

zawierające naturalne produkty zdrojo-
we, tj. ciechocińską sól spożywczą i mi-
neralną wodę „Krystynka”, czerpaną ze 
źródła 19a już od 1902 r. Warzelnia leży 
na trakcie solnym, którym można dojść 
do tężni. Razem stanowią zespół obiek-
tów zabytkowych na skalę światową. 
Następnie obejrzeliśmy z zewnątrz dwo-
rek Prezydenta RP z lat 30. XX w. wznie-
siony jako rezydencja Ignacego Mościc-
kiego oraz prawosławną cerkiew polową 

Wycieczka do Ciechocinka
W niedzielę, 2 października Klub Seniora działający przy GOK 
w Komornikach zorganizował wycieczkę na Kujawy do Ciechocinka. 
W ramach współpracy międzygminnej wzięła w niej udział grupa 
seniorów z Lubonia

św. Michała Archanioła z 1894 r., która 
została wzniesiona przez górali kauka-
skich w stylu zauralskim, obecnie nale-
ży do para�i wojskowej w Ciechocinku. 
Podczas dalszego spaceru po mieście 
obejrzeliśmy fontannę „Grzybek”, Park 
Zdrojowy z  pijalnią wód mineralnych 
w drewnianym pawilonie w stylu szwaj-
carskim, muszlę koncertową zbudowa-
ną w stylu zakopiańskim, fontannę „Jaś 
i Małgosia”, neogotycki kościół pw. św. 
św. Piotra i Pawła z końca XIX w. i za-
bytkowe obiekty sanatoryjno-uzdrowi-
skowe oraz słynny ciechociński deptak. 
Podziwialiśmy dywany i  kompozycje 
kwiatowe, słynny zegar kwiatowy, zieleń 
parków i skwerów. Pod tężniami zatrzy-
maliśmy się na dłużej, aby drogi odde-
chowe poddać działaniu solankowego 

mikroklimatu, bo tężnie to potężny �ltr 
powietrza i samo zdrowie. Ciechocińskie 
tężnie zostały zbudowane w pierwszej 
połowie XIX  w. Są to wbite w  ziemię 
dębowe pale o  łącznej długości ponad 
1700 m i wysokości 15,8 m , na których 
umieszczono konstrukcję świerkowo-
-sosnową wypełnioną tarniną. Po tarni-
nie spływa solanka pompowana ze źró-
dła zasilającego fontannę „Grzybek” 
z głębokości ponad 400 m. Solanka jest 
wtłaczana na szczyt tężni do specjalnych 
rynienek, z  których spada po tarninie 
w dół, paruje i tworzy specy�czny mi-
kroklimat bogaty w mikroelementy. Po 
obiedzie udaliśmy  się do malowniczej 
wsi kujawskiej Ostrowąs, położonej nie-
daleko Ciechocinka nad brzegiem jezio-
ra Plebanka, gdzie znajduje się Sanktu-
arium Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny z  cudownym obrazem Matki 
Bożej „Pani Kujaw”. Obraz MB z Dzie-
ciątkiem został ukoronowany papieski-
mi koronami w 1986 r. Ruch pielgrzym-
kowy do MB rozpoczął się w XVIII w. 
i trwa do dzisiaj, szczególnie 8 września, 
w uroczystość Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Podczas mszy św. zaśpie-
wała 12-letnia Klaudia Sadowska z Ośna 
w gminie Aleksandrów Kujawski, która 
ma spore dokonania artystyczne (nagra-
ła trzy płyty z piosenkami religijnymi). 
W pobliżu kościoła znajduje się plac, na 
którym umieszczono �gury wysokości 
ponad 2 m symbolizujące stacje drogi 
różańcowej, które poświęcono w  20. 
rocznicę koronacji Matki Bożej w Ostro-
wąsie. Plac powstał dzięki staraniom ks. 
kanonika Jana Matusiaka, który był 
proboszczem para�i w latach 1978-2006. 
W Ostrowąsie zakończyliśmy program 
zwiedzania.

Maria i Jan Błaszczakowie
Q
Uczestnicy wycieczki do Ciechocinka podczas spaceru   fot. Jan Błaszczak

QQ 7 września LKS rozegrał długo oczeki-
wany w Luboniu mecz z Tarnovią Tarnowo 
Podgóre. W tym prestiżowym spotkaniu 
w drużynie gości wystąpili bardzo dobrze 
znani lubońskim kibicom byli zawod-
nicy Lecha Poznań: Bartosz Ślusarski, 
Zbigniew Zakrzewski oraz dobrze za-
powiadający  się 17-letni Dawid – syn 
Zenona Piskuły z Lubonia oraz 19-letni 
Adrian – syn Piotra Reissa. Zespół z Tar-
nowa Podgórnego swoją grą przewyższał 
lubonian pod każdym względem. Jak się 
okazało, ta bardzo silna i solidna dru-
żyna zasłużenie pokonała naszych 0:4. 
Po meczu trener Łukasz Kubiak powie-
dział: Gratuluję Tarnovii, wynik niestety 
jest efektem naszych błędów. Zespół Tar-
novii miał 4 sytuacje bramkowe i wyko-
rzystał wszystkie z zimną krwią. Dziękuję 
naszym chłopakom za walkę, ale to nie 

wystarczyło do zdobycia punktu. Kuleje 
nasza gra w ataku i na tym będziemy się 
skupiać. Na pewno nie złożymy broni, ale 
w następnych meczach musimy być jeszcze 
bardziej zaangażowani. Trzeba poprawić 
cechy wolicjonalne i wyeliminować błędy 
manualne.
QQ Nie udała się wyprawa lubonian do 

Kotwicy Kórnik 17 września. Niestety, 
gospodarze pokonali LKS 3:1. Jedyną 
bramkę dla lubonian zdobył Mateusz 
Forszpaniak.
QQ Ósma kolejka 24 września na długo 

zapisze się w pamięci kibiców LKS-u, 
którzy musieli czekać aż 630 minut na 
pierwsze zwycięstwo lubonian w IV lidze. 
LKS pokonał Pogoń Łobżenicę 3:2. Od 
początku był to mecz z dużą przewagą 
lubonian. W 17. minucie bramkę zdo-
był Patryk Zandecki, a w 40. minucie 

LKS na spadku z rzutu wolnego kolejnego 
gola strzelił Jonasz Jeżewski. 
Jednak przed przerwą goście 
zdobyli kontaktową bramkę na 
2:1. W drugiej połowie lubo-
nianie nadal mieli olbrzymią 
przewagę, tylko nie potrafili 
wykorzystać wielu sytuacji do 
zdobycia bramek. W 75. mi-
nucie Patryk Zandecki strzelił 
kolejnego gola na 3:1, jednak 
końcowe minuty spotkania 
okazały się bardzo nerwowe, 
ponieważ goście grając tylko 
w  „10” (czerwona kartka) 
w  93. minucie zmniejszyli 
rozmiary wyniku, strzelając 
bramkę na 3:2.
QQ 1 października w meczu wy-

jazdowym LKS przegrał z Nielbą Wągro-
wiec 3:0. Jak się okazuje, bardzo trudno 
jest lubonianom opuścić strefę spadkową.

QQ 8 października Luboński KS doznał 
znów na własnym boisku bardzo wyso-
kiej porażki, przegrywając z wicelide-
rem Lubuszaninem Trzcianka 0:4. Tylko 

do przerwy LKS był 
równym partnerem 
dla gości. W drugiej 
połowie zespół Łuka-
sza Kubiaka, pomimo 
starań wywalczenia so-
bie jakiegoś lepszego 
wyniku, był tylko tłem 
dla gości.

Władysław 
SzczepaniakQ

Mecz LKS-u z Tarnovią 7 września w Luboniu   fot. Władysław Szczepaniak

Q
LKS – Pogoń Łobżenica – pierwsze zwycięstwo 
lubonian w IV lidze   fot. Władysław Szczepaniak
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IV liga Wielkopolska Grupa Północ

 1.  Luboszanin Trzcianka 10 24 26:9
 2.  Grom Plewiska 10 23 21:8
 3.  Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 20 20:10
 4.  Unia Swarzędz 10 20 14:12
 5.  Nielba Wągrowiec 10 20 27:14
 6.  Iskra Szydłowo 10 19 25:14
 7.  Warta Międzychód 10 19 20:12
 8.  Kotwica Kórnik 10 18 22:11
 9.  Sparta Oborniki 10 13 17:15
 10.  GLKS Wysoka 10 10 14:23
 11.  Zieloni Lubosz 10 10 10:21
 12.  Pogoń Łobżenica 10 7 14:26
 13.  GKS Dopiewo 10 7 11:20
 14.  1922 Lechia Kostrzyn 10 5 7:21
 15.  Luboński KS 10 5 6:25
 16.  Huragan Pobiedziska 10 4 9:22

WS

28 września, w  1/32 �nału Pucharu Polski strefy 
poznańskiej, Stella Luboń pożegnała  się z  tymi 
rozgrywkami, przegrywając w Środzie z rezerwami 
tamtejszej Polonii 1:0. Natomiast Luboński KS po-
konał na wyjeździe A-klasowy zespół 1920 Mosina 
2:3. Bramki dla LKS-u zdobyli: Jakub Sokołowski, 
Mateusz Moroń i Patryk Zandecki.
1/16 �nału Pucharu Polski wyznaczono na 19 października o  godz. 
15.30 przy ul. Rzecznej w Luboniu, a rywalem LKS-u miał być IV-ligo-
wy przeciwnik – Kotwica Kórnik. Jak nas poinformował na kilka dni 
przed zaplanowanym spotkaniem prezes LKS-u, Karol Bąkowski, mecz 
odwołano i prawdopodobnie odbędzie się dopiero na wiosnę.

W.S.

Puchar Polski

QQ 11 września zawodnicy z ul. Szkolnej 
rozegrali mecz z rezerwami Warty Śrem 
w Śremie. Pierwsze 15. minut należało 
do gospodarzy. Potem jednak do głosu 
zaczął dochodzić zespół z Lubonia. Da-
niel Baran zdobył nawet dla Stelli prowa-
dzenie. W drugiej odsłonie meczu (60. 
minuta) popisał się bramkarz z Lubo-
nia – Mateusz Zawalski, który obronił 
rzut karny podyktowany przez arbitra. 
W 73. minucie gospodarze doprowadzili 
do remisu, zdobywając bramkę na 1:1. 
Duże szczęście mieli stellowcy w koń-
cówce spotkania. W doliczonym czasie 
(92. minuta) arbiter podyktował rzut 
karny dla lubonian. Jego wykonawcą 
był Piotr Michalak, który zdobył zwy-
cięską bramkę.
QQ 17 września lubonianie sprawili przy-

krą niespodziankę kibicom i działaczom, 
przegrywając 1:2 u siebie z przeciętnym 
zespołem – Avią Kamionki. Bramkę zdo-
był Mahomed Amine Tayachi.
QQ 24 września zespół Stelli powetował 

sobie przegraną z Avią Kamionki i udo-
wodnił wszystkim, że potra� zwyciężać 
i to w jakim stylu… Rozgromił u siebie 
rezerwy Kłosa Zaniemyśl 9:0. Zwycię-
stwo w  tym meczu nie podlegało dys-
kusji, a nawet mogło być o wiele wyższe. 
Bramki zdobyli: Kamil Frankowski (2), 
Mahomed Amine Tayachi (2), Arkadiusz 
Nowicki (2), Marcin Ogrodowczyk, Da-
niel Smulkowski i Daniel Baran.

