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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 kwiet-
nia br., bynajmniej nie w ramach prima-
aprilisowego dowcipu, przyjął ustawę 
o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej. Czas, jaki dostały sa-
morządy na zmianę, w przypadku Lu-
bonia tylko nazw niektórych ulic, to 
wrzesień 2017 r. (więcej patrz wstęp na 
stronie obok). Wielu obywateli w ogóle 
nie chce zmian lub ma ambiwalentny 
stosunek do nich, a przyczyny są bardzo 
różne. Skoro jednak trzeba zmienić na-
zwy, to na jakie, jaką przyjąć zasadę? 
Polacy słyną z tego, że pomysłów może 
być tyle, ilu obywateli. Najdalej idący 
mogą chcieć np. wprowadzenia amery-
kańskiego systemu numeracji (przykład 
autorski: WLu123). Przy czym WLu 
oznacza Wielkopolskie województwo 
i miejscowość Luboń. W takim systemie 
można zawrzeć jeszcze więcej informa-
cji, np. im ważniejsza ulica tym niższa 
liczba (Żabikowska – WLu002, natomiast 
Spadzista – WLu227). Kolejna zaleta to 
taka, że przy administracyjnej zmianie 
granic, np. włączeniu do Poznania, nie 
byłoby problemu z kolejnymi zmianami 
powtarzających się nazw. Z pewnością 
o innowacyjnym w tym zakresie Luboniu 
byłoby głośno! Inni chcieliby kontynu-
ować tzw. neutralne nazwy, np. gatun-
ków: kwiatów (Storczykowa, Mimozo-
wa), drzew (chociaż tu wyboru wielkie-
go już nie ma, wszystkie popularniejsze 
już są), ptaków (Sikorkowa, Srocza, 
Pawiowa…), nazw miejscowości (Szre-
niawska, Łęczycka), organizacji (Sokoła, 
Rękodzielnicza, Zbowidowska …). Moż-
na pomyśleć też o rzemiosłach (Stelma-
chowska, Piekarska, Bednarska), albo 
ciekawiej i  dźwięczniej brzmiących 
w gwarze poznańskiej (Pipolska – czyli 
Piekarska, Golarska – czyli Fryzjerska) 
dla nierzemieślniczych (Ryczkowa, An-
trejkowa, Bimbowa, Knajdrowska, Łyn-
golska…). Dla miłośników psów też 
można coś znaleźć (Jamnikowa, Buldo-
gowa, Sznaucerska, Biglowa…). Wycho-
dząc naprzeciw absolutnej tolerancji 
można też zainicjować takie nazwy jak: 
Złodziejska, Kidnaperska, Paserska, 
Prywatyzacyjna (choć ta ostatnia może 
być odczytywana zbyt politycznie). 
Może coś dla kibiców: Lechicka, Legio-
nowa, Zagłębiowa, dla miłośników woj-
skowości (Kapralowa, Majorska, Ar-
matnia, Haubicowa, Ułańska…) dla 
geografów i podróżników (Hiszpańska, 
Brytyjska, Angolska, Indyjska…) i tak 
można by długo.

Lokalnie
Jedną z cech cha-
rakteryzujących 
dojrzałą i  zinte-
growaną spo-
łeczność obywa-
telską jest nada-
wanie nazw nie-
kwestionowa-
nym osobowo-
ściom lokalnym, 
które w znaczący 
sposób zapisały się w danej społeczno-
ści. Myślę tu o  postaciach, które już 
oceniła historia, nie o  nadawanych 
w  emocjach patronatach dopiero co 
zmarłym, fajnym, znaczącym, ale i zna-
jomym – przełożonym, kolegom, cele-
brytom. Tu w Luboniu, choć mieszkam 
dopiero 30 lat, odkrywałem i opisywa-
łem we współudziale, wiele ciekawych 
lokalnie osobowości wartych zapamię-
tania. Propozycją Stowarzyszenia Kul-
turalno-Oświatowego może być kilka 
nazwisk: Ludwik Boczoń, Ludwik Chu-
dziak, Augustyn Denizot, Kazimierz 
Grenda, Gustaw Lewandowski, Stani-
sław Łączkowiak, Antoni Marcinkow-
ski, Władysław Nowacki, Stanisław 
Skrzypczak, Stanisław Taczak, Józef 
Thomas. Postaci te zostały krótko 
przedstawione w grudniowym wydaniu 
„Wieści Lubońskich” w 2011 r. Więk-
szość ma też swoje bogate biogramy 
opublikowane w Niezależnym Miesięcz-
niku Mieszkańców lub Roczniku Histo-
rycznym Lubonia.

Tradycyjnie apele
QQ Do Mieszkańców – szczególnie ulic 

wymagających zmiany patrona. Zaanga-
żujcie się w ten proces. Nie odrzucajcie 
godnych upamiętnienia lokalnie osobo-
wości – zapoznajcie się z kandydaturami. 
Proponujcie też swoje typy!

QQ Do władz – W dobie ginących auto-
rytetów, winni pokoleniom ojców, nie 
bójmy się lansować tych, co do których 
możemy być przekonani, że niezależnie od 
politycznych sympatii czy światopoglądu 
są bezwzględnie dobrym patronem dla 
naszej lokalnej społeczności. To ważny 
i odpowiedzialny sprawdzian.

QQ Do siebie i  zespołu redakcyjnego – 
Pamiętajmy, obowiązkiem naszym jest 
poszukiwanie, i gromadzenie biogramów 
tworzących lokalną historię. Wśród nich 
będą te niekwestionowane.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Porozmawiajmy  

O dekomunizacji
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nazw ulic w Luboniu, które na pewno 
zostaną zmienione, bo zdarzały  się 
w  Polsce przykłady (np. Piła), że IPN 
zakwestionował decyzje władz lokalnych 
w  przypadku niektórych (np. Stefana 
Okrzei). Włodarz miasta jest w trakcie 
opracowywania sposobu konsultowania 
nowych nazw dla tych dróg z 14, które 
będą musiały być zmienione. Tworzona 
jest też baza nowych nazw, otwarta na 
propozycje mieszkańców. Jest już pierw-
szy przykład takiej inicjatywy w Luboniu. 
Rodzina Ludwika Chudziaka zbiera 
wśród mieszkańców poparcie, by nazwać 
jego imieniem ul. 22 Lipca, przy której 
mieszkał. W grudniu M. Machalska chce 
przedstawić bazę nowych nazw Radzie 
Miasta (prawdopodobnie obędzie się bez 
specjalnej uchwały w tej sprawie). Miesz-
kańcy będą wybierać spośród zapropo-
nowanych przez Urząd mian lokalnych 
i ogólnopolskich.

Nasze propozycje
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie” od dawna interesu-
je się tym tematem. Stoimy na stanowi-
sku, że przy nadawaniu ulicom nazw 
należy uwzględniać przede wszystkim 
lokalne osoby, organizacje i wydarzenia, 
które odznaczyły  się chlubną historią. 
Spośród zestawu przygotowanego 
w  2011  r. przez Miasto nie wszystkie, 
naszym zdaniem, nazwy muszą zostać 
zmienione. Należy  się zastanowić nad 
potrzebą zmiany w przypadku niektó-
rych, nieskażonych agenturalną prze-
szłością osób, będących jedynie ideowo 
związanymi z  przedwojenną lewicą. 
W grudniowym numerze 2011 r. (str. 31) 
przedstawiliśmy listę kilkunastu propo-
zycji (wraz z krótkimi charakterystyka-
mi proponowanych patronów), które 
w prowadzonej akcji warto uwzględnić. 
Dotyczą osób odkrytych w lokalnej hi-
storii i godnych patronatu. Jako pokole-

nie żyjące w wolnej Polsce jesteśmy zo-
bowiązani pielęgnować pamięć o nich. 

Koszty
Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wy-
maga od mieszkańców zmian dokumen-
tów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmia-
nie. Zgodnie z  prawem, dokumentów 
będzie można używać tak długo, aż 
stracą ważność. Wprawdzie art. 5 pkt. 2 
zakłada, że zmiana nazwy ulicy nie ma 
wpływu na ważność dokumentów za-
wierających nazwę dotychczasową, ale 
de facto inny adres zameldowania nie 
wiąże się tylko z wymianą dowodu oso-
bistego. To cały proces zmiany danych 
osobowych przez każdego mieszkańca: 
w szkołach, zakładach pracy, bankach, 
ZUS i  wielu innych instytucjach. Nie 
obędzie się bez zmian szyldów, wizytó-
wek, papieru �rmowego, ogłoszeń czy 
reklam.  (PPR, HS)
Czytaj też felieton pt. „Nie(wy)godni patroni” 
na str. 22

Foremniak (aktorka)”, 
„Przyzwyczailiśmy się 
i mi to nie przeszka-
dza”, „Lepiej dać zna-
ne wielkie nazwisko, 
niż dawnego sołtysa 
czy kierownika szko-
ły”, „Zależy kto dla kogo 
jest autorytetem”.
QQ 19% pytanych nie miało zda-

nia. Do nich zaliczyliśmy również 
tych nielicznych, którzy uważają 
zdecydowanie, że w ogóle nie po-
winno  się zmieniać nazw, nawet 
tych ulic, którym patronują niegodne 
postacie. Poza tym usłyszeliśmy argu-
menty: „Trudno się będzie odnaleźć z no-
wymi nazwami”, „To mnie nie interesuje”, 
„Po zmianach trzeba będzie robić nowe 
pieczątki �rmowe”, „Za dużo problemów 
przy zmianach, pozostawmy jak jest”.
Wśród władzy, także zdecydowana 
większość –16 na 20 pytanych – jest za 
tym, by dać pierwszeństwo niekwestio-
nowanym postaciom lokalnym. Czwo-
ro radnych było odmiennego zdania: 
Ł. Budzyński, A. Dworaczyk, A. Okup-
niak, M.  Woźniek-Patej. Nie udało 

Najbliższy rok to obowiązek zmiany nazw 
ulic, które propagują komunizm. Zapy-
taliśmy więc mieszkańców, czy w proce-
sie tym pójść w kierunku wyboru lokal-
nych postaci. Oto wyniki.
QQ We wszystkich miejscach i  formach 

przeprowadzania sondażu przeważały 
głosy „tak”. Łącznie ponad połowa – 51% 
– odpowiedziała pozytywnie. Wśród ko-
mentarzy odnotowaliśmy: „To pomysł inte-
grujący lokalnie ludzi”, „Najlepszy sposób 
na ich uhonorowanie”, „Pod warunkiem, 
że to osoby rzeczywiście nieposzlakowa-
ne, bo jeśli wybór będzie jedynie wg klu-
cza partyjnego lub światopoglądowego, 
to nie”, „Oczywiście, to wyraz hołdu dla 
lokalnych autorytetów”, „Warto zacząć 
od swojego podwórka <Cudze chwali-
cie, swego nie znacie>”, „Myślę, że jest 
wielu pozytywnych bohaterów lokalnych”, 
„Będzie to żywa lekcja historii”, „Tak robi 
wiele miast, to zjawisko integrujące, edu-

kacyjne i niedemoralizujące”, „Możemy 
utożsamiać się z niektórymi, których zna-
liśmy lub o nich słyszeliśmy, to wzmac-
nia tożsamość lokalną”, „Z jednej strony 
tak, choć boję  się rozgardiaszu, gdy za 
dużo się zmieni, a z Lubonia nie znam 
żadnej niekwestionowanej postaci, jeśli 
była, to już ma swoją ulicę”, „Tak, chociaż 
nie widzę takiej potrzeby”, „Pomysł fajny 
warty zastosowania, chociaż może być 
zbyt uciążliwy”, „Jeśli miałabym wybie-
rać pomiędzy lokalną historią a ogólną, 
to wolę postacie stąd”.
QQ Nieco ponad ¼ pytanych (27%) uznała, 

że przy zmianach nazw nie powinno się 
uwzględniać lokalnych postaci. Powody 
podawano m.in. takie: „Nikt z lokalnych 
sobie nie zasłużył”, „Jak zmienią się cza-
sy, to znów będziemy odkręcać?”, „Pro-
ponuję Henryka Rutkowskiego zamienić 
na Krzysztofa Rutkowskiego (detektyw), 
a  Małgorzatę Fornalską na Małgorzatę 

TEMAT MIESIĄCA

Odpowiedzi mieszkańców

1%

51%

Nie mam 
zdania
19%

TAK
NIE

Odmówiło 3% 

27%

Sondaż
Musimy zdekomunizować niechlubne nazwy ulic. Czy proponując nowych 
patronów, powinniśmy dać pierwszeństwo niekwestionowanym 
postaciom lokalnym?

Ludwik Chudziak (1899 – 1942)
Powstaniec wiel-
kopolski i  gór-
nośląski odzna-
czony Krzyżem 
Virtutti Militari, 
skarbnik luboń-
skiego Koła Po-
wstańców Wiel-
kopolskich; spo-
łecznik – orga-
nizator życia kultu-
ralnego w Luboniu, 
założyciel szkółki boksu oraz m.in. 
przewodniczący rad klasowych 
w Szkole nr 2 i organizator imprez 
na dziedzińcu SP 2; podczas II woj-
ny światowej dowódca konspiracyj-
nej grupy tzw. „Szóstek Poznańskich” 
skazany za tę działalność na karę 
śmierci – zgilotynowany w Poznaniu 
przy ul. Młyńskiej (więcej – „WL” 
03-2005, str.  25 i  „Rocznik Histo-
ryczny Lubonia” tom 3, str. 23).

Q
Ludwik Chudziak

1 kwietnia br., bynajmniej nie w ramach 
primaaprilisowego dowcipu, Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej przyjął Ustawę 
o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej. Ogłoszono ją w Dzien-
niku Ustaw 1 czerwca, a weszła w życie 
2 września. Mówi o tym, że do września 
2017 r. muszą zostać zmienione nazwy, 
np. ulic, nadawane przez jednostki sa-
morządu terytorialnego, upamiętniające 
osoby, organizacje, wydarzenia lub daty 
symbolizujące komunizm (wg ustawy 
– represyjny, autorytarny i niesuweren-
ny system władzy w  Polsce w  latach 
1944–1989). Jeśli nie zrobi tego Rada 
Miasta Luboń, to w drodze zarządzenia 
zastępczego, zadaniem zajmie się woje-
woda. Część zmian niechlubnych nazw 
ulic w Luboniu, na wniosek Samorządo-
wego Komitetu Obywatelskiego doko-
nała kończąca wówczas rządy Miejska 
Rada Narodowa w 1989 i na początku 
1990 roku. Kontynuował ten proces sa-
morząd – Rada Miasta Luboń. Został on 

jednak zatrzymany przy próbie przywró-
cenia przedwojennej nazwy dla ul. 
Okrzei – Piłsudskiego – mieszkańcy 
zaprotestowali. Efektem tego preceden-
su było przyjęcie wówczas, trwającej do 
dziś, zasady dokonywania zmian nazwy 
jedynie na wniosek mieszkańców danej 
ulicy. W 2011 r. władza Lubonia próbo-
wała wywołać temat niechlubnych pa-
tronów ponownie, ale bez efektów. Do 
zmiany wytypowano wówczas aż 14 dróg 
(około 6% wszystkich). Według wykazu 
Urzędu są to ulice: Mariana Buczka, 
Małgorzaty Fornalskiej, Władysława 
Hibnera, Kozińskiego, Henryka Rut-
kowskiego, 22 Lipca, Walki Młodych, 
Faustmana, Kurowskiego, Lemańskie-
go, Jana Mazurka, Migalli, Jana Panka 
i Władysława Skóry. W październiko-
wym numerze Informatora Miasta Lu-
boń z 2011 r. zamieszczono krótkie cha-
rakterystyki niechlubnych patronów oraz 
– do wycięcia – ankietę, której wyniki 
wykazały sprzeciw, głównie zaintereso-
wanych, wobec zmian.
Teraz miasto zostało zobligowane do 

dokonania zmian. Bur-
mistrz Małgorzata Ma-
chalska już w  kwietniu 
ub. roku wysłała do po-
znańskiego oddziału IPN 
pismo z listą 14 nazw ulic 
przygotowaną przez po-
przedników, by wes-
przeć się opinią eksper-
tów. Ponieważ odpo-
wiednia instytucja (Od-
działowe Biuro Upamięt-
niania Walk i  Męczeń-
stwa przy IPN w Pozna-
niu) dopiero  się tworzy, 
dotąd (początek listopa-
da) nie uzyskała odpo-
wiedzi. Póki tej opinii nie 
otrzyma, nie poda do 
publicznej wiadomości 

Musimy zmienić nazwy niechlubnych ulic!

Q
Nazwa „ul. 22 Lipca”, upamiętniająca datę ogłoszenia 
komunistycznego Manifestu PKWN (powołanego w Mo-
skwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) do 
narodu polskiego w 1944 r., należy do tych, które z pew-
nością zostaną zmienione. Prawdopodobnie będzie to 
ul. Ludwika Chudzickiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

nam  się skontaktować z  D.  Franek, 
P. Izydorskim, M. Szwackim, i M. Mi-
kołajczakiem.
Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród radnych) oraz Krystyna Rusz-
kowska, Maria Wieczorek, Paweł Wol-
niewicz i Rafał Wojtyniak (Internet).

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

Diamentowy tytuł jest przyznawany 
przez niezależną Kapitułę Ogólnopol-
skiego Programu Umacniania Wiary-
godności Polskich Przedsiębiorstw. 
Najpierw Ogólnopolska Federacja 
Przedsiębiorców i Pracodawców ana-
lizuje opinie o  krajowych firmach, 
następnie z wybranymi się kontaktuje, 
informując, że zakwalifikowały się do 

uzyskania tego pre-
stiżowego tytułu, po 
czym następuje wi-
zytacja u kandydata 
do wyróżnienia. Po 
sporządzeniu sto-
sownej dokumenta-
cji, Rada Programo-
wa Plebiscytu przy-

znaje nagrodę 
firmom, które 
charakteryzu-
ją się wysokimi 
standardami 
etyki, rzetelno-
ści i  wiarygod-
ności oraz które 
na tych warto-

Dobre, bo prestiżowe

Diamentowy Kom-Lub
Ostatniego dnia września, podczas Wielkiej Gali „Sylwetki i Marki Polskiej 
Gospodarki”, lubońską �rmę „Kom-Lub” nagrodzono tytułem Diamentu 
Polskiej Jakości 2016

ściach budują swoją markę, funkcjo-
nując w  oparciu o  najwyższą jakość 
i  profesjonalizm. W  piątek, 30  wrze-
śnia, w warszawskim hotelu „Gromada” 
odbyła  się Wielka Gala „Sylwetki 
i Marki Polskiej Gospodarki”. Podczas 
uroczystości przedstawiono Laureatów 
Programów: „Samorządowa Marka 

Roku” oraz „Sylwetki i Mar-
ki Polskiej Gospodarki”. 
Uroczystość prowadzili Do-
rota Gardias i Piotr Gąsow-
ski. Gości powitał gospo-
darz wieczoru Robert Skła-
dowski – Prezes Ogólnopol-
skiej Federacji Przedsiębior-
ców i Pracodawców Przed-
siębiorcy.pl, który pogratu-
lował obecnym ich sukce-
sów.
Wręczanie prestiżowych na-
gród rozpoczęto od uhono-
rowania zaszczytnym tytułem 
„Diament Polskiej Jakości”. 
Nagrodę szefowi lubońskiej 
�rmy – dyrektorowi Tade-
uszowi Urbanowi – wręczyli: 
Marek Szczepanik – członek 

Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go i jednocześnie Przewodniczący Rady 
Programowej oraz Janusz Pietkiewicz 
– Wiceprezydent Pracodawcy RP. Słowa 
uznania i gratulacje przekazał również 
Janusz Piechociński – wicepremier, Mi-
nister Gospodarki w latach 2012-2015, 
a  obecnie Prezes Izby Przemysłowo-
-Handlowej Polska-Azja. Po zakończeniu 

części o�cjalnej goście bawili  się przy 
muzyce gwiazd wieczoru: Grażyny Ło-
baszewskiej oraz Mateusza Mijala. Dy-
rektor Tadeusz Urban nie ukrywał sa-
tysfakcji z  uzyskania przez Kom-Lub 
prestiżowego tytułu.
Należy wspomnieć, że lubońska �rma 
w tym roku aplikuje po raz kolejny do 
uzyskania certyfikatu „Wielkopolska 
Jakość”. Do tej pory została nim wyróż-
niana siedmiokrotnie.

PAW

Q
Dyrektor Tadeusz Urban, ze statuetką w ręku, nie ukrywał satys-
fakcji z prestiżowego wyróżnienia. W tle rzeźba autorstwa syna 
– Krzysztofa Urbana   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Statuetka „Diament Polskiej 
Jakości 2016”   fot. Paweł 
Wolniewicz

Q
„Diamentowy” dyplom dla Kom-Lubu   
fot. Paweł Wolniewicz
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Do konkursu o  tytuł: Wielkopolska 
Szkoła Roku przystąpiło w  tym roku 
ponad 400  placówek oświatowych 
z Wielkopolski. Celem rywalizacji było 

wyróżnienie 
przedszkoli 
oraz szkół 
kształtują-
cych wśród 
uczniów po-
czucie wła-
snej tożsamo-
ści i  postaw 
patriotycz-
nych z jedno-
czesnym mo-
delowaniem 
wzorca no-
woczesnego 
Wielkopola-
nina. W  pią-
tek, 21  paź-
dziernika 
w  poznań-
s k i e j  au l i 
Akademii 

Muzycznej odbył  się �nał. Pierwsze 
miejsce oraz tytuł Wielkopolskiej Szko-
ły Roku wraz z nagrodą 30 tysięcy zło-
tych zdobyło lubońskie Gimnazjum nr 1 
z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wy-
łaniając najlepszą placówkę oświatową 
komisja konkursu zorganizowanego 
przez Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego nagrodziła niestandardo-
we działania G  1, m.in.: projekt 
„Obudźmy polskich bohaterów”, inno-
wacje pedagogiczne  „Oglądaj mate-
matykę”, „E-historia”, „Ocenianie nie 
tylko za bieganie”, „Eduspace – kre-
owanie przestrzeni edukacyjnej”, tele-
wizję szkolną, współpracę z Muzeum 
Martyrologicznym w Żabikowie. Do-
ceniono również rozwijanie przedsię-
biorczości uczniów poprzez kawiaren-
kę dla rodziców, aktywną działalność 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”, koła 
teatralnego, wiele sukcesów sporto-
wych, dużą liczbę laureatów konkursów 
przedmiotowych, skoordynowane dzia-
łania wychowawcze, system stypendiów 
od sponsorów, działalność szkolnego 
wolontariatu, białą szkołę (realizacja 
programu nauczania podczas kilkudnio-
wego wyjazdu zimowego). Innymi sło-
wy, za przemyślaną realizację hasła: 

Dobre, bo wyróżnione

Najlepsza w Wielkopolsce
Lubońskie Gimnazjum nr 1 Wielkopolską Szkołą Roku

„Rozwijamy talenty”, które gimnazjum 
realizuje wydając serię pod tym tytułem, 
organizując przeglądy i  festiwale pio-
senki i konkursy we współpracy z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza. 
Brano również pod uwagę zdobyte przez 
szkołę certy�katy, m.in.: „Mistrza Roz-
woju Talentów” (jedna z 50 szkół w Pol-
sce), „Szkoły Myślenia”, „Szkoły z Kla-
są  2.0”, „WF z  klasą” i  wielu innych. 
Odbierając nagrodę dyrektor Anita 
Plumińska-Mieloch powiedziała: Szko-
ła ma misję, a także świetnych rodziców, 
uczniów i  grono pedagogiczne. To im 
wszystkim należy się ta nagroda. Mam 
tylko nadzieję, że przetrwamy. Jesteśmy 
gimnazjum... Podziękowała również 
w  imieniu wszystkich pracowników 
szkoły i uczniów, nie ukrywając, że jest 
to dla nich wielka radość, powód do 
dumy i  motywacja do dalszej pracy. 
Zapytana, na co przeznaczy nagrodę 
30 000 zł, odpowiedziała, że będzie to 
wspólna decyzja Rady Pedagogicznej 
i Samorządu Uczniowskiego.

PAW

Q
Zadowoleni z osiągniętego sukcesu uczniowie G 1 w towarzystwie dyrektor Anity 
Plumińskiej-Mieloch (z prawej) i nauczyciela j. angielskiego – Krzysztofa Tucholskie-
go – prezentują zdobyte nagrody   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Jedną z nagród była statuetka przed-
stawiająca dłoń owiniętą laurem, trzy-
mającą diament – symbol ucznia, który 
jest w rękach nauczyciela   fot. Paweł 
Wolniewicz

Q
Dyplom dla Gimnazjum nr 1 – Wielko-
polskiej Szkoły Roku   fot. Paweł Wol-
niewicz
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Marianna i Jerzy Dąbkowscy znani 
są w  naszym mieście z  dbałości 
o  swój piękny ogród przy ul. Nie-
podległości. Ci laureaci miejskiego 
konkursu „Zielony Luboń”, przed 
dwoma laty zdobyli I miejsce w ka-
tegorii najpiękniejszy ogród. W swo-
jej oazie zieleni uprawiają od lat 
m.in. wysokopienne tykwy – staro-
żytne warzywa, które są jednymi 
z najstarszych roślin na świecie. Już 
od 12 000 lat uprawia się je w Afry-

ce i Indiach, natomiast w Egipcie są 
znane od ponad 3 000 lat p.n.e.
Jest rośliną jednoroczną, pnącą, z ro-
dziny dyniowatych. Rośnie dziko, 
ale również jest uprawiana. W cza-
sach starożytnych była używana 
głównie jako pojemnik na wodę. 
Przypuszcza się, że przepłynęła 
w wysuszonym stanie z Afryki do 
Ameryki już 10 000 lat temu. Istnie-
je 6 jej gatunków – niektóre są ja-
dalne, lecz tylko jeden powszechnie 

uprawiany. Gatunek ten to 
tykwa pospolita – Lagenaria 
siceraria (z łac. lagena znaczy 
butelka). Owoce tykwy mają 
różnorodne kształty – mogą 
być wielkie i  okrągłe, małe 
w kształcie butelki lub cienkie 
i  wężowate na ponad metr 
długości. Od wieków wysu-
szony owoc, z uwagi na swój 
kształt, był wykorzystywany 
do przechowywania i przeno-
szenia płynów. Państwo Dąb-
kowscy podziwiają dorodne 
tykwy, a pan Jerzy wzmacnia 
pędy i  wąsy czepne rośliny 
drewnianymi tyczkami, po-
nieważ zdarza  się że nie są 
w stanie udźwignąć ciężkich 
owoców.

PAW

Dobre, bo egzotyczne

Starożytne warzywa

Q
Tykwy mają różne kształty. Wysuszone, 
ozdobione kolorowymi kryształkami moż-
na spotkać np. w wielu lokalach z kebaba-
mi. Tykwa na pierwszym planie waży pra-
wie 6 kg   fot. Paweł Wolniewicz

W inauguracyjnym sezonie rocznika 2008 
chłopcy ze Stelli spisali się bardzo dobrze. 
Z  każdym meczem grali coraz lepiej, by 
w  końcowej klasy�kacji wygrać całą ligę 
(WZPN) i wyprzedzić drużyny z Grodziska, 
Komornik oraz Konarzewa. Ostateczny 
bilans zwycięskiej drużyny wypada impo-
nująco. W 12 rozegranych meczach zdoby-
li 25 punkty, strzelili 24 bramki (najwięcej 
w lidze), tracąc 6 (najmniej w lidze). Wy-
grali 7 meczy zremisowali 4 i tylko 1 prze-
grali.