QQ 1 października Stella rozegrała mecz 
w Środzie Wlkp. z rezerwami tamtejszej 
Polonii. Jak  się okazało, zespół gospo-
darzy to bardzo wymagający przeciw-
nik. Od razu przeszedł do kontrataków. 
Z biegiem czasu jednak do głosu zaczęli 
dochodzić zawodnicy z Lubonia, co zosta-
ło udokumentowane zdobyciem bramki 
przez Daniela Bilińskiego w 42. minucie. 
Na przerwę stellowcy schodzili do szatni 
z jednobramkową zaliczką. Druga połowa 
okazała się o wiele ciekawsza, ponieważ 
gospodarze, nie mając nic do stracenia, 
przeszli do groźnych kontr. Po jednej 
z nich doprowadzili do remisu. W 70. 
minucie arbiter spotkania pokazał Marci-
nowi Ogrodowczykowi drugą żółtą kartkę, 
a w konsekwencji czerwoną. Przez ostatnie 
20 minut stellowcy byli więc zmuszeni 

Stella pnie się w tabeli grać w „10”. To jednak 
nie załamało zespołu. 
Od tego momentu jak-
by dodało mu animuszu. 
Przy pełnej mobilizacji 
pokazał swój charakter 
i w 88. minucie Mohamed 
Amine Tayachi zdobył 
przepiękną bramkę na 
wagę zwycięstwa.
QQ 8 października Stella 

odniosła bardzo okazałe 
i zasłużone zwycięstwo 
,pokonując u siebie Pogoń 
Książ Wlkp. 5:0. Już do 
przerwy stellowcy pro-
wadzili 4:0. Goście pa-
rokrotnie również stwo-
rzyli sytuacje do zdobycia 
bramek, jednak w tym dniu zawodziła 
ich skuteczność strzelecka. Bramki dla 
Stelli zdobyli: Marcin Ogrodowczyk (2), 

Daniel Smulkowski, z rzutu karnego To-
masz Mroczyński oraz Paweł Biliński.

Władysław Szczepaniak

Q
Mecz Stelli z Polonią Środa Wielkopolska   fot. Władysław Szczepaniak

Tabela A klasy Grupa I

 1.  Czarni Czerniejewo 8 24 27:10
 2.  Maratończyk Brzeźno 8 17 22:15
 3.  Stella Luboń 8 15 24:10
 4.  Polonia II Środa Wlkp. 8 14 23:10
 5.  Avia Kamionki 8 14 19:10
 6.  Phytopharm Klęka 8 13 17:16
 7.  Lider Swarzędz 8 12 30:21
 8.  Clescevia Kleszczewo 8 10 17:19
 9.  Kłos II Zaniemyśl 7 9 10:24
 10.  Zawisza Dolsk 8 7 7:16
 11.  Pogoń Książ Wlkp. 8 7 12:23
 12.  Warta II Śrem 8 6 14:18
 13.  Polonia Poznań 8 5 11:22
 14.  Jurand Koziegłowy 7 4 13:32

WS

Wręcz rewelacyjnie spisuje się w rozgryw-
kach B-klasy drużyna Pogromu Luboń, 
która jeszcze niedawno była „zespołem do 
bicia”. Teraz role się odmieniły. Po wzmoc-
nieniu zespołu, to właśnie Pogrom jest 
czołową drużyną rozgrywek w  tej grupie 
i  kto wie, czy nie powalczy o  awans do 
wyższej klasy.
QQ 11 września Pogrom Luboń podejmował 

u siebie drużynę Orzeł Rostarzewo, w tym 
meczu padło aż 13 bramek i to za sprawą 
lubonian, którzy wręcz rozgromili gości, po-
konując ich 11:2. Łupem bramkowym po-
dzielili się: Bartosz Matuszalski (4), Dawid 
Kubiak (3), Jacek Pempera, Mateusz Lulka, 
Maciej Matuszalski i Łukasz Kałużny.
QQ 18 września w meczu wyjazdowym Po-

grom udowodnił swoją siłę. Rozgromił go-
spodarzy 0:6. Lubonianie mieli zdecydo-
waną przewagę i nawet mogli się pokusić 
o wyższe zwycięstwo. Bramki zdo-
byli: Maciej Matuszalski (3), Dawid 
Kubiak, Łukasz Kałużny i Bartosz 
Machura.
QQ 21 września lubońska drużyna 

znów sprawiła miłą niespodziankę, 
przywożąc 3 pkt. z meczu wyjaz-
dowego, w którym pokonała Piasta 
Jabłonnę 2:1. Do przerwy Pogrom 
prowadził 1:0. W drugiej połowie 
arbiter podyktował rzut karny dla 
gospodarzy i było 1:1. Jednak to nie 
załamało lubonian, którzy grając 
z dużą determinacją zdobyli upra-
gnioną, drugą bramkę. Gole nale-
żały do Dawida Kubiaka i Bartosza 
Matuszalskiego.

QQ 25 września Pogrom podejmował przy 
ul. Rzecznej drużynę Orlika Sepno i, jak się 
okazało, znów urządził sobie festiwal strze-
lecki, odnosząc zwycięstwo 9:1. Już po pięciu 
minutach Pogrom prowadził 3:0, po bram-
kach zdobytych przez Bartosza Matuszalskie-
go. Praktycznie całe spotkanie odbywało się 
pod dyktando gospodarzy. Bramki zdobyli: 
Bartosz Matuszalski (4), Jacek Pempera (2), 
Bartosz Machura, Dawid Kubiak i Krystian 
Konieczka.
QQ 1 października Pogrom pokonał na wy-

jeździe zespół Okoń Sapowice 3:1. Bram-
ki: Dawid Kubiak, Daniel Powierża i Adam 
Wiśniewski.
- 9 października Pogrom Luboń pokonał 
Ogrol Sielinko 1:0. Jedyną bramkę zdobył 
Krystian Konieczka. Jest to szóste w  tym 
sezonie zwycięstwo Pogromu.

Władysław Szczepaniak

Pogrom bije przeciwników

Klasa B Grupa III
 1.  Huragan Michorzewo 8 20 35:3
 2.  Pogrom Luboń 7 18 35:9
 3.  NKS Niepruszewo 7 14 16:10
 4.  KSGB Manieczki 7 13 11:12
 5.  Pieczarka Wielichowo 7 12 19:14
 6.  Orzeł Rostarzewo 7 11 16:19
 7.  Ogrol Sielinko 7 10 10:7
 8.  Okoń Sapowice 8 9 13:15
 9.  Piast Jabłonna 7 9 13:24
 10.  Las Puszczykowo 7 8 12:14
 11.  Jastrząb Rudniki 8 6 15:22
 12.  Orły Plewiska 8 6 9:28
 13.  Orlik Sepno 8 3 10:37
 WS
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Luboń Cup
18 września Klub „Lubońska Petanka” 
zorganizował 3. turniej Luboń Cup 
w bule, w którym wzięło udział 17 du-
bletów. W chłodny poranek na bulodrom 
w Luboniu przyjechali zawodnicy Huf-
ca Miotającego z  Mieczewa, dwóch 
śremskich klubów – Bulera i ŚKP oraz 
reprezentanci Lubońskiej Petanki i gra-
cze niezrzeszeni. Rozegrano 5 rund po 
40 minut systemem szwajcarskim z Bu-
chholzem. Zawody przebiegły w  sym-
patycznej atmosferze i w duchu fair play. 
Aż 4 zespoły wygrały 4 mecze, więc 
o  końcowej klasy�kacji zadecydował 
Buchholz. Tym razem na podium sta-
nęły rodzinne dublety, 1 ze Śremu i  2 
z Lubonia. 1. miejsce zajęli Lidka i Wło-
dek Marcinkowscy, 2. Karolina i Miko-
łaj Fabisiowie, a 3. miejsce Michał i Mak-
symilian Cichorek. Zdobywcy podium 
otrzymali pamiątkowe puchary, a wśród 

wszystkich zawodników rozlosowano 
świnki do gry. Dla uczestników turnieju 
przygotowano kawę, herbatę oraz droż-
dżówki i  ciepły posiłek. Patronat me-
dialny nad turniejem objęły: „Wieści 
Lubońskie” oraz e-lubon.pl.

Mistrzostwa Lubonia
2 października Lubońska Petanka zor-
ganizowała Mistrzostwa Lubonia duble-
tów. Był to turniej rankingowy pod pa-
tronatem Polskiej Federacji Petanque. 
W zawodach udział wzięli reprezentan-
ci klubów: KP Leszczynko, KSP Broen-
-Karo, KSP Słowianka Gorzów Wlkp., 
Łużyckiego Towarzystwa Miłośników 
Petanque „Les Absorbeurs”, OKS Sokół 
Wrocław, ŚKPP Buler, Śremskiego Klu-
bu Petanque i Lubońskiej Petanki oraz 
gracze niezrzeszeni. Turniej rozegrano 
systemem szwajcarskim w ciągu 7 rund. 
Na podium stanęły zespoły z 6 zwycię-

Rozgrywki w bule stwami, w tym aż dwa re-
prezentujące nasze miasto! 
Zwycięzcami zostali Zenon 
Radziejewski i  Dariusz 
Surdyk (Lubońska Petan-
ka), na 2. miejscu uplaso-
wali  się Maciej Hańczuk 
i  Przemysław Broniek 
(KSP Słowianka Gorzów 
Wlkp.), a 3. zajęli Karolina 
i Mikołaj Fabisiowie (Lu-
bońska Petanka). Zespoły 
z  miejsc 1-6 otrzymały 
pamiątkowe puchary i sta-
tuetki, a wśród wszystkich 
uczestników rozlosowano 
atrakcyjne nagrody rzeczo-
we, m.in. profesjonalne 
kule marki OBUT oraz 
akcesoria do gry w  bule. 
Turniej był współ�nanso-
wany ze środków otrzyma-
nych z  Urzędu Miasta 
Luboń. Patronat medialny nad zawoda-
mi objęły „Wieści Lubońskie” oraz e.lu-
bon.pl. Współorganizatorem zawodów 

był LOSiR.

Brąz na MP
2 4  w r z e ś n i a 
w Żywcu zawod-
niczki klubu Lu-
bońska Petanka: 
Karolina Fabiś 
i  Iwona Jeziorna 
wraz z koleżanką 
z Klubu Petanque 
Leszczynko – 
Małgorzatą Ma-
ciejewską – zdo-
były brązowy 
m e d a l  M i -
strzostw Polski 
Kobiet. W zawo-
d a c h  w z i ę ł y 
udział drużyny 
trzyosobowe 
z  klubów zrze-

szonych w Polskiej Federacji Petanque, 
w tym członkinie kadry Polski. Z racji 
rangi zawodów, zarówno mecze rundy 
kwali�kacyjnej, jak i play o� były roz-
grywane do 13 punktów bez limitu 
czasu. Po rozegraniu 5 rund najlepsze 
4 zespoły awansowały do pół�nałów. 
Zawodniczki Lubońskiej Petanki wy-
trwały na bulodromie 14 godzin. W me-
czu o 3. miejsce, który zakończył się tuż 
przed północą, K. Fabiś, I. Jeziorna i M. 
Maciejewska pokonały reprezentantki 
ŚKPP Buler oraz KSP Słowianka Go-
rzów 13 do 8.
W tym samym dniu odbyły się też Mi-
strzostwa Polski Juniorów, w  których 
Lubońską Petankę reprezentował Mak-
symilian Cichorek. Wraz z  kolegami 
z klubu Petanque Kaliska uplasował się 
na 6. miejscu.

Lubońska Petanka

Q
Brązowe medalistki z Mistrzostw Polski 
Kobiet, wśród nich dwie zawodniczki 
z Lubońskiej Petanki

Q
Uczestnicy Mistrzostw Lubonia w bule

Na orliku przy ul. ks. S. Kozierowskiego 1 w Skó-
rzewie grali w sobotę, 24 września piłkarze wy-
stępujący na co dzień w  kategorii młodziki. 
Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy z  Lubonia, 
którzy zdobyli 2 punkty. Srebro wywalczyli pił-
karze ze Skórzewa, a trzecie miejsce podopiecz-
ni Akademii Grunwaldzkiego Poznania.
O prestiżu Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkar-
skich stanowi nie tylko udział zawodników Aka-
demii w jedynych takich rozgrywkach na terenie 
całego kraju, ale też możliwość sprawdzenia 
własnych umiejętności. Priorytetem jest przede 
wszystkim możliwość obserwacji i przekierowa-
nia zawodników szczególnie uzdolnionych do 
struktur Reprezentacji Akademii, zgodnie z za-
łożeniem: „Z lokalizacji do Reprezentacji”.
W rozgrywkach 24 września uczestniczyli: Janusz 
Paradowski, Mikołaj Kusz, Jakub Schmidt, Jakub 
Maćkowiak, Jakub Łukasik, Maciej Kopiec, Filip 
Kamiński, Szymon Michalski, Bartek Nowak, 
Adam Łukaszkiewicz, Adam Baranowski, Filip 
Lewandowski, Wiktor Chorobowicz.