Po 8 tygodniach zmagań rocznik 2008 za-
kończył rozgrywki w  Lidze Koziołka na 
pierwszym miejscu! Łącznie rozegrali 24 
mecze, odnieśli 20 zwycięstw, 3 remisy 
i zaledwie 1 porażkę. Strzelili 64 bramki i 10 
stracili Łącznie uzyskali 54 punkty.
Wielkie brawa dla chłopców. Serdecznie 
dziękuję Rodzicom za pomoc, zaangażowa-
nie i poświęcenie czasu, czasami nawet snu 
(często graliśmy już o godz. 8).

Dawid Paprocki

Dobre, bo bezkonkurencyjne

Ośmiolatki ze Stelli

Q
Zawodnicy Stelli z rocznika 2008 – najlepsi w Ligach: WZPN i Koziołka
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31 października Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, 
wręczył nagrody laureatom XVII Kon-
kursu Dziennikarskiego „Wielkopolska 
obywatelska – Wielkopolska europejska. 
1050. rocznica Chrztu Polski”. Nagrody 
otrzymali dziennikarze, którzy poprzez 
swoje publikacje przyczynili się do pro-
mocji, przypadającej w tym roku 1050. 
rocznicy Chrztu Polski – wydarzenia, 
które odegrało kluczową rolę w kształ-
towaniu polskiej państwowości. Uro-
czystość wręczenia nagród odbyła  się 
w  Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego w  ramach 
wernisażu mobilnej, multimedialnej 
wystawy pt. „Polska w Europie. Wszyst-
ko zaczęło się 1050 lat temu w Wielko-
polsce”.
W przyznano 4 nagrody: I  miejsce 
i nagrodę w wysokości 7 000 zł zdobył 
Piotr Świątkowski z Merkurego Pol-
skie Radio, autor audycji „Awanturnik 
Wichmann” – za pomysł, warsztat, 
atrakcyjną formę i niebanalną treść. 

II  miejsce i  nagrodę w  wysokości 
5 000 zł otrzymała Izabella Szczepa-
niak z  gazety internetowej „Echo 
Lubonia” za felieton pt. „Ziemia Lu-
bońska 1050 lat temu (z okazji jubi-
leuszu Chrztu Państwa Polskiego)”. 
W  uzasadnieniu jury czytamy: Za 
odwagę podjęcia lokalnych wątków 
i pokazanie ich na tle historii począt-
ków państwa polskiego. III  miejsce 
ex  aequo przyznano Adamowi Gór-
czewskiemu z radia RMF FM za rela-
cje w  serwisie informacyjnym pt. 
„Wielka Sobota – 1050. rocznica 
Chrztu Polski” oraz Stanisławowi 
Wrykowi z  Polsat News, autorowi 
reportażu pt. „Tajemnice Chrztu 
Mieszka”, za atrakcyjny sposób przed-
stawienia tematu. Nagrodę w  wyso-
kości 3  000  zł, zgodnie z  zapisami 
regulaminu, podzielono na dwie rów-
ne części, każda po 1 500 zł.
Wystawa pt. „Polska w Europie. Wszyst-
ko zaczęło się 1050 lat temu w Wielko-
polsce”, przedstawia Wielkopolskę jako 

Dobre, bo nagrodzone

Felieton historyczny
Druga nagroda dla lubonianki w marszałkowskim konkursie 
dziennikarskim

Q
Nagrodzona Izabella Szczepaniak z Lubonia (3. z lewej)

kolebkę polskiej państwowości i chrze-
ścijaństwa w Polsce. Powstała na zlece-
nie Samorządu Województwa Wielko-
polskiego. Była już prezentowana w Pra-
dze, Goerlitz, Lipsku, Dreźnie i Berlinie, 
gdzie cieszyła się dużym powodzeniem. 
Ekspozycja będzie tez prezentowana 
z okazji Dnia Świętego Marcina w Bruk-
seli. W  specjalnym namiocie sferycz-
nym, na 10 ekranach LCD można obej-

rzeć �lm z wykorzystaniem gra�k, re-
produkcji historycznych obrazów, 
specjalnie przygotowanych animacji 
i  scen batalistycznych oraz materiały 
multimedialne przedstawiające ekspo-
naty w  technice 360 stopni. Ścieżki 
audio do materiałów odtwarzane są 
systemie Silent Event.
Wystawa trwała od 2 do 10 listopada.

A.P.-P.

Po raz kolejny wysoki poziom swoich 
umiejętności potwierdzili zawodnicy 
lubońskiej sekcji klubu karate „Samuraj 
Wielkopolska”. Utytułowani zawodnicy 
lubońskiego „Samuraja” wsparli kadrę 
Polskiej Federacji Karate Sportowego 
podczas 8.  Mistrzostw Europy WUKF 
(Word Union Karate Federation) roz-
grywanych od 11 do 16 października br. 
w Montichari na północy Włoch. Inten-
sywny cykl przygotowań oraz treningi 
kondycyjne i  techniczne zaowocowały 

sukcesem w postaci miejsca na podium 
Mistrzostw Europy.
Marcin Kosmalski, Maciej Kosmacz 
i Konrad Taczak w konkurencji kumite 
drużynowym seniorów 21-35 zdobyli 
brązowe medale i z tytułem 3. drużyny 
Europy wrócili do kraju.
Warto w  tym miejscu wspomnieć, że 
oprócz własnych intensywnych trenin-
gów, reprezentanci kadry narodowej 
z  Lubonia prowadzą również zajęcia 
z  młodymi adeptami karate. Zajęcia 

Dobre, bo medalowe

Lubonianie na podium mistrzostw karate
w różnych grupach wiekowych odbywa-
ją  się w  Szkole Podstawowej nr  2 
w Luboniu, W SP przy ul. Sochaczew-
skiej w Poznaniu oraz SP w Puszczyko-
wie.
Szczegóły na naszym fanepage’u  
www.facebook.pl/samurajwielkopolska

P.K.
Samuraj Wielkopolska

Brązowi medaliści: Marcin Kosmalski, 
Maciej Kosmacz i Konrad Taczak

Q
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Duet Tomasz Borko (lubonianin) i Rafał 
Kręcioch na 50. samochodowym Rajdzie 
Dolnośląskim sięgnęli po swoje czwarte 
zwycięstwo w sezonie 2016 i już na jed-
ną rundę przed końcem rywalizacji 
zapewnili sobie tytuł Mistrzów Polski 
w Klasie 4F (samochody Ford Fiesta – nr 
homologacji A-5729). Wynik jest tym 
bardziej imponujący, że stawali na 
pierwszym stopniu podium po każdym 
tegorocznym starcie. Takiej 100-procen-
towej skuteczności nie osiągnęła żadna 
załoga Fiesty od sezonu 2011, gdy stwo-
rzono ten puchar. Duet wygrał jednak 
przede wszystkim dzięki doskonałemu 
tempu i skuteczności, które prezentował 
od początku tego sezonu.
Tomasz Borko: „Początkowo nic nie 
zapowiadało, że ten rajd dla nas tak 
doskonale  się ułoży i  będziemy mogli 
świętować mistrzowski tytuł już na Dol-
nośląskim. Szczęście nam sprzyjało i �-
nalnie popełniliśmy mniej błędów niż 
nasi konkurenci. Zaczęliśmy spokojnie, 
ale już od piątego odcinka prowadzili-
śmy w klasie i dowieźliśmy ten wynik 
do mety.”
Rafał Kręcioch: „Mamy ogromne powo-
dy do radości. Pięknie potoczył się dla 

nas ten sezon, ale ostatni weekend był 
wyjątkowo trudny. Od początku stara-
liśmy się znaleźć równowagę pomiędzy 
tempem jazdy a takim marginesem bez-
pieczeństwa, które pozwoli dowieźć do 
mety cenne punkty. Nie było to proste, 
zwłaszcza przy zmiennych warunkach. 

Dobre, bo szybkie

Motomistrzowie Polski
Deszcz na trasie nie padał, ale zwłaszcza 
w  leśnych fragmentach przyczepność 
była bardzo różna. Momentami trzeba 
było pojechać naprawdę na odwagę, 
a potem bardzo technicznie, co wyma-

gało dużej koncentracji. (...) miniony 
weekend był pod wieloma względami 
trudniejszy, nawet od Rajdu Rzeszow-
skiego, który dla mnie do tej pory był 
punktem odniesienia. (…) Słyszałem 
przed rajdem, że o zwycięstwie zadecy-
duje tu najmniejsza ilość błędów i w kla-

sie 4F to się sprawdziło. Nie oznacza to 
jednak, że wynik przyszedł łatwo, a wręcz 
przeciwnie, bo na mecie odetchnęliśmy 
z ulgą. Na koniec mieliśmy jeszcze BK2 
(kontrola samochodu po mecie), co 
zawsze wiąże  się ze stresem, ale do-
brze się stało, bo pozytywny wynik po-
twierdził nasze zwycięstwo. (…)”
Partnerami zwycięskiego duetu byli: 
Lavaggio producent obuwia, MOTUL, 
Lokalmedia.pl, Salon Meblowy Team 
Meble Przedwojów 95, exprint.pl, www.
smakoweinspiracje.pl oraz doskonała 
ekipa EvoTech.”

(KB)

Q
Tomasz Borko (na samochodzie z lewej) w geście tryumfu

Pilot rajdowy Tomasz Borko pochodzi 
z Dolnego Śląska. Mieszkańcem nasze-
go miasta (Nowe Centrum Lubonia) 
jest od 2007 r. W rajdach amatorskich 
jeździ od 2002 r., natomiast od 2007 r. 
posiada licencję i  startuje w  wyższej 
lidze. W tym roku w Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostwach Polski jeździ 
z Rafałem Kręciochem (czytaj też „WL” 
05-2016, str. 5). To jedna z wielu pasji 
Tomasza Borko. Jest też m.in. gra�cia-
rzem, morsem, maratończykiem i blo-
gerem. Skacze na bungee i  ze spado-
chronem. Przedstawialiśmy go w listo-
padzie 2014 r. na str. 7 w artykule pt. 
„Pozytywnie nastawiony”.

Pan Karol pochodzi z rodziny od poko-
leń związanej z Luboniem. Przed wojną 
jego dziadkowie – Maria i  Stanisław 
Ratajscy – prowadzili ogrodnictwo przy 
ul. Rejtana, później przejęli je rodzice 
– Genowefa i Władysław Borysow. Moż-
na powiedzieć, że pan Karol ogrodnic-
two ma we krwi. Pomagał rodzicom 
w  uprawie roślin jednocześnie zdoby-
wając wykształcenie. Ukończył dwa 
technika: mechaniczne w  Poznaniu 
i ogrodnicze w Lesznie. Jak wspomina 

po latach: Uprawialiśmy wszystko, co 
rosło w  ziemi, i  to zawsze było naszą 
życiową pasją. Jego żona – Lucyna – 
pochodzi z Fabianowa, również z gospo-
darstwa ogrodniczego. Po ślubie zaku-
pili parcele sąsiadujące z gruntami ro-
dziców i połączyli je w jedną rodzinną 
posiadłość. Początkowo był to ogród 
owocowo-warzywny, hodowali także 
róże. W  1984  r. przeprowadzili  się do 
nowo wybudowanego domu przy ul. 
Traugutta i mieszkają tu do dziś. Z cza-

sem, na terenie 
ponad 5 000 m2 
coraz więcej 
miejsca zajmo-
wał przydomo-
w y  o g r ó d . 
Obecnie można 
go podzielić na 
4  części: deko-
racyjną, wypo-
czynkową, 
z   wysokimi 
drzewami dają-
c y m i  c i e ń 
i  część przed 
domem. Całość 
zaprojektowali 
i  zaaranżowali 
państwo Lucy-
na (z  zawodu 
elektronik, ale 
nigdy w  nim 
nie pracowała) 

i Karol, który wy-
znał, że niczego 
w ogrodzie nie ro-
bią „pod sznurek”, 
natomiast najwię-
cej pracy jest zbyt 
szybko mijającą 
wiosną. Obecnie 
w tej oazie zieleni 
można wyróżnić 
ponad sto gatun-
ków kwiatów, drzew i krzewów. W ci-
sach gnieżdżą się kosy, okazałe i piękne 
są: 30-letni ostrokrzew, sosna oścista 
z  kropkami żywicy na igłach, cyprys 
wirginijski, krzew Polikarpa (pięknotka) 
z �oletowymi owocami oraz osłonowe, 
wiecznie zielone żywopłoty. Niesamo-
wite wrażenie robią piękny staw, w któ-
rym mnożą się ryby i żaby, połączony 
z bagienkiem czyszczącym wodę prze-
pływającą w obiegu zamkniętym. Latem 
wszystko tonie w  zieleni i  kwiatach, 
m.in.: nasturcjach, lwich paszczach, 
słonecznikach szorstkolistnych, rudbe-
kiach, jeżówkach, pysznogłówkach, ko-
cimiętkach, nagietkach, kosmosach – nie 
sposób wymienić wszystkich. Podziw 
budzą pięknie urządzone skalniaki. Wła-
ściciele ogrodu mają czworo dzieci: Wio-
lettę, Natalię, Michała i Łukasza. Wszy-
scy są ogrodowymi pasjonatami. Łukasz 
to także miłośnik koni, natomiast Nata-
lia jest mistrzem �orystyki. Właśnie ona 
zgłosiła ogród rodziców do konkursu. 