M.G.

Sukces chłopców z Akademii
W ramach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich zawodnicy z Akademii Piłkarskiej Reissa w Luboniu zdobyli 
1 miejsce

Q
Lubońska grupa Akademii Piłkarskiej Reissa podczas jednego z treningów 
w hali LOSiR

QQ Prezes spółki miejskiej LOSiR – 
Zbigniew Trawka – został członkiem 
Wydziału ds. współpracy z samorząda-
mi i organizacjami społecznymi Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej.
QQ  Jarosław Araszkiewicz, mieszka-

niec Lubonia, znany w  środowisku 
sportowym doskonały były zawod-
nik Lecha Poznań i od paru lat trener 
wielkopolskich klubów, pod koniec 
września otrzymał nie byle jaką ofertę 
pracy w pierwszoligowym Zagłębiu 
Sosnowiec! Jego debiut trenerski na 
Śląsku nie wypadł jednak najlepiej, 
ponieważ w dwóch meczach ligowych 
zdobył z zespołem tylko jeden punkt 
i po zaledwie 10 dniach klub rozwią-
zał z nim umowę (za porozumieniem 
stron). Czy to nie była najkrótsza praca 
jakiegokolwiek trenera w historii I ligi?
QQ 15 października, przed meczem 

z Unią Swarzędz, trener LKS-u Łu-
kasz Kubiak zrezygnował z funkcji.

WS

Krótko
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Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka 
Luboń” do rozgrywek Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Poznaniu zgło-
sił zespół młodzików rocznik 2005-2006. 
Zespół ten w rundzie wiosennej awan-
sował do grupy mistrzowskiej ligi mło-
dzików, w której drużyny grają systemem 
ligowym pierwszy mecz jesienią 2016 r., 
a rewanż wiosną 2017 r. Przeciwnikami 
UKS Jedynka są zespoły: Mieszko Gnie-
zno, AP Błękitni Owińska, Orkan Ob-
jezierze, KS Canarinhos Skórzewo, Po-
znańska  13, Lech Poznań, Concord 
Murowana Goślina, UKS Śrem, Salos 
Poznań, AP Reiss Poznań, Dyskobolia 
Grodzisk Wlkp.
We wrześniu zespół Jedynki rozegrał 
następujące mecze. Z Mieszkiem Gnie-
zno przegrał w  Gnieźnie 2:3, tracąc 
trzecią bramkę w ostatniej minucie spo-
tkania. Pewnym utrudnieniem w  grze 
była sztuczna murawa na boisku 
w Gnieźnie. W drugim meczu UKS Je-
dynka na boisku w  Luboniu pokonał 
zespół z Objezierza 1:0. Po wyrównanej 
pierwszej połowie i  wyraźnej naszej 
przewadze w  drugiej części meczu 
w Owińskach UKS Jedynka wygrał 5:1. 
Kolejnym przeciwnikiem był zespół 
Lecha Poznań. W  pierwszej połowie 
przewagę miał zespół Lecha, który zdo-

był bramkę, w drugiej połowie ton grze 
nadawał nasz zespół, który doprowadził 
do wyrównania. Mecz zakończył  się 
remisem, co jest sukcesem Jedynki. Ko-
lejny mecz, 1 października, Jedynka 
rozegrała na wyjeździe w  Skórzewie, 
zwyciężając zdecydowanie 9:0. Pozosta-
łe mecze rozegrane zostaną w paździer-
niku i listopadzie.

Piłkarska jesień „Jedynki” Orliki UKS Jedynka zostali zgłoszeni 
do turnieju organizowanego przez KS 
Koziołki Poznań. Turniej pod nazwą 
Liga Mistrzów Koziołki 2016 odby-
wa  się w  czterech kategoriach wieko-
wych na sztucznej murawie na obiekcie 
MOSiR w Poznaniu. W każdej katego-
rii grało 8 zespołów systemem mecz 
i rewanż. Po rundzie zasadniczej zespo-
ły podzielono na dwie grupy: złotą, 
gdzie grają zespoły z miejsc 1-4 i srebr-
ną dla zespołów z miejsc 5-8. Przeciw-

nikami chłopców UKS Jedynka były 
zespoły: TMS Suchary Suchy Las, UKS 
Lusowo, Unia Swarzędz, UKS Śrem, 
UKS Stoper Poznań, AP Pecna oraz 
Koziołki Poznań. Po rundzie zasadni-
czej zwyciężył zespół z  Suchego Lasu 
(34 pkt) przed UKS Jedynka Luboń (33 
pkt) oraz UKS Lusowo (26 pkt) i Unią 
Swarzędz (24 pkt). Te zespoły rozegra-
ją rundę �nałową i zagrają mecz oraz 
rewanż. Na zakończenie rozgrywek 
organizator zapewnia wszystkim uczest-
nikom medale, a  zwycięskie zespoły 
otrzymają puchary.
Znany jest już termin tradycyjnego 
turnieju mikołajkowego Jedynki. Zo-
stanie rozegrany 4 grudnia 2016  r. 
w hali LOSiR Luboń. Zespół młodzików 
wzbogacił się o nowe stroje �rmy Adi-
das, czerwone koszulki i białe spoden-
ki. Sponsorem strojów jest �rma RA-
JOBUD – Rafał Rajczak. Orliki również 
będą mieli nowe koszulki. Sponsorem 
jest Polski Związek Piłki Nożnej, który 
przez WZPN przekazał pieniądze na 
kluby młodzieżowe. Otrzymaliśmy 
500 zł. Jest to pierwsza pomoc PZPN 
dla klubów młodzieżowych biorących 
udział w  rozgrywkach. UKS Jedynka 
w drugim półroczu 2016 r. nie otrzy-
mała wsparcia �nansowego z naszego 
miasta.

Lech Bartkowiak
UKS Jedynka

Q
UKS Jedynka w jasnych koszulkach (z lewej) wychodzi na murawę z Lechem Poznań   
fot. Hieronim Twardosz

Najmłodsza drużyna, występująca w II li-
dze WZPN w  kategorii orlików E2, 
a więc zawodników urodzonych w roku 
2007 i młodszych, rozpoczęła zmagania 
jako ostatnia. Najpierw po wyrównanym 
meczu uległa Wielkopolsce Komorniki 
1:2, by tydzień później pewnie pokonać 
Koronę Zakrzewo. Mecz z poznańskim 
Koziołkiem, zakończony porażką, w ja-
kimś stopniu powetowali sobie na wła-
snym boisku, w niedzielę, 2 październi-
ka, remisując po fantastycznym meczu 
z Wartą Śrem 1:1. Drużyna, której trzon 
stanowią zawodnicy o  rok młodsi od 

rywali (urodzeni w roku 2008), zdobyła 
zatem już 4 punkty i spokojnie trenuje, 
podnosząc swoje niemałe już umiejęt-
ności.
Orliki E1, a zatem zawodnicy urodzeni 
w  roku 2006, w  tym roku rywalizują 
w grupie mistrzowskiej, pośród 12 naj-
lepszych zespołów z terenu byłego wo-
jewództwa poznańskiego. Jak na razie, 
także mają na koncie 4 punkty, na co 
składają  się remis po szalonym meczu 
w Owińskach, gdzie wynik zmieniał się 
jak w kalejdoskopie i miażdżące zwycię-
stwo 14:3 z Salosem Poznań, co znacznie 

Szkoła Futbolu Luboń
Raz na wozie, raz pod wozem – tak najkrócej można podsumować 
rozpoczęcie sezonu w wykonaniu zespołów Szkoły Futbolu. W tym roku 
w szranki z rywalami w ramach rozgrywek Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej stanęły trzy zespoły, a każdy z nich po poprzednich rozgrywkach 
uzyskał awans do wyższej klasy

Q
Zawodnicy Szkoły Futbolu Luboń (w jasnych koszulkach) w akcji

poprawiło nasz bilans bramkowy. 
Cieszy też fakt, że zespół jeśli 
przegrywa, to minimalnie oraz po 
wyrównanych meczach. Świadczy 
to o  progresie, jaki uczyniła ta 
grupa. W jej skład wchodzą rów-
nież dwie dziewczynki – Oliwia 
Owczarczak i Ola Urbaniak, sta-
nowiące ważne ogniwa drużyny.
Młodziki D2, nasz najstarszy ze-
spół, złożony z chłopców urodzo-
nych w  roku 2004 oraz naszej 
wspaniałej Patrycji Pacyńskiej, od 
tego sezonu rozgrywa swoje spo-
tkania na boisku przy ul. Rzecznej, 
zarządzanym przez LOSiR, za 
którą to możliwość dziękujemy. 
W  czterech meczach dwa razy 
wróciliśmy na tarczy, a dwa razy 
zespół był górą. 2 października 
przy Rzecznej byliśmy świadkami 
świetnego pojedynku z  Nielbą 
Wągrowiec, gdzie niestety musie-
liśmy uznać wyższość rywali, 

a mecz zakończył się 
w y n i k i e m  1 : 2 . 
Świetna postawa na-
szego zespołu daje 
jednak podstawy 
przypuszczać, że ko-
lejne punkty tra�ą 
na nasze konto.
Zapraszamy na na-
sze mecze i treningi, 
obszerne relacje 
i terminarze znaleźć 
można naszej stor-
nie internetowej:  
www.s�ubon.pl

SF

W ub. miesiącu na str. 6 w rubryce „Dobre, 
bo…” ukazał się artykuł o prywatnym bo-
isku Szkoły Futbolu (SF). W zakończeniu 
zawarto dodatkową informację o zgłoszeniu 
zarządcy stadionu przy ul. Rzecznej (LOSiR-
-owi) chęci korzystania przez SF z boiska 
do rozgrywania meczów mistrzowskich 
(1,5  godz. na 2 tygodnie). Była tam też 
adnotacja, że adresat oczekuje na odpo-
wiedź. Wyjaśniamy, że materiał prasowy 
wpłynął do redakcji na przełomie lipca 
i  sierpnia, a  o�cjalną zgodę LOSiR-u na 
korzystanie z boiska przy ul. Rzecznej klub 
otrzymał 29 sierpnia. Pierwszy mecz SF 
rozegrał tam 10 września.  red

Wyjaśnienie

Już po raz 6. w ramach turnieju Luboń CUP 
w hali LOSiR Sp. z o.o. przy ul. Kołłątaja będą 
rywalizować młodzi piłkarze. Pierwszy tur-
niej zaplanowano na 12 listopada. Zmierzą się 
w nim zawodnicy z rocznika 2009. Harmo-
nogram rozgrywek młodzieży z roczników 
2005-2009: 12 listopada – rocznik 2009, 20 
listopada – 2008, 17 grudnia – 2007, 8 stycz-
nia 2017 – 2006, 14 stycznia 2017 – 2005, 22 
stycznia 2017 – rocznik 2008, 28 stycznia 
2017 – 2007, 29 stycznia 2017 – 2009, 18 
lutego 2017 – 2006, 19 lutego 2017 – rocznik 
2005.
We wszystkich turniejach uczestniczy po 12 
drużyn podzielonych na 3 grupy eliminacyj-
ne. Start każdego turnieju o godz. 8. Finał 
zaplanowano na godz. 15.