W maju tego roku dwukrotnie gościła 
w programie TVP2 „Pytanie na śnia-
danie”. Na antenie telewizyjnej opowia-
dała o lilakach i gatunkach bzów, nato-
miast drugi jej program był poświęco-
ny piwoniom. Warto wspomnieć, że od 
lat państwo Borysow prowadzą rodzin-
ną kwiaciarnię „Atena” przy ul. Trau-
gutta, w której sprzedają m.in. kwiaty, 
przede wszystkim róże z  własnej ho-
dowli. Drugą życiową pasją państwa 
Lucyny i Karola są podróże. Wykorzy-
stując każdą wolną chwilę zwiedzili 
kawał świata, niestety, obowiązki zwią-
zane z prowadzeniem ogrodnictwa nie 
pozwoliły na więcej. Podziwiali zieleń 
i kwiaty w różnych częściach globu, byli 
pod ich wrażeniem i podpatrywali je, ale 
niezmiennie twierdzą, że najbliższe im 
i najpiękniejsze są nasze polskie kwiaty. 
Dlatego też tak chętnie przebywają z ro-
dziną w swoim ogrodzie bez względu na 
porę roku.

PAW

Q
Gęsta, fachowo przystrzyżona trawa doskonale komponuje się 
z okalającymi ją krzewami i drzewami   fot. Paweł Wolniewicz

Q
W wolnych chwilach państwo Lucyna i Karol chętnie przechadza-
ją się po swojej oazie zieleni, często towarzyszy im wspaniały 
wyżeł weimarski – Ralf   fot. Paweł Wolniewicz

Dobre, bo piękne

Ogród państwa Borysow
W październik pisaliśmy o laureatach tegorocznego Konkursu Miejskiego „Zielony Luboń”, 
którego zwycięzcą został pan Karol Borysow z ul. Traugutta 24 a. W jesienny czas chętnie 
wracamy pamięcią do budzącej się wiosny i letnich miesięcy spędzanych na łonie natury, 
zwłaszcza gdy ponuro za oknem



11/2016

9

CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Salon fryzjerski „Free Visual Style” (fryzjer 
damsko-męski i dziecięcy), który mieścił się 
wcześniej przy kwiaciarni „Szafran” pod ad-
resem Żabikowska 49, został przeniesiony 
na ul. Wschodnią 24/35. W salonie wyko-
nuje się m.in. strzyżenie, koloryzację i styli-
zację. Godziny otwarcia nie uległy zmianie: 
pn. 15 – 20, wt. – pt. 10 – 20, sob. 10 – 14.   
fot. Kacper

Przy ulicy Armii 
Poznań (drodze 
wojewódzkiej 430), 
na  w y s oko ś c i 
skrzyżowania 
z ul. Narutowicza, 
w piątkowe popo-
łudnie 21 paź-
dziernika, otwarto 
nową samoobsłu-
gową stację benzy-
nową koncernu 
„Lotos”. Zlokalizo-
wana na trójkąt-
nym obszarze po-
między jezdnią, 
Strumieniem Juni-
kowskim a torami 
kolejowymi, gdzie 
wcześniej znajdo-
wał  się pawilon 
sprzedaży miesz-
kań „Pajo”, jest 
trzecią stacją na terenie administracyj-
nym miasta Luboń. Przypomnijmy, naj-
starszą jest Orlen przy skrzyżowaniu 
ul. Sobieskiego z Fabryczną, drugą, na-
leżącą do �rmy „Shell” wybudowano 
kilkanaście lat temu przy ul. Żabikow-
skiej pomiędzy rondem a Centrum Han-
dlowym „Pajo”. W pawilonie z kasami 

można zaopatrzyć  się m.in. w  prasę, 
przekąsić co nieco czy wypić kawę. W ra-
mach kompleksu usługowego, oprócz 
standardowych także samoobsługowych: 
punktu z kompresorem do pompowania 
kół czy odkurzaczem, jest dwustanowi-
skowa bezdotykowa myjnia.

(I)

Stacja Lotos

Q
Wjazd na teren nowej stacji paliw przy drodze 430 na ul. Armii 
Poznań w Luboniu z 6. zadaszonymi stanowiskami do dystry-
bucji samoobsługowej benzyny, oleju napędowego i gazu   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Wypełnione towarami, nie tylko potrzebnymi, w podróży regały nowej stacji „Lotos”. 
Jest też Cafe punkt   fot. Piotr P. Ruszkowski

15 października �rma „Akces tel” 
uruchomiła swój drugi punkt (pierw-
szy funkcjonuje w CH Pajo) z akce-
soriami do telefonów komórkowych 
(m.in.: etui, ładowarki, szkło har-
towane i karty pamięci) – w holu 
supermarketu Intermarché przy 
ul. Żabikowskiej 53 b. Punkt jest 
czynny od pn. do sob. w godz. 10 
– 21, w niedz. 10 – 19   
fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. Kościuszki 45 otwarto sklep 
z rozmaitymi napojami alkoholowymi 
i bezalkoholowymi. Punkt „Alkohole 
konesera” czynny jest w każdy dzień 
tygodnia w godz. 8 – 24.   fot. Natalia S.

W Luboniu funkcjonuje nowy punkt „Pie-Rogarnia” oferujący 
różne rodzaje pierogów i małe „co nieco” na słodko. Dania 
zamawia się telefonicznie: 510 784 240. Lokal funkcjonuje od 
niedz. do czw. w godz. 12 – 21, od pt. do sob. 12 – 22. Patrz 
też: www.pie–rogarnia.pl.   fot. Kacper
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Od października przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 33/35 (wcześniej – do 
2011 r. – mieścił się tu Inspektorat PZU) 
funkcjonuje firma DWD System. To 
kilka przedsiębiorstw produkcyjno-in-
żynieryjnych specjalizujących się w wy-
twarzaniu i dostarczaniu innowacyjnych, 

zaawansowanych technicznie wyrobów 
i usług w zakresie systemów odwadnia-
jących, kanalizacyjnych oraz infrastruk-
turalno-budowlanych. Obszary aktyw-
ności biznesowej DWD to przede 
wszystkim: budownictwo mostowe, 
kanalizacja deszczowa i  sanitarna, bu-

downictwo kuba-
turowe (hale pro-
dukcyjne, centra 
logistyczne, obiek-
ty użyteczności 
publicznej). Przy 
ul.  Powstańców 
Wielkopolskich 
mieszczą się Biuro 
Handlowo-Tech-
niczne i Dział Ad-
ministracyjno-
-Księgowy firmy. 
Ta rozwijająca  się 
korporacja działa 
na terenie Polski 
i całej Europy.

PAW

CO NOWEGO

DWD po PZU

Q
Były budynek Inspektoratu PZU przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich, obecnie siedziba DWD. Po wymianie stolarki 
drzwiowej i okiennej, trwają tu prace termoizolacyjne oraz 
elewacyjne   fot. Piotr P. Ruszkowski

W październiku rozpoczęto budowę ko-
lejnych mieszkań w Luboniu, tym razem 
przy ul. Małopolskiej (boczna od Buczka). 
Inwestorem jest rodzima �rma dewelo-
perska „Akropol Inwestycje” sp. z  o.o. 
I etap budowy ma być zrealizowany do 
końca przyszłego roku, ale już teraz trwa 
rezerwacja lokali. W  jednym budynku 
(zabudowa bliźniacza) będą się znajdować 
cztery mieszkania 4-pokojowe. W I etapie 
powstaną 24 lokale dwupoziomowe o po-
wierzchni 74,98 m2, czyli 6 identycznych 
budynków, oddalonych o  ok. 20  m. 
W  trzech etapach powstaną łącznie 

72  mieszkania (18  budynków). Lokale, 
sprzedawane w cenie 309 tys. zł brutto, 
będą posiadać ogródek wielkości 45 m2, 
a teren zielony dla mieszkań narożnych, 
za 319 tys. zł, przewidziano na powierzch-
ni od 170 do 210 m2. Każde będzie mia-
ło taras wielkości ok. 10 m2 oraz miejsce 
parkingowe. Lokale będą w stanie suro-
wym, wyposażone we wszystkie media. 
Klient ma prawo decydowania o  roz-
mieszczeniu ścianek działowych i o za-
gospodarowaniu poddasza. Teren osiedla 
zostanie utwardzony.

Kacper

Mieszkania  
przy Małopolskiej

Q
Wstępna wizualizacja osiedla Akropolu przy ul. Małopolskiej I i II etap

Przy wjeździe na teren 
Spółdzielni Mieszka-
niowej „Lubonianka” 
od ul.  Kościuszki 
(w  okolicy sklepu PSS 
„Społem”), na specjal-
nym stojaku zamonto-
wano latem przyjazną 
mapę osiedla, przydat-
ną zwłaszcza nowym 
mieszkańcom i  przy-
jezdnym. W  prosty 
i czytelny sposób zazna-
czono na niej poszcze-
gólne bloki przyporząd-
kowane ulicom, budyn-
ki i miejsca użyteczno-
ści publicznej, sklepy, 
tereny zielone i  inne 
obiekty. Przypomnijmy, 
że inny plan Lubonian-
ki (większy) umieszczo-
no wcześniej na fronto-
wej ścianie budynku 
administracji spółdziel-
ni od ul. Żabikowskiej. 
Mapy są pomysłem 
mieszkanki osiedla.

HS

Dla orientacji

Q
Przyjazny plan spółdzielni „Lubonianka” zamontowa-
ny na terenie miejskim przy wjeździe do osiedla od 
ul. Kościuszki   fot. Hanna Siatka
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Uśpione przez lata śródmieście Lubonia, 
od ubiegłego roku znów jest placem 
budowy. Inwestuje miasto (infrastruk-
tura drogowa), budują deweloperzy 
(nowe bloki), rośnie kolejna przychodnia 
i przedszkole. Niewątpliwie największą 
inwestycją jest budowa ulicy Wschod-
niej, która dobiega końca.

Koronna inwestycja
Realizacja części wyborczej obietnicy, 
w  2014  r. kandydatki na Burmistrza 
Lubonia, a  obecnie włodarz miasta – 
Małgorzaty Machalskiej – zmierza ku 
końcowi. W ub. roku na ul. Wschodniej 
i części al. Jana Pawła II zamontowano 
oświetlenie uliczne, a na przedwiośniu 
obecnego roku rozpoczęto budowę głów-
nej drogi NCL (władze uroczyście zain-
augurowały prace 10 lutego 2016  r.). 
Realizację zatwierdzonego w  2013  r. 
przez starostwo powiatowe projektu 
budowy ul. Wschodniej, do�nansowa-
nego w połowie z „Programu rozwoju 
gminnej i  powiatowej infrastruktury 
drogowej”, pokazywaliśmy systematycz-
nie (niemal co miesiąc), od lutego po-
cząwszy. Były to relacje z placu budowy, 
informujące o  etapach i  elementach 
inwestycji.
Uzbrajanie ul. Wschodniej (926 m – od 
Okrzei do Żabikowskiej) rozpoczęto od 

ul. Okrzei na przedłużeniu ul. Cieszkow-
skiego, kładąc w pasie drogi (wykupio-
nym przez miasto), kanalizację deszczo-
wą do ronda, które niedawno powstało 
na skrzyżowaniu ul. Wschodniej z  al. 
Jana Pawła II. Jednocześnie rozpoczęto 
też prace na przeciwległym końcu ul. 
Wschodniej. Uporządkowano pas ziele-
ni przy istniejącym, asfaltowym odcinku 
od Żabikowskiej do Kopernika, ułożono 
krawężniki, dwustronny chodnik i ścież-
kę rowerową. Wykonano brakujący frag-
ment kanalizacji sanitarnej (ok. 240 mb) 
od ul. Kopernika do skrzyżowania z al. 
Jana Pawła II i również ten odcinek za-
opatrzono w  chodniki (dwustronnie) 
oraz dalszy ciąg ścieżki dla jednośladów. 
Powstały też miejsca parkingowe. New-
ralgicznym punktem inwestycji była 
budowa ronda (na razie bez nazwy). 
W  październiku na jezdni położono 
ostatnią (ok. 5-centymentrową) warstwę 
asfaltu. Trwają prace wykończeniowe 
(zapraszamy do lektury relacji z  placu 
budowy ul. Wschodniej w „WL”).
Przywykli do niewygód drogowych 
mieszkańcy NCL zdają się znosić cier-
pliwie trudności i ograniczenia komu-
nikacyjne związane z inwestycją drogo-
wą. Budowlańcy też nie mieli łatwego 
zadania, wykonując roboty w toku co-
dziennego życia śródmieścia. Nie wszy-

scy przechodnie i kierowcy stosowali się 
bowiem do koniecznych ograniczeń 
w ruchu, w najlepsze używając świeżo 
położonych nawierzchni jezdni, a nawet 
chodników. Niestety, poza utwardzonym 
większym fragmentem ul. Wschodniej 
(od Żabikowskiej do miejsca znajdują-
cego się ok. 30 m za rondem w kierun-
ku bloku 27 i 28) oraz wyprowadzonymi 
w aleję Jana Pawła II dwoma krótkimi 
„odnogami” od ronda, większość dróg 
w  NCL nadal pozostaje gruntowymi. 
Kolejnym gotowym do realizacji projek-

tem, opatrzonym pozwoleniem starostwa 
z 2014 r., jest budowa alei Jana Pawła II 
(z przedwyborczego porozumienia ko-
alicyjnego M. Machalskiej z  Forum 
Mieszkańców NCL). Jak zapowiada Pani 
burmistrz, realizacja rozpocznie  się 
w przyszłym roku (od ronda – do Puła-
skiego i do Konarzewskiego). W budże-

cie miasta zarezerwowano już środki na 
ten cel.
Przy otwartym w ub. roku placu zabaw 
na miejskim terenie, gdzie w przyszłości 
ma stanąć ratusz, posadzono drzewa. 
Wskazuje to na oddalenie perspektywy 
budowy nowej siedziby władz i przyle-
głej do niej infrastruktury. O niedawno 
zleconych przez Urząd Miasta pracach 
dotyczących NCL czytaj w  „Wydane 
ostatnio pieniądze” na str. 28.

Nowe domy
Drugą zaawansowaną inwestycją w śród-
mieściu jest kolejny budynek �rmy „Im-
mo-Invest”. Deweloper ten w  ramach 
Osiedla Wschodnia, w 2014 r. oddał do 
użytku 4-kondygnacyjny blok z nume-
rem „28”, a teraz kontynuuje rozpoczęte 

w ub. roku prace przy stawianiu sąsied-
niego gmachu. Blok „26” w kształcie li-
tery „V” powstaje na narożniku ul. 
Wschodniej i al. Jana Pawła II, tuż przy 
rondzie (patrz mapka, 
i fot. C). Realizowany jest eta-
powo. Pierwszy segment, po-
łożony najbliżej bloku odda-
nego w 2014 r., już otynkowa-

Rozkopane śródmieście
Coroczny raport z budowy Nowego Centrum Lubonia (NCL)

cd.  
na str. 
12

Mapa nowego centrum Lubonia ukazująca faktyczny stan zagospodarowania, 
planowane (zgodnie z miejscowym planem) budynki, drogi itd. Brązowym 
kolorem zaznaczono obszary zabudowy wysokiej. Widać, że niektóre te tereny są 
już wypełnione blokami (czerwone �gury). Pozostały jedynie dwa wolne obszary 
o tej funkcji – w zachodniej części al. Jana Pawła II, po obu stronach ul. Pułaskiego 
(różowe �gury wskazujące przewidywane obrysy przyszłych bloków). Kolorem 
jasnoczerwonym zaznaczono kształty bloków w budowie lub posiadające projekty 
wykonawcze (przy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II). Adresy poszczególnych 
bloków wskazują czerwone punkty z białymi numerami na krawędziach 
budynków, skierowane w stronę ulic, do których domy należą. Czarne punkty 
(niektóre z białymi literami) to wejścia do bloków. Przy każdym z budynków dla 
orientacji podaliśmy (w nawiasach) skróty nazw �rm deweloperskich oraz rok 
oddania budynku do użytku [BF – Budo-Forma, KD – Kos-Dom, BL – Buddom-
Lomex, M – Maxbud, RD – Romos Dom, NCS, IM – Immo-Invest, M45]. Mapka 
przedstawia też docelowy układ drogowy na tym obszarze. Istniejące drogi 
utwardzone mają kolor czarny, nieutwardzone – szary, a planowane – jasnoszary. 
Obecny stan dróg nie zawsze odpowiada przewidywanemu. W niektórych 
miejscach prowizoryczne ulice biegną w pasie przyszłych chodników, inne 
posiadają przebieg nieadekwatny do planu albo powstały tymczasowo, „na dziko” 
(szara, z przerywaną obwódką). Jak widać, w przyszłości, oprócz wybudowanego 
obecnie, na przedstawionym obszarze, będą jeszcze 2 ronda. Jaskrawożółtymi 
paskami wzdłuż niektórych ulic zaznaczono oświetlenie (jaskrawożółte punkty to 
pojedynczo ustawione latarnie). Centralnie, przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. 
Wschodniej (obecnie ogrodzony. obsadzony drzewami trawnik z placem zabaw), 
miejscowy plan zagospodarowania przewiduje ratusz (Urząd Miasta) i obszerny 
parking. Żółte place to tereny przeznaczone pod usługi, także publiczne, niektóre 
opisano (przedszkole, szkoła, tereny rekreacyjno-sportowe). W większości 
istniejąca już oraz planowana zabudowa domami jednorodzinnymi – kolor 
jasnobrązowy, na zielono – tereny zieleni. Niebieskie punkty oznaczone literami to 
miejsca, z których wykonano część opublikowanych zdjęć   wyk. Maciej Gracz

Q

Q
Asfalt i chodnik odchodzące od ronda na al. Jana Pawła II w kierunku północnym 
kończą się na wysokości apteki. Wg zapowiedzi, największa inwestycja drogowa 
Lubonia w przyszłym roku to kontynuacja, m.in. od wskazanego miejsca do ul. 
Pułaskiego. Na razie od ronda droga jest nieprzejezdna   fot. Hanna Siatka

B
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no. Drugi dopiero powstaje, 
a zapowiadany trzeci – od al. 
Jana Pawła  II – jeszcze nie 
„wyszedł” z ziemi. Cały budy-
nek, zgodnie z  założeniem 
właściciela �rmy – Mariusza 

Urbanka – ma być gotowy na wiosnę 
2017 r. Posiada 5 naziemnych kondygna-
cji. Najniższa będzie przeznaczona na 

lokale usługowe. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go, powinny mieć charakter kulturalny. 
Z najświeższych informacji uzyskanych 
od dewelopera wynika, że usługi przewi-
duje się umieścić również w pomieszcze-
niach na 1. piętrze. W sumie mają być 22 
lokale usługowe o powierzchni od 23 do 
208 m2, które będzie można łączyć. W no-

wym budynku powstaną 54 
mieszkania o metrażu od 32,5 do 
92 m2, ogrzewane dwufunkcyj-
nymi piecami gazowymi. Będą 
windy, balkony i podziemna hala 
garażowa.
Od niedawna w NCL powstaje 
też drugi nowy blok – na końcu 
al. Jana Pawła II, po północnej 
stronie ul. Pułaskiego. Teren 
działki sąsiaduje z  ryneczkiem 
(patrz mapka i fot. I). Sześciopię-
trowy budynek mieszkalny wraz 
z garażem podziemnym stawia 
lubońska �rma „M45” Sp. z o.o. 
S.K.A. z siedzibą przy ul. Zielo-
nej. Na potrzeby budowy po-
wstała równoległa do alei droga, 

A

Q
Docelowy ciąg ul. Wschodniej będzie wieźć do 
dworca kolejowego. Czerwona strzałka pokazuje 
przedłużenie drogi do ul. Cieszkowskiego (skrzy-
żowania z ul. Okrzei). W ramach budowy ul. 
Wschodniej, w pasie drogowym ułożono wiosną 
br. kanalizację deszczową. Aquanet sporządza 
projekt instalacji wodociągowej i sanitarnej 
w tym miejscu, który, zgodnie z zapowiedzią 
burmistrz M. Machalskiej będzie realizowany 
w 2018 r. Grunty przy wykupionej już przez mia-
sto drodze, należą do prywatnych właścicieli, 
którzy, jak o tym mówią tabliczki, strzegą wstępu 
na ten teren   fot. Rafał Wojtyniak

wysypana kamieniami. Są już fundamen-
ty. Blok będzie podobny do położonego 
naprzeciw punktowca z nr. 3 i tak, jak on 
zostanie wyposażony w windę.

Wszystko wskazywało na to, że przy ul. 
Wschodniej powstanie jeszcze jeden 
blok. Wznowiona po 8 latach przez 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NCS 
Sp. z  o.o. z  Poznania inwestycja pod 
numerem 19 (w miejscu, gdzie w wyko-
pie pod fundamenty zdążył powstać 
regularny staw), została jednak ponownie 
wstrzymana. Najpierw, w lutym br., ro-
boty stanęły, bo siedliskiem chronionych 
zwierząt, które  się tam zagnieździły 
(głównie płazami), zainteresowała  się 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska (RDOŚ) w Poznaniu, powiadomiona 
przez Klub Przyrodników, który wezwa-
li zaniepokojeni mieszkańcy. RDOŚ na-
kazała odłów żab, do czego herpetolodzy 
przystąpili dopiero w  kwietniu, kiedy 
płazy wybudziły się po zimowej hiber-
nacji. Zmagania z ekosystemem trwały 
do czerwca (opisywaliśmy je co miesiąc). 
10.06 br. wykonawca (CMX Park) wzno-
wił prace przygotowujące plac budowy. 
Przystąpiono do wbijania grodzi przy 
granicach działki, od strony bloku przy 
ul. Kochanowskiego 1 oraz wzdłuż za-
chodniego boku nieruchomości. Latem 
po raz kolejny prace wstrzymano. Jak się 
dowiedzieliśmy od inwestora, powodem 

Q
5-kondygnacyjny, nowy blok �rmy „Immo-Invest” przy ul. Wschodniej 26 (z lewej – 
oddany w 2014 r. budynek tej �rmy z nr. 28)   fot. Hanna Siatka

C

Q
Blok z podziemną halą garażową przy ul. Wschodniej 26 od strony al. Jana 
Pawła II 15 – w budowie; pierwszy fragment już otynkowany   fot. Hanna 
Siatka

D

Q
Uzbrojona i utwardzona ul. Wschodnia (od ul. Żabikowskiej do al. Jana Pawła II z wysokości ok. 100 m. Widać drugie pod względem wielkości rondo w Luboniu (z lewej), 
potem cały obecnie utwardzony odcinek do ul. Kopernika z miejscami parkingowymi. Zielonkawa plama w środku to wykop fundamentowy pod blok (ul. Wschodnia 19) 
z wodą. Od placu budowy wiedzie udrożniona przy okazji, gruntowa ul. Szymanowskiego   fot. Rafał Wojtyniak
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i  Konarzewskiego (obok Przychodni 
Lekarskiej „Med-Lux”) kompleks Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
wraz z częścią usługową w zakresie opie-
ki dziennej nad dziećmi, który przedsta-

wialiśmy w  październiku 
przed dwoma laty („WL” 10-
2014, str. 9) – patrz mapka 
i fot. G. Składa się z dwóch 
2-kondygnacyjnych budyn-

CO NOWEGO

cd.  
na str. 
14

Q
Przyszła przychodnia z przedszkolem przy ul. Żeromskiego i Konarzewskiego – 
pod dachem i z oknami   fot. Hanna Siatka

G

Q
Przez wiele miesięcy – magazyn ziemi i materiałów budowlanych na gruntach przy 
ul. Pułaskiego wydzierżawionych przez wykonawcę ul. Wschodniej. W sprawie tego 
niezabezpieczonego terenu monitują mieszkańcy osiedla (czytaj też na str. 32)   fot. 
Hanna Siatka

H

Q
Fundamenty budynku oraz garażu podziemnego stawianego przez �rmę M45 przy 
al. Jana Pawła II, przy tylnym wjeździe na ryneczek   fot. Hanna Siatka

I

Q
Z gruntowych dróg NCL w suchych porach unosi się uciążliwy kurz (czytaj też 
„Mieszkańcy pytają” na str. 14)   fot. Hanna Siatka

Q
Parkingi w NCL są zatłoczone. Po wybudowaniu ul. Wschodniej, na oddanym od-
cinku może parkować zdecydowanie mniej aut niż wcześniej   fot. Hanna Siatka

Pękające mury 
oddanego 
w 2008 r. bloku 
przy al. Jana Paw-
ła II 20 (patrz map-
ka) pokazywali-
śmy już w ub. roku 
(„WL” 09-2015, 
str. 15). Dziś spę-
kań poziomych, 
pionowych i uko-
śnych jest więcej 
(czytaj też „Miesz-
kańcy pytają” na 
str. 14)   fot. Hanna 
Siatka

J

jest kon�ikt z budową ul. Wschodniej. 
Wciśnięcie w grunt ścianek działowych 
na granicy z główną drogą śródmieścia 
stanie się możliwe dopiero po oddaniu 
budowanej ulicy. Inwestycja stanęła. 
W wykopie znów zgromadziła się woda 
(patrz mapka i fot. A).

Udrożniona
Za sprawą wznowienia inwestycji przy 
ul. Wschodniej 19 przejezdna stała się 
dotąd „ślepa” ul. Szymanowskiego (patrz 
mapka i fot. A z lotu ptaka). Równocze-

sna budowa głównej ulicy śródmieścia 
udaremniła wykonawcy dojazd na plac 
budowy od ul. Wschodniej, a mieszkań-
cy ul. Kochanowskiego zaprotestowali 
przeciw korzystaniu przez ciężkie samo-
chody z osiedlowej, wybrukowanej przez 
dewelopera drogi. Miasto zezwoliło więc 
na „przebicie” dojazdu od ul. Żabikow-
skiej.

Dwie przychodnie
W stanie zamkniętym jest już budowany 
od 2014  r. u  zbiegu ulic Żeromskiego 

Q



11/2016

14

CO NOWEGO

gę, Miasto byłoby zobowiązane do jej 
utrzymania w  stanie przydatnym do 
użytku dla ruchu, co bez jej choćby 
tymczasowego utwardzenia, nie jest 
obecnie możliwe. Jakiekolwiek inwesty-
cje w tym zakresie wymagają uprzedniej 
realizacji przez Aquanet SA budowy 
sieci wodno-kanalizacyjnej na tym od-
cinku drogi.
Kolejnym argumentem jest to, że przy 
znacznych środkach �nansowych prze-
znaczonych dotychczas na budowę ul. 
Wschodniej i zaplanowaną już na przy-
szły rok budowę al. Jana Pawła II, Miasto 
planuje kolejne inwestycje w pozostałych, 
poza tzw. Nowym Centrum Lubonia, 
częściach Lubonia.
Jednocześnie informuję, że w przyszłym 
roku Miasto będzie się ubiegać o środki 
�nansowe na budowę węzła przystanko-
wego Kolei Metropolitalnej. Projekt bę-
dzie zakładał m.in. budowę dróg dojaz-
dowych do stacji, w  tym odcinka ul. 
Wschodniej do ul. Okrzei. Pozyskanie 
środków zewnętrznych umożliwiłoby 
realizację tej inwestycji.   