LOSiR

Zaczynamy halowe 
granie
Luboń CUP – pierwszy turniej 12 
listopada
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Trzy awanse
Świetnie zaprezentowali się młodzi te-
nisiści stołowi LKTS podczas 1. Grand 
Prix Wielkopolski Kadetek i  Kadetów. 
Impreza odbyła  się w  sali sportowej 
w  Krzyżu Wielkopolskim. Lubonianie 
walczyli o awans na I Grand Prix Polski 
Kadetek w Krakowie, które odbyło się 
w pierwszy weekend października. W za-
wodach uczestniczyło ponad 60 młodych 
tenisistów stołowych z całej Wielkopol-
ski. Szczególne gratulacje należą się naj-
wyżej rozstawionym, którzy 
świetnie poradzili sobie w roli 
faworytów. Zaprezentowali swój 
najlepszy tenis stołowy, co mia-
ło odzwierciedlenie w wynikach. 
Pierwsze dwa miejsca zajęły 
Weronika Dombka i  Zuzanna 
Sułek. Wśród kadetów wygrał 
Patryk Pyśk. Czołowe miejsca 
zajęli po bardzo dobrej grze Na-
talia Piechota, Damian Pyśk 
(6. miejsce) i Wiktoria Frelich 
(9. m.). Natalia była bardzo bli-
sko zdobycia medalu (4.  m.). 
Damian, grając z zawodnikami 
o  4 lata starszymi, awansował 
do pół�nału. Wiktoria ze ścisłej 
czołówki trenuje najkrócej, robi 
systematyczne postępy. Wero-
nika, Zuzia, Natalia, Wiktoria 
i Patryk to uczniowie klasy 1A 
Gimnazjum nr 2. Bardzo ważne 
jest teraz, aby koncentrować się 
na treningach, gdyż na zawo-
dach widzimy tylko efekt koń-
cowy.

Trzecie miejsce Anity
W Raszkowie odbyło  się 
I  Grand Prix Wielkopolski 
w tenisie stołowym seniorów. 
W pierwszym turnieju z serii 
Grand Prix o awans do ogólnopolskiego 
turnieju – Grand Prix Polski – wystar-
towało blisko 80 zawodników z całego 
województwa wielkopolskiego, wśród 
nich także liczna grupa reprezentantów 
LKTS Luvena Luboń. Zdecydowanie 
najlepiej zaprezentowała się Anita Chu-
dy, która po bardzo interesujących spo-
tkaniach zakończyła turniej na 3. miej-
scu. 13. był zdecydowanie najmłodszy 
uczestnik turnieju Patryk Pyśk, a miejsca 
w „32” zajęli: Maciej Wiśniewski i Piotr 
Kołdyka (33-40 Łukasz Ospalski, 49-56 
Tomasz Magnucki, 49-56 Paweł Stach, 
57-64 Grzegorz Nowak, 57-64 Adam 
Adamczyk). Na dobrym 8. miejscu 
w stawce złożonej głównie z zawodniczek 
I-ligowych zajęła najmłodsza zawodnicz-
ka turnieju, Zuzanna Sułek. Zawody były 
dla większości zawodników sprawdzia-
nem aktualnej formy.

Czołowe pozycje młodzików
Inauguracja rozgrywek sezonu 2016-
2017 pod patronatem Wielkopolskiego 
Związku Tenisa Stołowego miała miej-
sce w  Poznaniu. Pierwszy turniej od-
był się w sobotę, 10 września w Pozna-
niu. Rywalizację rozpoczęły młodzicz-
ki i młodzicy, którzy stawili się w bar-
dzo licznym 100-osobowym gronie. 

Przed turniejem odbyła się uroczystość 
wręczenia pucharów i statuetek za mi-
niony sezon. Najlepszym żakiem w se-
zonie 2015-2016 w Wielkopolsce oka-
zał się Damian Pyśk. Z LKTS-u w im-
prezie wystartowali: w kategorii żaczek 
– Julia Gładysz oraz żacy – Damian 
Pyśk i  Jan Stando. Nasi reprezentanci 
stoczyli wiele zaciętych, interesujących 
i stojących na wysokim poziomie poje-
dynków. Zaprezentowali  się dobrze, 
poprawiając swoje najlepsze wyniki 

w tej kategorii wiekowej. Będą startować 
w  kategorii żaków także w  kolejnym 
sezonie. Najlepiej zaprezentował  się 
Damian Pyśk – zdobywca brązowego 
medalu, Julia Gładysz uplasowała  się 
na 5. pozycji, Janek Stando (41-44) 
pokazał waleczność i ambicję, a najważ-
niejsze, że zebrał cenne doświadczenie, 
a także wnioski do dalszego treningu. 
Nasi tenisiści zaprezentowali tenis na 
dobrym poziomie – do zajęcia lepszych 
miejsc zabrakło niewiele.

Kadet najlepszym juniorem
25 września w  Poznaniu rozegrano 
I  Grand Prix Wielkopolski Juniorek 
i  Juniorów z udziałem 56 uczestników 
(24 juniorki i 32 juniorów). Zawody były 
przepustką do I Grand Prix Polski, któ-
re od 14 do 16 października odbędzie się 
w podkarpackim Jarosławiu. Po dwóch 
najlepszych z kategorii dziewcząt i chłop-
ców kwali�kowało się dalej. LKTS Lu-
vena Luboń reprezentowało 10 zawod-
ników. Wśród kadetek pierwsze cztery 
miejsca zajęły nasze reprezentantki. 
Awans na zawody ogólnopolskie wywal-
czyły Anita Chudy i Weronika Dombka 
(kadetka), 3. miejsce zajęła Maja Zieliń-
ska, a na 4. pozycji sklasy�kowano Zu-
zannę Sułek (kadetka); (11-12 Natalia 

Z LKTS-u
Kronika sportowa Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego Luvena Luboń

Piechota, 13-14 Wiktoria Frelich). Z bar-
dzo dobrej strony w turnieju juniorów 
zaprezentował  się kadet Patryk Pyśk, 
który zajął 1.  miejsce i  awansował do 
I Grand Prix Polski Juniorów (8 Tomasz 
Magnucki, 9-10 Krzysztof Witkowski, 
27-28 Michał Kordziński). Lubonianie 
ciężko trenują i widać tego efekty. Trze-
ba zaznaczyć, że medaliści będę starto-
wali w kategorii juniorów także w kolej-
nych sezonach. Większość zawodników 
LKTS poprawiła pozycję z poprzedniego 
sezonu.

Inauguracja rozgrywek drużyno-
wych
W sali Luveny odbyły  się pierwsze 
mecze w  sezonie 2016-2017. LKTS 

będzie występował w II i III lidze męż-
czyzn oraz II  lidze kobiet. Będzie to 
niezwykle ciekawe doświadczenie dla 
młodych graczy – rywalizować z  za-
wodnikami o różnych stylach i różnym 
wieku. Liczymy, że ta lekcja przyniesie 
wiele korzyści na turniejach indywi-
dualnych.
W piątek, 23 września LKTS Luvena 
II  Luboń podejmował drużynę LKS 
Wielkopolska I  Komorniki w  meczu 
otwierającym sezon ligowy w  Wielko-
polsce. Spotkanie było bardzo wyrów-
nane i zakończyło się zasłużonym remi-
sem 5:5. Punkty wywalczyli: Tomasz 
Magnucki, Robert Krupa i Paweł Stach 
po 1,5 oraz Marcin Pawlak 0,5. W sobo-
tę, 24 września we wspaniałym stylu 
sezon zainaugurowała II liga. Nie pozo-
stawiając przeciwniczkom większych 
szans zawodniczki LKTS wygrały 13:1 
z MKS TS Wartą Oborniki. Punkty zdo-
były: Maja Zielińska i Zuzanna Sułek po 
3,5, Weronika Dombka i Anita Chudy 
po 2,5 oraz Natalia Piechota 1. Męski 
zespół, występujący w II lidze, po zacię-
tej i  emocjonującej walce, minimalnie 
uległ MKTS Opalenicy 4:6. Najwięcej 
punktów wywalczył najmłodszy zawod-
nik w II lidze, niespełna 13-letni Patryk 
Pyśk, zdobywca 2 punktów, a po 1 punk-

cie wywalczyli Maciej Wiśniewski i Piotr 
Kołdyka. Bliski zdobycia jednego punk-
tu był Łukasz Ospalski. W październiku 
odbędą  się kolejne mecze naszych ze-
społów. Kibicom dziękujemy za wsparcie 
i gorący doping.

Zuzia i Patryk z brązem
Wspaniałym sukcesem zakończyło  się 
I Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów, 
które rozegrano w  Krakowie 1-2 paź-
dziernika. W  stawce 232 uczestników 
wystartowało 4 reprezentantów LKTS 
Luvena Luboń: Zuzanna Sułek, Weroni-
ka Dombka, Natalia Piechota i  Patryk 
Pyśk. Natalia walczyła w eliminacjach, 
w  których wygrała dwa mecze, a  do 
awansu zabrakło ostatniego meczu w fa-

zie play-o�. Zdobyte doświad-
czenie na pewno pomoże w ry-
walizacji wojewódzkiej i ogól-
nopolskiej. Nasi zawodnicy 
z  rocznika 2003 rywalizują ze 
starszymi o rok kolegami. Star-
tując w  poprzednim sezonie 
w kategorii młodzików byli ni-
żej sklasy�kowani niż kadeci 
z  ostatniego rocznika (2002). 
Zuzia została rozstawiona z 32. 
Numerem, Weronikę rozloso-
wano z nr. 29, a Patryka z 17. 
Po spektakularnej walce Zuzan-
na oraz Patryk awansowali po 
bardzo dobrej grze do pół�na-
łów. To zdecydowanie najwięk-
szy sukces w kategorii kadetów 
w historii LKTS. Naszych repre-
zentantów cechowały walecz-
ność, determinacja i  wielka 
wola walki. Nasza trzecia repre-
zentantka – Weronika Dombka 
– zakończyła rywalizację na 25. 
pozycji. Jesteśmy niezwykle 
dumni z naszych młodych za-
wodników, którzy osiągają coraz 
lepsze wyniki, zawsze z nazwą 
swojego miasta na koszulkach. 
Dzięki nim Luboń staje się zna-
ny w świecie tenisa stołowego, 
jako prężny ośrodek kształcący 

młodzież w tej wymagającej dyscyplinie. 
Uczestnictwo w programie „FUNdamen-
ty Tenisa Stołowego” Jerzego Grycana 
i  systematyczne treningi dają nadzieję 
na dalszy rozwój. W tym miejscu skła-
damy gorące podziękowania sponsorowi 
naszego klubu �rmie Luvena SA, która 
stworzyła możliwość treningu najmłod-
szym mistrzom w  swojej sali. Warto 
dodać, że Zuzia i Patryk będą uczestni-
czyć w turnieju międzynarodowym re-
prezentując Polskę w Słowacji w ITTF 
World Junior Circut Slovak Cadet Open.

Zuzia w reprezentacji
Zuzia Sułek (LKTS Luvena Luboń) bę-
dzie uczestniczyć w turnieju międzyna-
rodowym reprezentując Polskę na Sło-
wacji w ITTF World Junior Circut Slovak 
Cadet Open. Zawody zostaną rozegrane 
29 – 31 października br., a  miejscem 
zmagań będzie Bratysława. W imprezie 
weźmie udział 8-osobowa reprezentacja 
Polski, a w niej wychowanka LKTS Lu-
vena Luboń. Trenerem Reprezentacji 
Polski jest Zbigniew Pietkiewicz. 
W weekend, 1-2 października w Krako-
wie, podczas Grand Prix Polski Kadetek, 
nasza zawodniczka wywalczyła brązowy 
medal.

Piotr Ciszak

Q
1. Grand Prix Wielkopolski Kadetek i Kadetów, od lewej: Zuzanna Sułek, która potem tra�ła do reprezen-
tacji Polski, Patryk Pyśk, Weronika Dombka, z prawej – Natalia Piechota



10/2016

57

QQ 03.09 – z  szafy jednego z  mieszkań 
bloku przy ul. Osiedlowej skradziono 
gospodarzom 500 zł.
QQ 03.09 – na terenie CH Pajo przy ul. 