Małgorzata Machalska 
(Burmistrz Miasta Luboń)

QQ Czy miasto posiada badania PM 10 
tzw. aerozolu ziarnistego, czyli cząsteczek 

mniejszych niż 10 μm, za-
wieszonych w powietrzu at-
mosferycznym. Występuje 
m.in. w  kurzu, sadzy czy 
dymie i jest nośnikiem wie-
lu substancji toksycznych. Z pewnością 
występuje w ponadnormatywnych daw-
kach, szczególnie w porach suchych, na 
nieutwardzonych ulicach o dużym nasi-
leniu ruchu, np. w NCL.    (KR)

Odp.: Ocena jakości powietrza w Polsce 
jest realizowana w oparciu o odpowied-
nie akty prawne, które opisują system 
monitoringu powietrza, określają zakres 
i sposób badania, określają minimalną 
liczbę stacji oraz metody i kryteria oce-
ny. Ocena jakości powietrza (w tym 
stężenia pyłu PM 10 oraz PM2,5) do-
konywana jest w ramach monitoringu 
powietrza przez Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
Najbliższe stacje znajdują się w Pozna-
niu przy ul. Polanka  24 oraz przy ul. 
Dąbrowskiego 169. Na stronie interne-
towej Wojewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego dostępne są aktualne wyniki 
stanu powietrza, w tym poziomy PM 2,5 
oraz PM 10.  

 oprac. Joanna Cichoń WPRiOŚ UM Luboń

Mieszkańcy pytają

Wokół NCL
QQ Czy miasto może sprawdzić, co jest 

powodem spękań elewacji bloku przy 
al. Jana Pawła II 20 przy skrzyżowaniu 
z ul. Konarzewskiego? Zastanawiamy się, 
czy jest zbudowany zgodnie ze sztuką? 
Destrukcja budynku oddanego w 2008 
roku jest tak duża, że może dojść do 
tragedii. (od red. usterki przedstawiane 
były m.in. „WL” 09-2015, str. 15).     
  (mieszkaniec NCL)

Odp.: Uprzejmie informuję, że nieru-
chomość znajdująca  się przy al. Jana 
Pawła II 20 nie jest własnością Miasta 
Luboń, stąd miasto nie może sprawdzać 
stanu technicznego tego budynku. Zgod-
nie z  obowiązującą ustawą Prawo bu-
dowlane, to właściciele lub zarządcy 
obiektu budowlanego są obowiązani 
zapewnić bezpieczne użytkowanie obiek-
tu, a także przeprowadzać jego kontro-
lę. Ewentualna inicjatywa polegająca na 
powiadomieniu organu nadzoru budow-
lanego leży po stronie właścicieli obiek-
tu (na podstawie ustawy Prawo budow-

lane art. 61 pkt 1, 2, art. 62). W związku 
z  powyższym, w  kompetencji Miasta 
Luboń nie leży sprawdzenie, co jest 
powodem spękań elewacji bloku przy 
al. Jana Pawła  II  20. Sugerujemy za-
wiadomienie organu nadzoru budow-
lanego.    oprac. Marta Łyczkowska  
 (Wydział Inwestycji)

QQ Co stoi na przeszkodzie, by otworzyć 
odcinek przedłużenia ul. Wschodniej 
do ul. Okrzei? Czy miasto wykupiło już 
grunty pod przedłużenie ul. Wschodniej 
w kierunku ul. Okrzei? Byłoby to duże 
udogodnienie, nie tylko dla mieszkań-
ców Nowego Centrum Lubonia. Pro-
simy o pilne spowodowanie otwarcia 
tej drogi.  

 (mieszkańcy NCL)

Odp.: Otwarcie odcinka ul. Wschodniej 
od ronda do ul. Okrzei musi być po-
przedzone m.in. uzgodnieniem kwestii 
opłotowania nieruchomości sąsiadują-
cych z przyszłą drogą. Otwierając dro-

cd.  
ze str. 
13

Widać, że inwestycja dobiega koń-
ca. W pierwszym tygodniu listopa-
da wzdłuż utwardzonej ul. 
Wschodniej posadzono już drzewa 
i krzewy. Drogę oznakowano, miej-
sca postojowe (w tym dla niepeł-
nosprawnych) wyposażono w pla-
stikowe ograniczniki uniemożli-
wiające nadmierne zajmowanie 
chodnika przez samochody. Chod-
niki na odcinku oddawanej inwe-
stycji w najszerszych miejscach 
mają po każdej stronie nawet ok. 8  
(4 m istniejący wcześniej pod arka-
dami + 2,60 m + 1,90 m), po dru-
giej stronie ulicy – ok. 7,5 m (3 m 
pod arkadami + 2 m + 2,5 m ścież-
ka rowerowa); razem ok. 16 m   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Q
Bezsensownie ustawiono znaki przystanków, bo autobusy 
nie będą tędy jeździć jeszcze przynajmniej przez rok. 
Z układu ronda widać, że prawdopodobnie nie będzie linii 
autobusowej na przedłużeniu ul. Wschodniej w kierunku 
dworca PKP. Mała liczba parkingów powoduje, że w zato-
kach autobusowych parkują pojazdy. Właściwie, jeśli nie 
chcemy demoralizować społeczeństwa, służby powinny 
wlepiać mandaty   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

ków z poddaszem, w któ-
rych będzie  się mieścić 
niepubliczna przychodnia 
zdrowia i przedszkole. Na 
razie te obiekty różnej 

wielkości stoją odrębnie, ale doce-
lowo zostaną spojone łącznikiem. 
Inwestor – Mikołaj Jakubowski – 
zamierza uruchomić obiekt najpóź-
niej w 2018 r. Nie zdecydował jesz-
cze, czy przychodnia zostanie udo-
stępniona specjalistom, czy też bę-
dzie wykorzystana na inne usługi 
medyczne.

HS
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Nie tylko poznaliśmy się dzięki podró-
żom, ale to one zbliżyły nas do siebie 
najbardziej. Wszystko zaczęło  się do-
kładnie dwa lata temu, kiedy po raz 
pierwszy wyruszyliśmy razem autosto-
pem do Pragi. Od tamtej pory udało 
nam się odwiedzić jeden z wielu rajów 
na ziemi, czyli Hawaje. To właśnie tam, 
z  wulkanu Haleakala, o  czwartej nad 
ranem obserwowaliśmy najpiękniejszy 
wschód słońca. Tam mieliśmy okazję 
zobaczyć czarną plażę (Punalu’u Black 
Sand Park) zapełnioną wygrzewający-
mi  się na piasku zielonymi żółwiami 
morskimi. Pokonaliśmy również tysiące 
mil samochodem, zwiedzając 
parki narodowe w USA – Zion, 
Yosemite, Bryce Canyon, Sequoia 
Park. Z każdego miejsca tworzy-
my �lmiki podróżnicze, które nie 
są wyłącznie naszą pamiątką, ale 
mają pokazać piękno tych miejsc 
i zachęcić innych do podróży.

My globtroterzy
Marta – studentka – w maju br. 
obroniła pracę licencjacką na te-
mat Lean Management (koncep-
cja zarządzania przedsiębior-
stwem), na kierunku prawno-
-ekonomicznym prowadzonym 
wspólnie przez dwa poznańskie 
uniwersytety – Adama Mickiewi-
cza i Ekonomiczny. Całe dzieciń-
stwo (do 15 roku życia) spędziła 
mieszkając przy ul. Żabikowskiej 
na Osiedlu Lubonianka. Ukoń-
czyła Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Augusta hr. Cieszkowskiego (wy-
chowawca: klasa  0 – Pani Wil-
kowska, 1-3 – Pani Bręczewska, 
4-6 – Pani Musielak) oraz Gim-
nazjum nr  2 im Jana Pawła  II 
(wychowawca: Justyna Szczodrak, 
udział w poczcie sztandarowym). 
Sakramenty święte (chrzest, I ko-
munia św. i bierzmowanie) odebrała w pa-
ra�i św. Barbary. Dwukrotnie uczestni-
czyła w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy lubońskiego Ośrodka Kultu-
ry. Jej pasją jest wszelka aktywność �zycz-
na – począwszy od zajęć �tness, basenu 
czy biegania, a  kończąc na treningach 
siłowych. Tak samo jak ruch, kocha po-
dróże. Przygodę z nimi rozpoczęła 3 lata 
temu i  to właśnie dzięki nim poznała 
Mateusza – podczas poszukiwań idealne-
go partnera do pierwszych wojaży po 
Ameryce Północnej.
Mateusz ma 26 lat. Jest absolwentem 
inżynierii rolniczej na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu oraz star-
szym specjalistą BHP i ochrony prze-
ciwpożarowej. Poszedł jednak w  kie-
runku swojej pasji, którą jest kultury-
styka i fitness. Na co dzień jest trener 
personalnym, który robi to, co tak 
naprawdę kocha. W wolnych chwilach 
zajmuje się fotografią, pisze bloga oraz 

montuje filmy z podróży. Efekty jego 
pracy można znaleźć pod hasłem: Glo-
be Throttle na Facebooku. Nazwa ta 
jest grą słów „globtrotter” jako obie-
żyświat oraz „fullthrottle”, czyli „pełną 
parą”. Słowa te idealnie opisują wspól-
ną pasję, jaką są podróże i zamiłowanie 
do sportu.

Świat stoi otworem
Pomysł na podróż zrodził się w głowie 
Mateusza wiosną tego roku. Decyzja 
o jego realizacji zajęła kilka dobrych 
miesięcy. Później było już tylko z gór-
ki – pchały nas marzenia o zwiedzeniu 

wszystkich tych krajów, które dotąd 
znaliśmy wyłącznie z programów Na-
tional Geographic lub konturówek na 
lekcjach geografii. Chęć zobaczenia 
tych wszystkich fantastycznych miejsc 
– wodospadów, szczytów gór, niebiań-
skich plaż – zaczęła się nasilać coraz 
bardziej. Po zakupie pierwszego bile-
tu nie było już odwrotu.
Trasa, którą zakreśliliśmy, jest bardzo 
elastyczna. Nie chcemy sobie niczego 
narzucać czy ograniczać bujnej wyobraź-
ni. Jeżeli w jakimś miejscu zakochamy się 
tak bardzo, że zapragniemy zostać tam 
dłużej – czemu nie? Nie chcemy  się 
spieszyć, bo właśnie od pospiechu i stre-
su dnia codziennego uciekamy. W każ-
dym miejscu chcemy jak najbardziej 
zbliżyć się do lokalnej kultury i jej miesz-
kańców, poznając ich nie jako typowi 
turyści, ale ciekawi świata młodzi ludzie. 
Wyprawę rozpoczniemy w drugą rocz-
nicę naszej znajomości (a niech będzie 

Lubonial Geographic   

W rubryce – LUBONIAL  GEOGRAPHIC, zamieszczamy reportaże z odwiedzanych przez lubonian egzotycznych miejsc. 
Przedstawiamy też ciekawostki: etnogra�czne, archeologiczne, przyrodnicze, turystyczne, architektoniczne itd., które nasi 
mieszkańcy dostrzegli. Zapraszamy więc do nadsyłania tekstów, a także ciekawych zdjęć.

Spełniamy marzenia  
Globe Throttle, czyli lubonianka Marta Piotrowska i Mateusz Wieczorek, w podróży dookoła świata

trochę romantycznie) himalajskim trek-
kingiem w Nepalu. Dalej przemierzając 
Tajlandię, Laos, Wietnam, Kambodżę, 
pragniemy dotrzeć do Indonezji (nie 
ukrywamy, że marzy nam  się również 
Japonia – a szczególnie pokonanie trasy 
Kioto – Tokio (ale uwaga: rowerem!). 
Następnym celem jest zobaczenie Au-
stralii wraz z Tasmanią i Nowej Zelandii. 
W  Ameryce Południowej pragniemy 
odwiedzić Ekwador, Chile, Argentynę 
i Brazylię. Po powrocie do Europy ostat-
nią częścią podróży będzie miesięczny 
marsz szlakiem Santiago de Composte-
la w Hiszpanii.

O marzeniach
Spełnieniem naszych marzeń byłoby, gdy-
by dzięki naszej wyprawie choć jedna 
osoba zdecydowała się na podobny krok 
w swoim życiu. Chcemy pokazać młodym 
ludziom, że ciężką pracą, determinacją 
i odwagą można zdziałać naprawdę wiele. 
Podróżowanie wcale nie musi być kosz-
towne i odkładane z roku na rok. Jesteśmy 
młodymi ludźmi, którzy coraz częściej są 
naciskani wykreowanym przez media czy 
społeczeństwo „idealnym” schematem 
życia: studia, praca, dom, rodzina. Chcemy 
uświadomić im, że istnieje jeszcze coś 
takiego jak pasja czy marzenia oraz że przy 
odrobinie odwagi i samozaparcia można 
w życiu dokonać czegoś, co będą mogli 
wspominać do końca życia.
Następny tekst napiszemy już bezpo-
średnio z  Nepalu, gdzie podejmie-
my  się przejścia ABC (Annapurna 
Base Camp), czyli jednego z najpięk-
niejszych i najbardziej znanych hima-

lajskich trekkin-
gów, skąd bę-
dziemy mogl i 
podziwiać szczy-
ty ośmiotysięcz-
ników. Opowie-
my wtedy o przy-
gotowaniach do 
wyprawy, ekwi-
punku i  pierw-
szym wrażeniu 
z  azjatyckiego 
kraju.
Jeżeli zaintereso-
wał Cię nasz pomysł, kochasz podró-

że tak samo jak my lub po 
prostu masz podobną wizję 
postrzegania świata, zachę-
camy do wspierania naszej 
podróży. Wciąż poszukujemy 
wsparcia zarówno finanso-
wego, jak i  medialnego. Im 
więcej środków zgromadzi-
my, tym więcej uda nam się 
zobaczyć, a  tym samym bę-
dziemy mogli pokazać więcej 
zdjęć, tekstów oraz filmów 
z  różnych zakątków świata. 
Napisz do nas na globethrot-
tle@gmail.com i pomóż speł-
niać marzenia.