Żabikowskiej przywłaszczono sobie te-
lefon komórkowy 
pozostawiony przez 
luboniankę w koszu 
na zakupy, na przy-
sklepowym parkin-
gu (straty 800 zł).
QQ 04.09 – przed 

sklepem „Żabka” 
przy ul. 11 Listopa-
da nieznany spraw-
ca skradł telefon 
komórkowy nale-
żący do mieszkan-
ki Komornik (stra-
ty: 1 000 zł).
QQ 05.09 – przy ul. Cichej ujawniono 

zwłoki zamordowanej kobiety (szerzej 
czytaj w „WL” 09-2016, s. 15).
QQ 05.09 – skradziono katalizator od mit-

subishi przy ul. Sikorskiego (straty: 700 zł).
QQ 08.09 – przy ul. Granicznej nieznany 

sprawca kostką granitową wybił szybę 
w samochodzie Suzuki i skradł telefon 
komórkowy (straty: 450 zł).
QQ 08.09 – nieznany sprawca uszkodził 

volkswagena na niestrzeżonym parkingu 
przy ul. Kochanowskiego (straty: 2 000 zł).
QQ 09.09 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. 1 Maja skradziono mitsubishi (straty: 
30 000 zł).
QQ 09.09 – przy ul. Sobieskiego policjanci 

zatrzymali poznaniaka kierującego samo-
chodem, pomimo posiadania zakazu.
QQ 09.09 – przy ul. Sikorskiego policjan-

ci ujawnili poszukiwanego w Piotrkowie 

Trybunalskim volkswagena. Pojazd za-
bezpieczono na policyjnym parkingu.
QQ 10.09 – odnotowano kolejny przypa-

dek pojawienia się w Luboniu mężczyzny 
podejrzanego o  składanie propozycji 

obcowania płciowego 
osobom nieletnim, tym 
razem przy ul. Powstań-
ców Wlkp. (o serii za-
trzymań pedo�li w na-
szym mieście pisaliśmy 
w „WL” 08-2016, s. 31).
QQ 11.09 – przy ul. Ar-

mii Poznań zatrzyma-
no nietrzeźwego kie-
rowcę (1,2 promila).
QQ 12.09 – policjanci 

zatrzymali przy ul. Ma-
zurka dwoje lubonian, 

którzy zastosowali przemoc wobec trze-
ciego, poprzez bezprawne odcięcie mu 
dostępu do wody.
QQ 13.09 – w jednym z mieszkań przy ul. 

Armii Poznań jego właścicielka przy-
właszczyła sobie kwotę 485 zł należącą 
do odwiedzającej ją kobiety.
QQ 14.09 – ze sklepu „Biedronka przy ul. 

Sikorskiego skradziono dwa kartony 
szamponu (straty: 560 zł).
QQ 14.09 – policjanci zatrzymali przy ul. 

Wschodniej mężczyznę posiadającego 
narkotyki.
QQ 15.09 – w cukierni przy ul. Poniatow-

skiego nieznany sprawca skradł torbę, 
w  której znajdowały się: dokumenty, 
karty płatnicze, telefon komórkowy oraz 
gotówka (straty: 2 500 zł).
QQ 16.09 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Konarzewskiego skradziono renaulta 
(straty: 62 000 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

We wrześniu skradziono 
w Luboniu 4 samochody oraz 
popełniono 4 przestępstwa 
internetowe. Zatrzymano 

jedną osobę posiadającą nar-
kotyki i dwóch nietrzeźwych 
kierowców. Spłonął kolejny 

samochód – było to ewident-
ne podpalenie

Bezpłatny, czynny całą dobę „Poli-
cyjny telefon zaufania i  10  minut”: 
800 130 334 – przyjmowanie spraw 
dotyczące szczególnie: braku reakcji 
lub przewlekłego oczekiwania na poli-
cję w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia, na informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i  zachować anonimowość, o  ukry-
wających się osobach podejrzanych, 
a także działaniach lub powiązaniach 
przestępczych policjantów.

Oznacz swój rower
W ramach programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower” Ko-
misariat Policji w Luboniu zaprasza do oznakowania rowerów, które odbędzie się 
w Komisariacie Policji przy ul. Powstańców Wlkp. 25 października w godz. 10-
13. Rowery powinny być wyposażone w jedno światło pozycyjne białe lub żół-
te, element odblaskowy, co najmniej jeden działający hamulec oraz dzwonek. 
Osoba, która chce przystąpić do programu powinna mieć z sobą dowód osobi-
sty i ewentualnie dowód zakupu roweru. Konieczne jest też uczestnictwo osoby 
pełnoletniej w przypadku znakowania rowerów dzieci.   (PAW)

QQ 16.09 – skradziono aparat fotogra�cz-
ny z  mieszkania w  bloku przy ul. Ko-
ściuszki (straty: 1 900 zł).
QQ 16.09 – przy ul. Niepodległości nie-

znany sprawca uszkodził dwa pojemni-
ki na surowce wtórne, podpalając je 
(straty: 2 500 zł).
QQ 19.09 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul Sikorskiego skradziono audi (straty: 
48 000 zł).
QQ 23.09 – trzech mężczyzn podających się 

za policjantów okradło 67-letniego lu-
bonianina przechodzącego ulicą Niepod-
ległości (szerzej czytaj  str. 31).
QQ 23.09 – skradziono forda z niestrze-

żonym parkingu przy ul. Konarzewskie-
go (straty: 32 000 zł).
QQ 26.09 – na terenie CH Factory przy 

ul. Dębieckiej nieznany sprawca wyko-
rzystując nieuwagę robiącej tam zakupy 
kobiety, skradł z jej torebki telefon ko-
mórkowy (straty: 1 700 zł).
QQ 26.09 – w  oddziale banku przy ul. 

Poniatowskiego ujawniono fałszywy 
banknot o nominale 10 zł.
QQ 26.09 – przy ul. Armii Poznań za-

trzymano nietrzeźwego kierowcę (0,6 
promila).
QQ 28.09 – mężczyźnie z Ukrainy skra-

dziono 150 dolarów z najmowanego przez 

niego pokoju w domu przy ul. 11 Listo-
pada.
QQ 28.09 – przy ul. 11 Listopada policjan-

ci zatrzymali na gorącym uczynku męż-
czyznę usiłującego bezprawnie przejąć 
przesyłkę kurierską.
QQ 29.09 – w sklepie przy ul. Żabikowskiej 

nieznany sprawca skradł z koszyka do-
konującego tam zakupy mężczyzny port-
fel z  dokumentami i  kartami kredyto-
wymi (straty: 250 zł).

Na podstawie danych policji
Paweł Wolniewicz

Z początkiem października nastąpiła zmiana na stanowisku komen-
danta Komisariatu Policji. Nowym dowódcą KP Luboń został 
podkom. Dariusz Majewski, którego sylwetkę przedstawialiśmy 
szerzej przed dwoma laty (czytaj: „WL” 10-2014, s. 11). Obejmując 
nowe, odpowiedzialne stanowisko świeżo upieczony komendant 
zapewnił, że kontynuując dążenia swoich poprzedników, będzie 
kładł duży nacisk na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. 
Wcześniej, od 1 czerwca 2016 r. do 1 października 2016 r., obowiąz-
ki komendanta lubońskiej policji pełniła kobieta – podkomisarz 
Joanna Wiśniewska z KP Poznań Nowe Miasto, która wróciła do 
swojej macierzystej jednostki. Jednocześnie przeniesiono do Lubo-
nia na stanowisko zastępcy komendanta podkom. Michała Żwawia-
ka z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Poznaniu. Jest 
kawalerem ma 39  lat i mieszka w Suchym Lesie. Od 19  lat służył 
w jednostkach poznańskich, m.in. w Komisariatach Poznań Targi 
i Poznań Jeżyce. Będzie odpowiadał przede wszystkim za pion kry-
minalny lubońskiej jednostki. Obecnie zapoznaje się ze specy�ką 
naszego miasta biorąc pod lupę przestępczość na jego terenie.
Nowym szefom lubońskiej policji życzymy sukcesów i pomyślności 
w służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

PAW

Zmiany w dowództwie
Podkomisarz Dariusz Majewski, od dwóch lat zastępca 
komendanta, awansował na szefa lubońskiej policji. Odeszła 
piastująca tę funkcję zaledwie od 4 miesięcy podkomisarz 
Joanna Wiśniewska

Q
Majewski Dariusz   nowy komendant lubońskiej 
policji wykorzysta niewątpliwie dwuletnie do-
świadczenie nabyte podczas pracy w lubońskim 
komisariacie, która umożliwiła mu poznanie spe-
cy�ki przestępczości w naszym mieście   fot. Paweł 
Wolniewicz

Q
Nowy zastępca komendanta – Michał Żwa-
wiak – dopiero zapoznaje się ze specy�ką 
naszego miasta   fot. Paweł Wolniewicz
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Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

We wrześniu strażnicy miejscy wyko-
nali łącznie 710 różnych interwencji. 
Kontynuowaliśmy dopołudniowe, 
prewencyjne patrole z funkcjonariu-
szami Komisariatu Policji w Luboniu. 
W sumie odbyło się ich 21. Ponadto 
10 łączonych patroli odbyło się mię-
dzy godz. 17 a 1, skierowane były na 
kontrolę przestrzegania „Ustawy 
o wychowaniu w  trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi”. Do 
miejsca zamieszkania lub izby wy-
trzeźwień przewieźliśmy 4 osoby 
w stanie nietrzeźwości zagrażającym 
ich życiu lub zdrowiu, albo życiu lub 
zdrowiu innych osób. W 37 przypad-
kach strażnicy ukarali mandatami 
karnymi osoby spożywające alkohol 
w  miejscach publicznych. W  sumie 
119 interwencji dotyczyło nieprze-
strzegania zapisów wyżej wymienionej 
ustawy. 12 interwencji wiązało się z za-
kłócaniem porządku i spokoju publicz-
nego. Jedną osobę ukaraliśmy za tzw. 
wybryk nieobyczajny. W 53 przypad-
kach nasze działania związane były 
z  nieprawidłowym postojem lub za-
trzymaniem pojazdów mechanicznych. 
Odnotowaliśmy także 12 zgłoszeń 
dotyczących spalania nieczystości sta-

łych lub suszu ogrodowego. 23 nasze 
interwencje były związane z  zaśmie-
ceniem miejsc publicznych. W dwóch 
przypadkach strażnicy ukarali osoby 
popełniające takie wykroczenie – 
grzywnami. Interwencji ze zwierzęta-
mi odnotowaliśmy we wrześniu 16. 
Pięciu właścicieli psów zostało ukara-
nych mandatami karnymi za niezacho-
wanie nakazanych i  zwyczajowych 
obowiązków przy trzymaniu zwierząt. 
Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej dokonaliśmy 21 kontroli 
w miejscach zamieszkania osób korzy-
stających z  pomocy tej instytucji. 10 
września strażnicy miejscy dbali o ład, 
porządek i  bezpieczeństwo podczas 
„Biby w  Lasku”. Wszyscy odbyliśmy 
także szkolenie z  pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Judyta Górniak

Palenie suszu
Warto przypomnieć, że zgodnie z „Re-
gulaminem utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Luboń” w okre-
sie od 1 października do 30 listopada 
można spalać susz ogrodowy, jednak 
pod warunkiem, że nie stwarza to uciąż-
liwości dla innych osób.

We wrześniu Ochotnicza Straż Pożarna 
odnotowała 19 interwencji – w przypad-
kach 6 pożarów oraz 13 miejscowych 
zagrożeń. Zdarzenia miały miejsca 
w  Luboniu, Poznaniu oraz na terenie 
gminy Komorniki

QQ 01.09 – wypadek samochodowy na 
ul. Armii Poznań,
QQ 01.09 – usuwanie skutków kolizji na 

ul. Poznańskiej-Sobieskiego,
QQ 03.09 – pożar mieszkania na ul. Klo-

nowej (Poznań),
QQ 04.09 – zadymienie w mieszkaniu przy 

ul. Nadrzecznej (Plewiska),
QQ 07.06 – wypadek samochodowy na ul. 

Wojska Polskiego-Żabikowskiej,
QQ 09.09 – usuwanie zwisającego konaru 

znad ul. Żabikowskiej,
QQ 10.09 – sprawdzanie przyczyny włą-

czenia się monitoringu przeciwpożaro-
wego w Muzeum Rolnictwa (Szreniawa),
QQ 10.09 – pożar balotów słomy przy ul. 

Armii Poznań,
QQ 12.09 – zabezpieczenie miejsca przy 

ul. Topolowej, w którym znajdowało się 
gniazdo szerszeni, do czasu dojazdu jed-

nostki zajmującej się usuwaniem owadów 
błonkoskrzydłych,
QQ 13.09 – uwolnienie psa spod samo-

chodu na ul. Kościuszki,
QQ 16.09 – wypadek samochodowy na 

ul. Sobieskiego,
QQ 17.09 – pożar śmietnika na ul. Sikor-

skiego,
QQ 19.09 – pożar śmietnika przy ul. No-

wej (Wiry),
QQ 24.09 – pożar stacji diagnostycznej na 

ul. Przemysłowej (Komorniki),
QQ 26.09 – wypadek samochodowy na 

ul. Poznańskiej (Szreniawa),
QQ 27.09 – wypadek samochodowy na 

ul. Opłotki (Poznań),
QQ 28.09 – pomoc pogotowiu ratunkowe-

mu w ewakuacji osoby poszkodowanej 
do karetki na ul. Parkowej,
QQ 29.09 – ponowne sprawdzanie przy-

czyny włączenia się monitoringu prze-
ciwpożarowego w  Muzeum Rolnictwa 
(Szreniawa),
QQ 30.09 – sprawdzanie przyczyny włą-

czenia się monitoringu przeciwpożaro-
wego przy ul. Wołczyńskiej (Poznań).

Norbert Kaźmierczak
OSP

Pół godziny przed północą, z  1 na 2 października samochód osobowy marki 
Skoda, taranując opłotowanie, z impetem wpadł na plac zabaw przy ul. Sikorskie-
go 30 c. Auto uszkodziło także jedno z urządzeń znajdujących się na placu. Jak się 
później okazało, skodą kierowała nietrzeźwa kobieta, która wcześniej spowodo-
wała kolizję z innym pojazdem i chciała uciec z miejsca zdarzenia.

PAW

Chciała się pobawić?

Q
Skoda kierowana przez pijaną kobietę staranowała ogrodzenie i wjechała na plac 
zabaw, robiąc spustoszenie   fot. Władysław Szczepaniak

O spalonych samochodach, nie tylko w Luboniu, informowaliśmy również przed 
miesiącem (czytaj: „WL” 09-2016, s.  56). W  nocy z  2 na 3 października spłonął 
kolejny. Tym razem był to mercedes zaparkowany przed pensjonatem „Willa Mon-
tana” przy ul. Poniatowskiego. Prowadzone przez policję czynności dochodzeniowe 
wykazały, że było to ewidentne podpalenie.

PAW

Płoną samochody

Q
Podpalony mercedes przed Willą Montana na ul. Poniatowskiego. W dziennym 
świetle widok był groźny. Ogień strawił pojazd. Pozostała tylko zniszczona karose-
ria i stalowe felgi   fot. Hanna Siatka

We wtorek, 20 września, w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Osiedlowej ujaw-
niono zwłoki kobiety. Po przeprowadzeniu stosownych oględzin biegły medycyny 
sądowej wykluczył udział w zdarzeniu osób trzecich.

PAW

Denatka
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BAW SIĘ Z NAMI

Nasza krzyżówka

Pionowo
 1.  stężony roztwór cu-

kru w soku owocowym
 2.  dawn. łaska, życzliwość, protekcja
 3.  cyrkiel zerowy
 4.  w mit. gr. – na wyspie Aja-

ja więziła Odyseusza
 5.  utrwalacz zapachów
 6.  w mit. gr. świetna łowczyni
 12.  mocne piwo angielskie
 13.  aktor pantomimy
 15.  lemur, małpiatka z Madagaskaru
 16.  strefa
 17.  gospoda portowa
 18.  świt
 19.  aktorzy grający w jed-

nym przedstawieniu
 20.  omasta
 22.  lico, oblico
 23.  drapieżna i żarłocz-

na ryba, pływa w morzu
 27.  np. sosnowe lub górskie
 28.  mieszkaniec Tirany
 30.  ulubienica, dawniej kochanka króla

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca października, na kartce pocztowej, dostarczyć do re-
dakcji (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: 
„Ostatnia impreza lata w parku Siewcy”. Nagrodę wylosował Lech Pytlak z ul. 
Malinowej. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Poziomo
 1.  butelka do napojów gazowanych
 4.  faza księżycowa
 7.  kanton w Szwajcarii
 8.  konkurent
 9.  kwietnik, grządka kwiatowa
 10.  kucharz okrętowy
 11.  miasto we Włoszech 

(produkcja sera)
 14.  ucieczka z niewoli, więzienia
 17.  gumowy worek z gorącą wodą, 

służy do nagrzania ciała
 21.  starogrecki instru-

ment muzyczny
 24.  późna odmiana czereśni
 25.  bogini przeznacze-

nia, rzymska Fatum
 26.  poziomy drążek do ćwi-

czeń gimnastycznych
 27.  imieniny 25 września
 29.  pot. rodzaj fryzury
 31.  pasie się na hali
 32.  dwanaście tuzinów
 33.  zbiornik wodny do hodowli ryb
 34.  twardy ser z mleka owczego

Moi Drodzy łamigłówkowicze! Witam 
serdecznie i  dziękuję za rozwiązania 
poprzednich zagadek. Dla mieszkańców 
Lubonia i dla uczniów, nie były trudne, 
prawda? Dla porządku podaję, że Marta 
jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 2, 
Emilka Szkoły Podstawowej nr  4, Iga 
uczęszcza do podstawówki nr 1 a Lucyn-
ka do Szkoły Podstawowej nr 3. Spośród 
poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy 
te, które nadesłał Michał Kiona z  ul. 
Staszica. Gratulujemy, zapraszamy do 
redakcji po odbiór słodkiej nagrody.
Dziś inne zadanie. Nasz kalendarz pełen 
jest różnych świąt. Są święta państwowe 
(np. Święto Konstytucji 3  Maja), mię-
dzynarodowe (np. Dzień Kobiet), reli-
gijne (np. Wielkanoc) i  zwyczajowe 
(Dzień Matki, Andrzejki). Mamy rów-
nież święta rodzinne (różne rocznice, 
urodziny itp.). Są też tzw. nietypowe 

święta. W  październiku, podobnie jak 
w  innych miesiącach roku, jest wiele 
świąt, o których nie wszyscy wiedzą. Na 
przykład 15 października obchodzić 
można Światowy Dzień Mycia Rąk, 25 
– Dzień Kundelka, a  28 października 
Dzień Odpoczynku Od Zszarganych 
Nerwów. Myślę, że niektórym waszym 
rodziców dzień ten bardzo by się spodo-
bał…
Poniżej dwa rebusy, których rozwiąza-
niem są nazwy dwóch październikowych 
świąt. Jedno jest bardziej znane, o dru-
gim wie niewiele osób; jedno obchodzo-
ne jest 7 października, a drugie 14. dnia 
tego miesiąca. Jedno z  rozwiązań ma 
trzy, a drugie dwa wyrazy.
Pozdrawiam ciepło w te chłodne jesien-
ne dni

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla DZIECI
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BAW SIĘ Z NAMI

QQ Serdeczne życzenia długich lat 
w zdrowiu i miłości z okazji 40. rocz-
nicy ślubu dla Krystyny i Henryka 
Andzinskich składają dzieci i wnuczek.
QQ Młodym Jubilatom – Joannie i Ma-

ciejowi Jankowskim – Małżeństwo to 
nie kara i kocha się bez trudu. Przyj-
mijcie Drodzy życzenia na pierwszą 
rocznicę ślubu. Wszystko, co tylko 
miłe na świecie, wszystko, co tylko 
pomyślność wróży, niech Wam w jed-
no ogniwo splecie i będzie szczęściem 
w życia podróży. Z całego serca życzenia 
składają dziadkowie: Zo�a i Zbyszek.
QQ Gorące życzenia Monice i Piotrowi 

Gaczyńskim – wszystkiego co w ży-
ciu najpiękniejsze, zdrowia, szczęścia 

oraz wszelkiej pomyślności z okazji 
5. rocznicy ślubu składają rodzice.
QQ W 50. rocznicę ślubu gorące ży-

czenia dla Krystyny i Władka Kle-
iber – wszystkiego co w  życiu naj-
piękniejsze, zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności składają Ewa 
i Karol Stachowiakowie.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą  się w  tym miesiącu państwo Monika i  Piotr Gaczyńscy. 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)

Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i  charakterystycznych miejsc 
w Luboniu. Prosimy określić, co przed-
stawia opublikowana fotogra�a i gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi można 
przesyłać (również pocztą elektronicz-
ną), dostarczać do redakcji (ul. Wschod-

nia 23 a lok. 62) albo wrzucać do nie-
bieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” muszą być podpisane 
imieniem i nazwiskiem uczestnika kon-
kursu. Wśród tych, którzy nadeślą po-
prawne odpowiedzi, rozlosujemy upo-

minki. Prosimy też 
o  nadsyłanie swoich 
propozycji (fotogra�i).
Opublikowane w ubie-
głym miesiącu zdjęcie 
przedstawiało połu-
dniowy szczyt budyn-
ku mieszkalnego dla 
pracowników Fabryki 
przetworów ziemnia-
czanych Koehlmanna 
przy ul. Armii Po-
znań  41. Dziś, po-
dobnie jak inne 
wcześniejsze miesz-
kania zakładowe, 
należą do spółdzielni 
„Spójnia”. Spośród 
poprawnych odpowie-
dzi wylosowaliśmy tę, 
którą nadesłał Domi-
nik Ciesielski z ul. al. 
Jana Pawła II. Po od-
biór niespodzianki 
zapraszamy do redak-
cji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach 
dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Zgadnij, co to i gdzie się znajduje?   fot. Hanna Siatka

QQ Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 
urodzin dla Magdaleny Bogackiej-Bartczak 
i Jaśminy Grześkowiak życzą członkowie 
Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu.
QQ Z okazji urodzin i imienin – Sabince 

Filipowicz – bukiet najwspanialszych ży-
czeń; dużo zdrowia, uśmiechu i szczęścia 
oraz radości każdego dnia życzy Irena Cz.
QQ Panu Stasiowi Malepszakowi, z oka-

zji 89. urodzin, życzymy zdrowia, poko-
ju ducha, niekończącego  się zachwytu 
w poznawaniu faktów z przeszłości oraz 
dokończenia i doczekania wydania mo-
nogra�i o historii wsi Luboń.
QQ Zasłużonemu dla miasta Prezesowi 

Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie”, Panu Tadeuszowi 
Waliczakowi, życzymy z okazji imienin 
możliwości spełniania  się w  pracy dla 

miasta, pogody ducha, zdrowia i dalszej 
satysfakcji z życia rodzinnego.
QQ Pracownikom lubońskiej służby zdro-

wia w dniu ich święta (18 października) 
życzymy zadowolenia z pracy i  jej wa-
runków, wdzięczności pacjentów oraz 
pomyślności w życiu osobistym.
QQ Z okazji 40. urodzin – drogiemu Zię-

ciowi i Szwagrowi, Michałowi Kropiń-
skiemu – najserdeczniejsze życzenia, aby 
każdy następny rok przynosił wszystko 
to, co w życiu najpiękniejsze. Zdrowia, 
szczęścia, niewyczerpanych pokładów 
wiary oraz błogosławieństwa Bożego 
życzą teściowie i szwagierka z córkami.
QQ Kochanej Babci – Kazimierze Nawroc-

kiej – z okazji urodzin najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia 
marzeń składają Agata i Damian.