Każdy z nas ma jakieś głębo-
ko skryte pragnienia, o któ-
rych boi  się mówić głośno. 
Często odbiegają od określo-
nego przez społeczeństwo 
schematu, dlatego bezpiecz-
niej jest zachować je w  ta-
jemnicy. Wtedy podczas dłu-
gich, bezsennych nocy, wal-
cząc z  myślami, patrzymy 
bezcelowo w sufit i wspomi-
namy chwile, których w życiu 

żałujemy lub które sprawiają, 
że czujemy  się ludźmi wyjąt-

kowymi, dumnymi z siebie. Pamięta-
my bowiem te sytuacje, które wywo-
łały w nas niemałe emocje, dokonały 
jakiejś diametralnej zmiany lub po 
prostu były na tyle głupie, że ciężko 
je ot tak wyrzucić z głowy. Choć na 
początku czuliśmy strach i dezorien-
tację – przyzwyczajeni do komfortu, 
który daje nam stabilizacja – gotowi 
jesteśmy je powtórzyć, bo właśnie 
wtedy czuliśmy, że żyjemy.
Spełniajmy marzenia. Nie tylko naj-
większe, ale i te całkiem małe, budzą-
ce strach, wiążące się z ryzykiem czy 
też polegające wyłącznie na przyjem-
ności i spokoju ducha, podwyższające 
poziom adrenaliny, a  może zupełnie 
pozbawione jakichkolwiek emocji. Re-
alizujmy, próbujmy, walczmy. Nie bę-
dzie łatwo, ale z  pełnością warto, bo 
każde z  nich zasługuje choć na cień 
szansy, że zostanie zrealizowane.

Marta Piotrowska i Mateusz Wieczorek

Q
Marta Piotrowska i Mateusz Wieczorek w Nowym Jorku
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Burmistrz Małgorzata Machalska zapro-
siła do Urzędu Miasta różne środowiska 
lokalne do udziału w  dyskusji, która 
pozwoli opracować wizję wydarzeń kul-
turalnych i edukacyjnych odpowiednich 
dla tego nowego miejsca. W 10-minu-
towym wstępie przypomniała zebranym 
bogate dziedzictwo wyjątkowego histo-
rycznie miejsca: osady młyńskiej, fol-
warku Augusta hr.  Cieszkowskiego 
i utworzonej przy nim w XIX w. pierw-
szej wyższej szkoły rolniczej nazwanej 
od imienia przedwcześnie zmarłej żony 
Haliny. Szkoła i późniejsza fundacja były 
zaczynem późniejszego Uniwersytetu 
Poznańskiego (dziś im. A. Mickiewicza) 
i  Uniwersytetu Przyrodniczego. Mowa 
o dawnym obszarze dzisiejszego skrzy-
żowania ulic: Powstańców Wlkp., Pusz-
kina i  ks. Streicha. Powstały projekt 

przebudowy Domu Włodarza – jedyne-
go reliktu przeszłości pozostającego 
w  rękach miasta – dotyczy okrojonej 
w dobie samorządu gminnego z terenu 
pofolwarcznych zabudowań, działki 
o powierzchni 707 m2 o nieforemnym 
9-kątnym kształcie (działka 14/8 obręb 
Luboń, mapa 5). Wg gotowego już pro-
jektu, ma tu powstać Urząd Stanu Cy-
wilnego – Luboński Pałac Ślubów, a przy 
okazji także „Muzeum Lubonia”. Na 
spotkanie, które odbyło się w środę, 26 
października, o godz. 9, do sali sesyjnej 
przybyli przedstawiciele kilku środowisk. 
Burmistrz M. Machalskiej zależało, by 
na spotkaniu zebrać powstające latami 
pomysły, które pomogą otrzymać do-
datkową punktację przy staraniach 
o  środki zewnętrzne. Miasto, na bazie 
wybranej koncepcji stworzonej przez 

W sprawie poparcia
Dla budowy nowoczesnego obiektu w miejsce dworku Cieszkowskiego, 
zwanego też Domem Włodarza z dawnego folwarku Żabikowskiego

studentów Politechniki Poznańskiej, 
przygotowało projekt i rozpoczęło sta-
rania o pozyskanie środków zewnętrz-
nych z  Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020.

Co to ma być
Studenckie prace prezentowaliśmy w lip-
cu na str. 6. Miasto wybrało spośród nich 
koncepcję nr  2. W  odtworzoną bryłę 
dawnego Domu Włodarza przenikać ma 
bliźniacza, jasna, przeszklona, nowocze-
sna bryła. Zginie zupełnie pierwotna 
architektura dworska, tak charaktery-
styczna dla domów włościańskich. We-
dług projektu, całkowita powierzchnia 
to prawie 267 m2 (173 m2 – parter; 94 m2 
– piętro). W  niej: komunikacja, czyli 
hole i schody zajmą 41,5 m2, pomiesz-
czenia socjalne, takie jak szatnia 7 m2, 
2x WC – ok. 3-4 m2, w  tym jedno dla 
niepełnosprawnych (magazynek, kotłow-
nia, schowek, maszynownia itd.), razem 
42,5 m2, dalej 4 pomieszczenia biurowe 
o  łącznej powierzchni podobnej jak 
komunikacja (41,5  m2) ,w tym 6  m2 
stanowisko obsługi klienta i  od 9 do 
13  m2 – biura. pozostałe 141  m2 będą 
stanowić: wielofunkcyjna sala główna 

o pow. ok. 83 m2 z antresolą 44 m2 oraz 
salką konferencyjną – 14 m2 (przedsta-
wione powyżej dane pochodzą z projek-
tu, podawane podczas spotkania wiel-
kości oraz liczby pomieszczeń różniły 
się). Według zapowiedzi, na parterze 
będzie się znajdować siedziba USC. Sala 
główna, oprócz miejsca udzielania ślu-
bów, mogłaby pełnić funkcję sali spo-
tkań, audiowizualnej, prelekcji, wykła-
dów itp. Muzeum Lubonia natomiast 
mają stanowić ściany wszystkich po-
mieszczeń, na których będą prezento-
wane lokalne pamiątki. Jak określiła to 
pani burmistrz, przez to cały budynek 
stanie się jednym wielkim muzeum Lu-
bonia. Tak więc obiekt ma służyć głów-
nie społeczności lokalnej, w którym nie 
wyklucza się też możliwości prowadze-
nia działalności komercyjnej. Dla pod-
kreślenia klimatu miejsca, burmistrz 
proponuje, by przed budowlą postawić 
np. ławeczkę z Cieszkowskim, przypo-
minającą tego wielkiego organicznika.

Potrzeby lokalne
Zaproszeni przedstawiciele 
lokalnych środowisk poda-
wali po krótce różne pomy-
sły na zagospodarowanie 

Q
Wizualizacja przygotowanego projektu od strony południowej, dla którego punk-
tem wyjścia było opracowanie wykonane przez studentów Wydziału Architektury 
Politechniki Poznańskiej – Mateusza Winnika i Mateusza Pietkiewicza pod kierun-
kiem prof. Piotra Marciniaka (czytaj: „WL” 07-2016, str. 6). Z lewej zachowany szczyt 
bryły dawnego Domu Włodarza. Charakterystyczne dla architektury włościańskiej 
wejście paradne zostaje zastąpione dodaniem przenikającej bliźniaczej, przeszklo-
nej, nowoczesnej bryły   oprac. „PROJEKTOR-NIA.PL” – Robert Jankowski

Q
Wizualizacja pałacu ślubów od strony północnej   oprac. „PROJEKTOR-NIA.PL” – Ro-
bert Jankowski

cd.  
obok
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obiektu. Głównym, przewija-
jącym  się w  ustach prawie 
wszystkich, to potrzeba rota-
cyjnego miejsca spotkań oraz 
siedziby dla klubów, stowa-
rzyszeń itd. Ustne wnioski 

składali: Rada Gospodarcza, seniorzy, 
harcerze, Młodzieżowa Rada Miasta. 
Jako przykłady wykorzystania nowego 
miejsca podawano: wykłady dla Luboń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
konwersatoria historyczne, centrum 
integracji szkoleniowej itd. Obiekt ma 

być też elementem rozszerzonej trasy 
architektonicznej, która obecnie obej-
muje głównie pruskie budowle przemy-
słowe z początków XX wieku. Kawiaren-
ka, o którą wnioskowano podczas spo-
tkania, na razie nie ma racji bytu, gdyż 
na taką działalność nie otrzyma się �-
nansowego wsparcia zewnętrznego. Były 
zastępca burmistrza – Rafał Marek, 
obecnie pełnomocnik Burmistrz M. Ma-
chalskiej – w imieniu Pawła Klepki po-
informował zebranych, że projekt Urzę-
du Miasta wesprze Unia Wielkopolan. 

Q
Dom włodarza folwarku A. hr. Cieszkowskiego (stan z kwietnia 2008 r.), w którym 
były mieszkanie komunalne. Odcięty, sprzedany pierwotny dojazd od ul. Powstań-
ców Wlkp. oraz postawienie tuż przed budynkiem betonowego płotu sprawia, że 
takiej perspektywy postrzegania zabytkowej architektury nie sposób dziś uzyskać. 
Nowa proponowana forma (patrz wizualizacja obok) w niczym nie będzie przypo-
minać tej charakterystycznej architektury włościańskiego domu mieszkalnego   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
W sali sesyjnej UM spotkanie w sprawie poparcia dla projektu budowy Pałacu Ślu-
bów na podwalinie Domu Włodarza z dawnego folwarku żabikowskiego Augusta 
hr. Cieszkowskiego. W dyskusji oprócz urzędników i dyrektorów miejskich placó-
wek kultury oraz SP 2, wzięło udział kilkunastu przedstawicieli różnych organizacji 
i środowisk   fot. Piotr P. Ruszkowski

Pisemne sugestie dla władz miasta zło-
żyło Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe „Forum Lubońskie”, które od daw-
na o  to wyjątkowo cenne dla polskiej 
historii miejsce upominało decydentów 
oraz różne środowiska.

Na zakończenie rozdano wzór treści 
deklaracji poparcia z prośbą o przesy-
łanie nie tylko przez organizacje, ale 
także przez osoby fizyczne.  

(PPR)

QQ Do Pani Burmistrz: Jak to moż-
liwe, że dotąd nikt nie zauważył, że 
w owalu LOSiR brakuje ponad 100 m2 
muru? To jakieś jaja po warszawsku? 
Co wy w tym urzędzie robicie? To... 
ekspertyz trzeba było żeby stwierdzić 
taki kant? Przecież to ilość murów na 
nowy dom! Czy przypadkiem która 
z osób zamieszanych w adaptację się 
wówczas (w 2013 r.) nie budowała za 
nasze pieniądze?   (Mieczysław K.)

QQ Interesuje mnie, co nasze władze 
mają zamiar zrobić z ujawnionymi 
w LOSiR-ze brakami murów oraz in-
nymi nieprawidłowościami opisanymi 
w ostatnim numerze „Wieści Luboń-
skich”. Jednocześnie podziękowania 
kieruję na ręce pana radnego Bie-
lawskiego, za determinację i  zaan-
gażowanie oraz składane interpela-
cje, dzięki którym potwierdzają się 
matactwa i fałszerstwa w LOSiR-ze. 
Czy władze Lubonia opowiedzą się 
w tej sprawie, czy odpowiedzą na za-
dawane w prasie kolejne, wnikliwe 
i bardzo ciekawe pytania? Czy miesz-
kańcom nie należą się rzetelne o�-
cjalne wyjaśnienia? Czy znajdzie się 
ktoś odważny, co wyciągnie wnioski 
i konsekwencje? Czekam też na to, 
jaki będzie ciąg dalszy tej ewident-
nie nieczystej sprawy?   (wyborca)

Odp. Odpowiadając na pytania doty-
czące adaptacji owalu przy hali spor-
towej LOSiR uprzejmie informuję 
o podjętych przeze mnie działaniach. 

Wykonując funkcje Zgromadzenia 
Wspólników, zobowiązałam Radę 
Nadzorczą do zwery�kowania kosz-
torysu, sporządzonego wcześniej przez 
najemcę, sprawdzonego przez biegłe-
go na zlecenie Spółki i stanowiącego 
podstawę rozliczeń Spółki LOSiR sp. 
z o.o. i najemcy. Rada Nadzorcza zo-
bowiązała Prezesa Zarządu do ponow-
nego zweryfikowania kosztorysu 
i w tym celu do zlecenia inwentary-
zacji oraz opinii technicznych na te-
mat ilości prac budowlanych wyko-
nanych przy adaptacji owalu na po-
trzeby klubu �tness. Do wykonania 
prac Rada Nadzorcza wskazała Zarzą-
dowi Spółki Rzeczoznawcę Budowla-
nego PZITB, Biegłego Sądu Okręgo-
wego w dziedzinie budownictwa oraz 
wyceny nieruchomości dr Jana Rędzi-
niaka. Rada uznała, że jego kompe-
tencje i  doświadczenie zawodowe 
rzeczoznawcy i  biegłego sądowego 
gwarantują właściwą wery�kację prac. 
Po przedłożeniu przez Zarząd Spółki 
opinii przygotowanej przez biegłego, 
z której wynikała różnica w rzeczywi-
stej wartości nakładów w  kwocie 
11 795,42 zł, Rada Nadzorcza zobo-
wiązała Zarząd Spółki do obciążenia 
�rmy „Transporter” (inwestora owalu) 
w  takiej kwocie. Jak poinformował 
Prezes Spółki, kwota powyższa zosta-
ła potrącona firmie „Transporter” 
w miesiącach kwietniu i maju br.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

W ogniu pytań
Szanujmy wspomnienia
Poniżej treść przygotowana przez Urząd Miasta poparcia dla projektu 
przebudowy Domu Włodarza, czyli deklaracja zgody na zachowanie jedynie 
niematerialnego dziedzictwa!