Z serca

QQ Serdecznie dziękujemy Pani Dioni-
zie Wolskiej za dar dla Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Forum Lu-
bońskie” w postaci unikalnej serii wy-
dawniczej pt. „Gazety Wojenne” (kolek-
cja 120 egzemplarzy) i „Oblicza wojny” 
(26 numerów), w sumie 7 segregatorów.

QQ Dziękujemy Pani Janinie Burzyń-
skiej za materiały archiwalne prze-

kazane Stowarzyszeniu Kulturalno-
-Oświatowemu „Forum Lubońskie” 
– Dzienniczka III Zastępu Sarenek 
III Drużyny im. Marii Konopnickiej 
w Luboniu z lat 1936-1937, karty ubez-
pieczeniowej lubonianina z 1942 r. 
z Fabryki Marmolady i dokumentu 
Komisji Egzaminacyjnej Uniwersy-
tetu Poznańskiego z 1947 r.

Zarząd Stowarzyszenia

Podziękowania za dary

Luboński Klub Biegacza wraz z Urzędem 
Miasta zaprasza dzieci i  młodzież do 
wspólnego biegania w ramach corocznej 
imprezy „Mały Patriota”. Bieg będzie 
rozgrywany na Wzgórzu Papieskim jako 
przygotowanie do VI edycji Lubońskie-
go Biegu Niepodległości. Zapraszamy 
zarówno przedszkolaków, dzieci szkół 
podstawowych jak i  młodzież gimna-
zjalną. Dla zwycięzców przewidziane są 
puchary, a każdy uczestnik biegu otrzy-

ma medal oraz ciepły posiłek. Zapro-
szenie kierujemy również do rodziców, 
których doping uskrzydli milusińskich 
do sportowej rywalizacji. A  zatem do 
zobaczenia 6 listopada o godz. 12 na 
Wzgórzu Papieskim a następnie 11 li-
stopada na VI  Lubońskim Biegu Nie-
podległości (szczegóły na www.malypa-
triota.lubonskikb.pl) .

Sławomir Budziszewski
Luboński Klub Biegacza

Bieg „Mały Patriota”

Q
Zabytkowy budynek mieszkalny przy ul. Armii Poznań 41, obecnie należy do Spół-
dzielni „Spójnia”   fot. Piotr P. Ruszkowski
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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? 

QQ 17 października, godz. 16-18 – dy-
żury radnych dla mieszkańców: Andrzej 
Okupniak – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2; Piotr Izydorski – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42; Katarzyna 
Ekwińska – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; Hieronim Gawelski – Ośro-
dek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 17 października, godz. 15 – otwarte 

posiedzenie Komisji Komunalnej RML, 
temat: Plan budowy chodników oraz 
odwodnień ulic – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2
QQ 17 października, godz. 17 – Kino KA-

MERA – projekcje �lmów oscarowych 
w kameralnej atmosferze – wstęp 5 zł – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 18 października, godz. 17 – „Podró-

że z pasją” – wstęp wolny – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 18 października, godz. 17 – otwarte 

posiedzenie Komisji Organizacyjno-Praw-
nej, temat: Dzienny Dom „Senior-Wigor” 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
pok. 201
QQ 19 października, godz. 15.30 – 1/16 

�nału Pucharu Polski: LKS – Kotwica 
Kórnik – stadion miejski, ul. Rzeczna
QQ 19 października, godz. 16.30 – spo-

tkanie konsultacyjne w sprawie projektu 
Planu Zrównoważonej Mobilności Miej-
skiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (MOF) Poznania na lata 2016-
2025 – Biblioteka Miejska (czytelnia), ul. 
Żabikowska 42
QQ 19 października, godz. 17 – otwarte 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej RML; 
temat: Kontrola gospodarki �nansowej 
Ośrodka Kultury – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ 19 października, godz. 17 – „Kon-

wersatorium historyczne” – spotkanie 
miłośników historii – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 20 października, godz. 10-14.30 – 

dzień otwarty w Dziennym Domu „Se-
nior-Wigor”, ul. Romana Maya 1b
QQ 20 października, godz. 17 – otwarte 

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska 

RML; tematy: plan nasadzeń w mieście, 
aktualizacja dokumentu Gospodarka 
Niskoemisyjna – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, pok. 201
QQ 21 października, godz. 13 – otwarte 

posiedzenie Komisji Komunalnej RML; 
temat: plan budowy ulic na 2017 r. – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
QQ 22 października, godz. 12  – LKS – 

Sparta Oborniki – stadion miejski, ul. 
Rzeczna
QQ 22 października, godz. 12 – Sztuka 

dla dzieci: Starożytny Egipt – warsztaty 
z historią sztuki w tle – wstęp 5 zł – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 22 października, godz.  15 – Stella 

Luboń – Maratończyk Brzeźno – boisko, 
ul. Szkolna
QQ 23 października, godz. 15 – Pogrom 

Luboń – Brodnica Manieczki – stadion 
miejski, ul. Rzeczna
QQ 24 października, godz.  17 – Kino 

KAMERA – projekcje �lmów oscarowych 
w kameralnej atmosferze – wstęp 5 zł – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 25 października, godz. 16.30  – otwar-

te posiedzenie Komisji Rewizyjnej RML; 
temat: Kontrola wybranej placówki oświa-
towej – Gimnazjum nr 2 – Gimnazjum 
nr 2, ul. Kołłątaja 1
QQ 25 października, godz. 17  – otwar-

te posiedzenie Komisji Organizacyjno-
-Prawnej; temat: Opiniowanie projektów 
uchwał na sesję i sprawy bieżące – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 201
QQ 25 października, godz. 17 – comie-

sięczne spotkanie z lekarzami z różnych 
dziedzin – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42
QQ 26 października, godz. 17 – „Roz-

bójnik Rumcajs” – spektakl dla dzieci 
w wykonaniu teatru „Duet” – wstęp 5 zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 26 października, godz. 18 – otwarte 

posiedzenie Komisja Budżetu i Finansów; 
tematy: Analiza informacji Burmistrza 
z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. 
oraz kształtowania się WPF; Opiniowa-
nie stawek podatkowych przyjętych na 

rok 2017 oraz analiza wniosków do bu-
dżetu na rok 2017. – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, pok. 201
QQ 27 października, godz. 17 – otwarte 

obrady Rady Miasta Lubonia – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna
QQ 28 października, godz.  18 – werni-

saż dzieł Mieczysława Hofy połączony 
z licytacją – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 29 października, godz.  10 – Bez-

płatne badanie znamion skórnych vide-
odermatoskopem organizowane przez 
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 29 października, godz. 12 – Hallo-

ween w  Bibliotece – popołudnie stra-
chu dla dzieci i rodziców – wstęp 5 zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 31 października, godz.  17 – Kino 

KAMERA – projekcje �lmów oscaro-
wych – wstęp 5 zł – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 2 listopada, godz.  17 – „Śpiewać 

każdy może” – wspólne muzykowanie 
miłośników śpiewu – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
QQ 3-9 listopada – Poetycki Luboń – 

Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42:
QQ 3 listopada, godz.  10 – Konkurs 

recytatorski – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 4 listopada, godz. 12 – „Cały Luboń 

czyta dzieciom”, w tym roku dzieciom 
czyta Młodzieżowa Rada Miasta – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 5 listopada, godz. 10 – „Szachy dla 

najmłodszych” (3-6 lat) – zaprasza Bi-
blioteka Miejska i �rm „Educatum” (za-
pisy w „Galerii na Regale”) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 5 listopada, godz. 12 – LKS – Huragan 

Pobiedziska – stadion miejski, ul. Rzeczna
QQ 5 listopada, godz. 12 – „Kocham Cię 

Polsko” – rodzinny koncert w wykonaniu 
Agencji Artystycznej „L’Arte” – wstęp 5 zł 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 5 listopada, godz. 14 – Stella Luboń 

– Polonia Poznań – boisko, ul. Szkolna
QQ 6 listopada, godz. 11 – Pogrom Lu-

boń – Jastrząb Rudniki – stadion miej-
ski, ul. Rzeczna
QQ 6 listopada, godz. 12 – bieg „Mały 

Patriota” dla dzieci i młodzieży – Wzgó-
rze Papieskie, ul. Żabikowska-Unijna
QQ 7 listopada, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Paweł Andrzejczak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 

Patryk Bartkowiak – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Teresa Zygmanowska 
– Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Dorota Franek – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ 7 listopada, godz.  17 – Kino KA-

MERA (projekcje �lmów oscarowych) 
– wstęp 5  zł – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 8 listopada, godz.  14 – spotkanie 

Klubu „Promyk” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 8 listopada, godz. 14 – „Nie wszystko 

bajka… o wszystkim, co wiemy i czego nie 
wiemy o dziejach ziemi lubońskiej” – wy-
kłady Izabelli Szczepaniak – wstęp wolny 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 9 listopada, godz. 17 – wykład prof. 

Leszka Teusza – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 9 listopada, godz. 17-18.30 – „Wo-

kół wychowania” – dyżur pedagog Anny 
Kurelskiej z  Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Luboniu (zgłoszenia 
telefoniczne: 61 813 09 72) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 10 listopada, godz.  18 – wieczór 

patriotyczny Stowarzyszenia „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu” – sala ban-
kietowa hotelu „Max”, ul. Kościuszki
QQ 11 listopada, godz. 11.11 – strat 6. 

Lubońskiego Biegu Niepodległości – ul. 
Wojska Polskiego, na wysokości hali LO-
SiR – szerzej na str. 15
QQ 12 listopada, godz. 8 – turniej Lu-

boń CUP, rocznik 2009 – hala LOSiR 
Sp. z o.o., ul. Kołłątaja
QQ 12 listopada, godz.  12 – „Legenda 

o  założeniu Poznania” – spektakl dla 
dzieci w  wykonaniu teatru „Wierzbak 
Plus” z Poznania – wstęp 5 zł – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 14 listopada, godz. 14-16 – dyżur 

Rady Seniorów – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 14 listopada, godz. 17 – Kino KA-

MERA (projekcje �lmów oscarowych) 
– wstęp 5  zł – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 15 listopada, godz.  17 – wernisaż 

uczestników Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej „Wspólna Droga” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 16 listopada, godz. 17 – „Konwer-

satorium historyczne” – spotkanie mi-
łośników historii – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42

oprac. HS

Stowarzyszenie „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” zaprasza mieszkańców 
Lubonia na Wieczór Patriotyczny poprzedzający Narodowe Święto Niepodle-
głości, który odbędzie się 10 listopada, o godz. 18 w sali bankietowej hotelu 
„Max” przy ul. Kościuszki.
W programie prelekcja oraz koncert w wykonaniu Chóru Męskiego Kampanii 
Druha Stuligrosza. Dla przybyłych gości przewidziano także poczęstunek. 
Zapraszamy

Jolanta Korcz
prezes

Wieczór patriotyczny

Z okazji obchodów Dni Honorowego 
Dawcy Krwi 26 listopada o  godz.  16 
w  sali Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Żabikowskiej 62 odbędzie się spotka-

nie członków Klubu HDK PCK „Lubo-
nianka”. Serdecznie zapraszamy.

Jerzy Zieliński
prezes klubu

Święto krwiodawców

Robisz remont, przeprowadzasz się, 
porządkujesz „szpargały”, znajdujesz 
stare zdjęcia, dokumenty, przedmioty, 
z którymi nie za bardzo wiesz, co zrobić 
i chciałbyś się ich pozbyć, nie wyrzucaj! 
Mogą mieć wartość historyczną zwią-
zaną z Luboniem. Przynieś do siedziby 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświato-
wego „Forum Lubońskie”, ul. Wschod-

nia 23A/62 (redakcja „Wieści Luboń-
skich”) lub zadzwoń (609  616  277, 
609 616 290, 61 810 43 35), odbierzemy 
sami! Niezależnie od stanu zniszczenia, 
przyjmiemy i wykorzystamy w opraco-
waniach. W ten sposób uratowaliśmy 
już wiele materiałów, które stały  się 
przyczynkiem do badań i uzupełniają 
lokalną historię.  red

Zanim wyrzucisz!

W niedzielę, 6 listopada w godz. 8 – 14, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Po-
niatowskiego 16 odbędzie się kolejna akcja poboru krwi. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Klubu HDK PCK „Lubonianka”

Oddaj krew!
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Zgony

Śluby

05.09.2016 r.
QQ Irena Bugaj ur. 1945 r.

06.09.2016 r.
QQ Zygfryd Jędraszyk ur. 1942 r.

10.09.2016 r.
QQ Urszula Antczak ur. 1957 r.

16.09.2016 r.
QQ Marianna Pawłowska ur. 1923 r.

20.09.2016 r.
QQ Krystyna Mistak ur. 1957 r.

24.09.2016 r.
QQ Marian Sobczyk ur. 1933 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC Luboń

28.08.2016 r.
QQ Maria Piątek ur. 1949 r.

31.08.2016 r.
QQ Błażej Wesołek ur. 1962 r.

02.09.2016 r.
QQ Grażyna Wojtkowiak ur. 1946 r.

04.09.2016 r.
QQ Zdzisław Rutkowski ur. 1943 r.

02.09.2016 r.
QQ Robert Sporakowski  

i Angelika Gabryszak
03.09.2016 r.
QQ Przemysław Bodył  

 i Joanna Kasprzak
09.09.2016 r.
QQ Bartosz Hinz i Magdalena Wegner

10.09.2016 r.
QQ Marcin Stern i Dorota Kuleczka

16.09.2016 r.
QQ Paweł Zieliński i Edyta Kujawa

17.09.2016 r.
QQ Przemysław Jankowski i Joanna Korcz

23.09.2016 r.
QQ Artur Helak i Karolina Bzik
QQ Adam Szymanowski i Anna Borkowska

We wrześniu zawarto 20 związków 
małżeńskich. 12 par nie wyraziło zgody 
na publikację danych.

Rodzinie Malepszaków
najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu nagłej śmierci

śp. Jana Malepszaka
składa Redakcja „Wieści Lubońskich” i Zarząd Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”

warzystwo L.O.K. im. Po-
wstańców Wielkopolskich, 
OSP Luboń, AGATOM To-
masz Kowalewski, Ewa i Mi-
chał Drews, Emilia Jakub 
Maćkiewicz, KBS Pleszew, 

Janusz Piasecki, Wiesław Strączkowski, 
KBS Zbąszynek, KBS Mosińsko-Puszczy-
kowskie im. dr Tadeusza Kubiaka, Rogo-
ża Bractwo Kurkowe, Kórnicko-Bnińskie 
Bractwo Kurkowe, Ewa i Jan Strugarek, 
ZPB Zbigniew Kutzner, KBS Książ Wiel-
kopolski, Mikołaj Tomaszyk, ZZZiR Zbi-
gniew Jurga, KBS Poznań 1253, BS Wą-
growiec.
Po ceremonii wbicia gwoździ sztandar 
poświęcił kapelan LBK – ks. kan. Karol 
Biniaś, matką chrzestną sztandaru była 
burmistrz Małgorzata Machalska, nato-
miast chrzestnym ojcem – Michał Sobo-
lewski – właściciel �rmy, w której sztan-
dar wykonano. Poświęcony sztandar 
ceremonialnie przekazano Starszemu 
Bractwa – Robertowi Świerczyńskienu, 
a ten oddał go w ręce pocztu sztandaro-
wego LBK, który stanowili: Paweł Dyb-
czyński, Roman Goliński i Dariusz Ło-
piński. Następnie Jan Strugarek popro-
wadził poczty sztandarowe z kościoła do 
Krzyża Milenijnego, gdzie po raz pierw-
szy zatrzepotał i  pokłonił  się sztandar 
LBK. W dalszej kolejności Bracia Kur-
kowi, ich rodziny i sympatycy przenie-
śli się na strzelnicę w Ludwikowie pod 

Mosiną, gdzie przeprowadzono konkur-
sy strzeleckie do tarcz: Rocznicowej, dla 
Gości, dla Pań, Brackiej, Prezesów, Lu-
dwikowo oraz do Kura. W Ludwikowie 
delegacje uczestniczące w święcie LBK 
złożyły na ręce Starszego LBK – Rober-
ta Świerczyńskiego gratulacje i wręczyli 
mu okolicznościowe listy oraz życzenia. 
W gościnnym Ludwikowie brać kurkowa 
złożyła życzenia urodzinowe najstarsze-
mu z  Braci w  Polsce – Pułkownikowi 
Tadeuszowi Janowskiemu, który w przed-
dzień uroczystości ukończył 90 lat, na-
tomiast przed laty służył w Berlińskim 
Pułku Piechoty w Legionowie. Przyjeż-
dżając na spotkania do Lubonia, służył 
swoim doświadczeniem i pomocą w za-
łożeniu naszego LBK i obiecał nas często 
odwiedzać.

PAW

29 pozłacanych gwoździ

cd.  
ze str. 
45

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w na-
szych sercach”

Serdeczne podziękowania dla Księdza Artura Michalaka, Dyrektorów 
Szkoły Podstawowej nr  2 w  Luboniu, Matek Różańcowych z  para�i 
św. Barbary, Delegacji z pracy oraz dla Przedstawicieli OSP w Luboniu, 
a także dla Przyjaciół, Sąsiadów i Wszystkich, którzy łącząc się z nami 
w  bólu, uczestniczyli w  uroczystości pogrzebowej naszej ukochanej 
Mamy, Babci, Teściowej

śp. Janiny Łuczak

składają pogrążone w bezgranicznym smutku Dzieci oraz Wnukowie

Rodzinie 

śp. Przemysława Miałkasa
składam

wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia

Hanna Ruszkowska
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czenie, konserwacja skór – auto – dom. Pole-
rowanie, zabezpieczenie lakieru. Wystawiam 
faktury VAT. Tel. 600 217 065   (r-314 X)
QQ Naprawa 24h, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508  183  101   (h-
252 VIII-XII)

Nieruchomości
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (h-317 -X-XII)
QQ Sprzedam działkę z przeznaczeniem na budow-

nictwo mieszkaniowe o powierzchni 5 000 m2 
z domem do remontu; tel. 605 590 705   (r-
267 IX-XI)
QQ Do wynajęcia hala dwupoziomowa 320 m2 

w Luboniu; tel. 509 127 704   (r-315 X-XII)
QQ Lokal do wynajęcia 60 m2, Luboń: tel. 608 

418 515   (r-331 X)

Inne
QQ Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (r-312 X-XII)

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-302 IX-II)
QQ Język niemiecki – korepetycje; tel. 600 351 347   

(b-097-I-XII)
QQ Korepetycje j. angielski z dojazdem do ucznia; 

tel. 785 602 439   (r-313 X-XII)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(r-313 X-XII)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (r-313 X-XII)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (r-313 X-XII)
QQ Doktor nauk przyrodniczych udziela lekcji 

biologii, chemii i biochemii na wszystkich pozio-
mach nauczania; tel. 601 947 721   (r-265 IX-X)
QQ Korepetycje z matematyki i �zyki na wszyst-

kich poziomach nauczania; tel. 601 757 522   
(r-265 IX-X)

QQ Korepetycje – matematyka wszystkie pozio-
my zaawansowania – absolwent PP – z dojaz-
dem do ucznia; tel. 724 215 530   (r-269 IX-II)
QQ Język Angielski – korepetycje, nauka języka 

– absolwentka �lologii angielskiej – tanio; tel. 
606 225 012   (r-271 IX-X)
QQ Angielski – korepetycje i nauka. Lektor z dużym 

doświadczeniem. Wszystkie poziomy. Możliwość 
dojazdu do ucznia; tel. 600 636 921   (r-IX-XI)
QQ Korepetycje j. angielski z dojazdem do ucznia; 

tel. 503 744 952   (h-279-IX-X)
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-IX-II)

Praca
QQ Poszukuję Pani do opieki nad dzieckiem szkol-

nym z okolic ul. Wschodniej w Luboniu. Praca 
na godziny. Proszę o kontakt w godz. 9-14; tel. 
604 515 772   (ws-X)
QQ Przyjmę pracowników do wykańczania do-

mów i mieszkań; tel. 513 130 522   (m-IX-II)
QQ Zaopiekuję się osobą starszą – osiedle Lu-

bonianka i okolice, tel. 506 972 639   (h-X)

QQ Firma Niedźwiedź-Lock zatrudni tokarzy, 
frezerów, spawaczy (również do przyuczenia) 
– zgłoszenia dział kadr; tel. 61 893 39 16   (m-
-VIII-X)
QQ Poszukuję do pracy chałupniczej; tel. 507 624 828   

(r-X)
QQ Poszukuję pracownika do sprzątania obiektu 

w Komornikach (ul. Opłotki); tel. 601 081 554   
(h-X)
QQ Hotel zatrudni pokojową (może być bez do-

świadczenia), praca jednozmianowa. Wymagane: 
umiejętność pracy w zespole, dokładność i do-
bra organizacja pracy; tel. 607 624 137   (r-X)
QQ Agencja Ochrony zatrudni od zaraz (również 

osoby z orzeczeniem). Praca w ochronie na te-
renie Lubonia, Komornik, Poznania i okolic. 
Kontakt: 531 533 200   (r-X)
QQ SIMPLE CREATIVE PRODUCT S.A. zatrud-

ni na stanowisko sprzedawcy w Luboniu (bez 
względu na wiek). Od kandydatów oczekujemy: 
minimum średniego wykształcenia, doświad-
czenia, chęci do nauki i poznawania nowych 
zagadnień, umiejętności współpracy. Oferuje-
my: umowę o pracę na pełen etat, atrakcyjny 
system motywacyjny, możliwość indywidual-
nego rozwoju i  awansu itd. CV przesyłać na 
adres lubon@simple.pl   (r-X)
QQ Przyjmę do pracy w kuchni: kucharz, pomoc 

kuchenna. Mile widziane prawo jazdy kat. B. 
Praca w Wirach; tel. 501 720 846   (r-X-XII)

Usługi
QQ Cyklinowanie i lakierowanie parkietów (do-

świadczenie); tel. 61 8133 945   (b-314-X-XI)
QQ Karcher: tel. 664 222 905   (h-182 V-XI)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, malar-

skie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne – złota 
rączka – tel. 503 712 456   (m-308 X)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykładzin, 

tapicerek meblowych i samochodowych. Czysz-

Strony z  ogłoszeniami reklamowymi 
opublikowanymi w papierowej wersji 
„Wieści Lubońskich” można przeglądać 
także na www.wiescilubonskie.pl. To 
dodatkowa, bezpłatna reklama ogła-
szających się w danym wydaniu Nie-
zależnego Miesięcznika Mieszkańców.
Należy kliknąć w AKTUALNE  OFER-
TY  FIRM (w bloku z  prawej) i, jak 

w  czasopiśmie, płynnie przeglądać 
strony z  reklamami, wyszukując po-
trzebne usługi, sklepy, �rmy itp. Rekla-
my znajdujące się na stronach redak-
cyjnych tradycyjnego wydania wyświe-
tlane są w górnym okienku po prawej. 
Zmieniają  się automatycznie lub po 
odświeżeniu stron.

Redakcja

Uwaga, dodatkowa reklama!

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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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ 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
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
QQ 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
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ 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
QQ ENETA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
QQ PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
QQ  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
QQ   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

QQ  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/
QQ STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
QQ 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
QQ 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
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I 
WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ 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
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ 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
QQ 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
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ 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
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ 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
QQ OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

QQ 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

QQ 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
QQ GIMNAZJA

 Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38

 Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16
QQ 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
QQ  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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