Jako przedstawiciel �rmy/instytucji/jednostki X, popieram realizację projektu dotyczą-
cego przebudowy i  rozbudowy „Domu Włodarza” (wraz z  niezbędną infrastrukturą 
techniczną) zlokalizowanego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 18 a w Luboniu. 
Wyrażam swoją aprobatę na nadanie Domowi Włodarza, jako budynkowi użytecz-
ności publicznej, praktycznych funkcji, przy jednoczesnym zachowaniu niematerial-
nego dziedzictwa, jakie sobą reprezentuje. Opowiadam  się za umiejscowieniem 
w przebudowanym i  rozbudowanym obiekcie stałej ekspozycji historycznej związanej 
z  Wyższą Szkołą Rolniczą im. Haliny w  Żabikowie, folwarkiem Cieszkowskiego oraz 
historią Lubonia, Urzędu Stanu Cywilnego z salą ślubów pełniącą jednocześnie rolę sali 
wielofunkcyjnej na cele aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców Miasta 
Luboń, innych gmin Metropolii Poznań oraz województwa wielkopolskiego.
Dom Włodarza stanowi lokalne dziedzictwo kulturowe o wartości historycznej. Obiekt 
poddany koniecznym pracom budowlanym oraz odpowiednio wypromowany może 
zdecydowanie pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność Miasta Luboń w regionie. Poprzez 
włączenie do trasy Lubońskiego Szlaku Architektury Przemysłowej, Dom Włodarza może 
wzbogacić tę atrakcję turystyczną Lubonia. Przedmiotowa inwestycja jest także szcze-
gólnie istotna z uwagi na niedostatek przestrzeni o charakterze kulturalnym oraz inte-
grującym w Mieście Luboń – jej realizacja ułatwi, nie tylko lokalnej społeczności, dostęp 
do kultury. Rozwój i wzmocnienie funkcji Miasta Luboń w zakresie kultury pozytywnie 
wpłynie na ugruntowanie lokalnej tożsamości, poczucia wspólnoty wśród mieszkańców 
oraz ich więzi z Luboniem. Firma/instytucja/jednostka X, którą reprezentuję, jest żywo 
zainteresowana realizacją niniejszego projektu z uwagi na działania w zakresie X skie-
rowane do lokalnych mieszkańców i/lub osób odwiedzających z regionu, które chciałaby 
podjąć w uzgodnieniu i za porozumieniem z Miastem Luboń.
Z powyższych względów, udzielam poparcia Miastu Luboń, zarówno w staraniach o uzy-
skanie do�nansowania ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rzecz przeprowadzenia projektu dotyczą-
cego Domu Włodarza, jak i w jego późniejszej realizacji.

od redakcji: Szkoda, że ostatni, pozostały w rękach samorządu gminnego relikt XIX-
-wiecznej przeszłości, obiekt materialny, na dodatek, bodaj jedyny, związany jeszcze 
z  polskością – dworek – Dom Włodarza z  folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego, 
straci swą pierwotną, ciekawą architektonicznie formę. W kontekście duchowej spu-
ścizny A. Cieszkowskiego, warto też wzbudzać re�eksję nad jego głównym przezna-
czeniem na pałac ślubów?

cd.  
ze str. 
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W środę, 28 września w ramach projek-
tu „Praca przymusowa między Frank-
furtem nad Odrą a Poznaniem Autostra-
da” – obozy pracy dla Żydów, radzieckich 
więźniów wojennych i innych pracow-
ników przymusowych budowanej auto-
strady Rzeszy w  latach 1940-1945, 
20-osobowa grupa dziennikarzy, histo-
ryków i regionalistów z Polski i Niemiec 
podążała wzdłuż autostrady A2 na od-
cinku od Lubonia do Świecka. Partne-
rami projektu są Instytut Historii Stoso-
wanej – Społeczeństwo i Nauka w Dia-
logu, Frankfurt nad Odrą i  Muzeum 
Martyrologiczne w Żabikowie. Kierow-
nikiem badawczego projektu �nansowa-
nego ze środków Fundacji „Pamięć, 

Odpowiedzialność, Przyszłość” oraz 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej jest Matthias Diefenbach – kulturo-
znawca z  Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina, natomiast koordynatorem na 
terenie Wielkopolski Michał Maćkowiak 
– pracownik Muzeum w Żabikowie.

Spotkanie w muzeum
Spotkaliśmy się rano, w Muzeum Mar-
tyrologicznym w Żabikowie, gdzie po-

witali nas dyrektor Anna Ziółkowska 
oraz Matthias Diefenbach. Następnie 
pracownik muzeum – Jacek Nawrocik 
– oprowadzając po okolicznościowej 
ekspozycji, wprowadził nas w  temat 
wspólnej podróży – wspominając m.in., 
że obozy autostradowe to ślepy zaułek 
badań historycznych, niemal zupełnie 
nieznany fragment, którym zajmują się 
jedynie lokalni badacze i pasjonaci. In-
nymi słowy, bardzo często jedynymi 
wskazówkami na ten temat jest pamięć 
lokalnej społeczności. To właśnie owi 
pasjonaci odkrywają pozostałości i led-
wo widoczne ślady po sieci obozów, 
które wybudowano wzdłuż dzisiejszej 
arterii A2. W związku z budową auto-

strady Rzeszy – Reichsautobahn (RAB) 
między Frankfurtem nad Odrą a Pozna-
niem – wybudowano ponad 30 obozów 
dla pracowników przymusowych. Ży-
dowskich mężczyzn zachęcano do do-
browolnego zgłaszania  się do pracy, 
oferując im jedzenie, spanie, pensje, 
natomiast dla ich rodzin 12 marek za-
pomogi tygodniowo. Wielu z nich zgła-
szało się, widząc możliwość wydosta-
nia  się z  getta – jednak ich nadzieje 

Autostrada śmierci czy wolności…
Polsko-niemiecka podróż szlakiem obozów pracy (Reichsautobahnlager) przymusowej dla Żydów wzdłuż budowanej wówczas autostrady na odcinku 
od Poznania do Świecka, w poszukiwaniu informacji dotyczących historii nazistowskich lagrów oraz dowiedzenia się, w jaki sposób upamiętniono 
historię tych miejsc martyrologii po 1945 r.

prysły jak mydlane bańki zaraz po prze-
kroczeniu obozowych bram. W obszarze 
dzisiejszego Lubonia założono dwa obo-
zy pracy. Pierwszy utworzono na grani-
cy Lubonia i Poznania – przy dzisiejszym 
Klinie Dębieckim, drugi w  Żabikowie 
(Reichsautobahnlager Pogenborg) przy 
ul. Kościuszki – w latach 90. ub. wieku, 
w trakcie prac budowlanych przy auto-
stradzie A2 odkryto fundamenty daw-
nych obozowych baraków w  pobliżu 
późniejszego obozu karno-wychowaw-
czego. W każdym z obozów, w specjalnie 
w tym celu zbudowanych drewnianych 
barakach, osadzono po około 300 więź-
niów, pochodzących przede wszystkim 
z gett w Wieluniu, Zduńskiej Woli i Sie-
radzu. Zaplecze budowlane autostrady 
utworzono przy ul. 
Kościelnej, gdzie skła-
dowano m.in. tłuczeń, 
żwir i  stal. Do celów 
magazynowych prze-
znaczono także salę 
pobliskiego domu pa-
ra�alnego. Więźniów 
z tych obozów zatrud-
niono m.in. przy ukła-
daniu torów kolejki 
wąskotorowej biegną-
cej do Komornik, 
a  służącej do obsługi 
budowy autostrady. 
Pozostali pracowali 
przy nasypie pod przy-
szłą autostradę, bądź 
w głębokim wykopie. 
Było to wyniszczanie 
poprzez pracę – praca 
była wyrokiem. Były 
więzień autostradowe-
go obozu pracy Żabi-
kowo – Elhanan Som-
bek – w relacji spisanej 
własnoręcznie w  la-
tach 80.  XX  wieku 
wspominał, że pocho-

dził z  rodziny ubogiego żydowskiego 
kupca z Wielunia, położonego niedaleko 
granicy polsko-niemieckiej. Jego dom 
rodzinny został zniszczony podczas 
bombardowania przez niemiecką Lu�-
wa�e 1 września 1939 r. Dwa lata później 
został deportowany do obozu RAB w Ża-
bikowie. Na zawsze zapamiętał ukocha-
ną matkę, która dała mu na drogę 2 bo-
chenki chleba, po czym już nigdy jej nie 
zobaczył. Był tylko żydowskim mło-
dzieńcem, który urodził  się w  bardzo 
biednej rodzinie, należącej do klasy 
skazanej na zagładę. Bez jedzenia, bez 
minimum warunków życiowych i sani-
tarnych wykonywał pracę w warunkach 
nieludzkich. – „Nawet niewolnicy w hi-
storii starożytnej nie cierpieli naszych 

Q
Jacek Nawrocik (z prawej) oprowadził uczestników podróży po okolicznościowej 
ekspozycji w żabikowskim muzeum i wprowadził w temat obozów RAB, w środku 
Matthias Diefenbach – kulturoznawca z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Matthias Diefenbach (z lewej) oprowadzał nas po terenie byłego obozu „Oderblick” 
w Świecku   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Bogdan Lisek przy tablicy informującej o istnieniu obozu w Wąsowie, wybudowa-
nego na polu należącym wówczas do jego ojca   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Na lubońskim odcinku budowy autostrady podczas okupa-
cji pracowali także Polacy. Na zdjęciu m.in. Jadwiga Ziesler 
(z tyłu, z łopatą)   arch. „Wieści Lubońskich”
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warunków. Myśmy byli niewolnikami 
jednorazowymi. Zużyj i zgładź. Przeno-
siliśmy żelazne rury gołymi rękoma, 
podczas gdy mróz przylepiał ręce do 
żelaza, co powodowało otwarte, bardzo 
bolesne rany. A strażnicy walili nas po 
plecach i wołali: wal Żyda i pomóż Niem-
com” – wspominał. W obozie było pra-
wie 400 więźniów w sześciu barakach, 
natomiast jego praca polegała również 
na kopaniu ziemi i  ładowaniu jej na 
żelazne wagoniki. W lecie 1942 r. Niem-
cy poinformowali więźniów, że ci wra-
cają do domu. Niestety, nie po raz pierw-
szy ich okłamali i  przetransportowali 
w głąb Rzeszy, w okolice Frankfurtu nad 
Odrą. Rok później, 28 sierpnia Elhanan 
Sombek tra�ł do obozu Auschwitz-Bir-
kenau i  jako jeden ze szczęśliwców go 
przeżył.

Podróż
Krótko przed godz. 11 wyruszyliśmy do 
Wąsowa. Na autokarowym monitorze 
obejrzeliśmy �lm dokumentalny obra-
zujący jak w 1933 r. Adolf Hitler objął 
władzę i wkrótce wydał ustawę o powo-
łaniu Przedsiębiorstwa „Autostrady Rze-
szy” – „Reichsautobahnen”, po czym 
z wielkim rozmachem symbolicznie wbił 
pierwszy sztych pod autostradę w Słu-
bicach. Odpowiedzialnym za wytyczenie 
tras autostrad został Fritz Todt – gene-
ralny inspektor niemieckiego systemu 
budowy dróg i autostrad. We wrześniu 

1935 r. przekazano do użytku pierwszy 
odcinek arterii Frankfurt nad Menem 
– Darmstadt. Budowa sieci dróg wyni-
kała przede wszystkim z  celów strate-
gicznych, związanych z planami ekspan-
sji terytorialnych Trzeciej Rzeszy. Agre-
sja na Polskę rozpoczęła nowy etap bu-
dowy autostrad, zapoczątkowany m.in. 
projektem autostrady Frankfurt nad 
Odrą – dawna granica Polski. Żydów 
koncentrowano w  gettach, z  których 
największym w  tzw. Kraju Warty było 
łódzkie. Od 1940  r. zaczęto rozważać 

możliwość niewolniczego zatrudnienia 
ludności żydowskiej. Już w grudniu tego 
samego roku skierowano na trasę budo-
wy autostrady pierwsze transporty więź-
niów żydowskich. W sumie w obozach 
pracowało około 10 000 osób (w każdym 
z nich osadzono po około 300 więźniów; 
100-120 było potrzebnych do zbudowa-
nia 1 km autostrady). Za „wypożyczenie 
jednego Żyda do pracy �rmy niemieckie 
płaciły 70 fenigów, robotnicy pracowa-
li 12 godzin, przez sześć dni w tygodniu, 
natomiast niedziela była przeznaczona 
na prace gospodarcze w  obozie, np. 
naprawę odzieży. Administracja hitle-
rowska stworzyła im warunki życia: 
terror, głód, wyniszczająca organizmy 
praca spowodowały, że obozy RAB dla 
ludności żydowskiej stały się faktycznie 
miejscem jej eksterminacji. W połowie 
1942 r. sytuacja na froncie wschodnim 
i liczne klęski ponoszone przez wojska 
niemieckie spowodowały zahamowanie 
robót. Obozy wzdłuż budowanej auto-

strady zaczęto stopniowo likwidować. 
Więźniów pozostałych przy życiu wy-
wożono do innych obozów pracy przy-
musowej, obozów koncentracyjnych, 
natomiast chorych i  niezdolnych do 
pracy – do obozu zagłady w Chełmnie 
nad Nerem (Kulmhof).

Obóz Hardt w Wąsowie
Położony niedaleko wielkopolskiego 
Kuślina był jednym z typowych obozów 
autostradowych. Funkcjonował od 
kwietnia 1941 do czerwca 1942  r. na 
polu Józefa Liska, a Niemcy nazwali go 
Hardt – od nazwiska niemieckiego zie-
mianina, do którego należała większość 
terenu Wąsowa. Jego mieszkańcy szyb-
ko zorientowali się, że w obozie przeby-
wają Żydzi – opowiadał 
miejscowy regionalista i pa-
sjonat historii – Mieczysław 
Janas. Codziennie do pracy 
przy budowie autostrady szli 
coraz bardziej wynędzniali 

Q
Robotnicy autostradowi z getta w Gąbinie   arch. Muzeum Martyrologiczne w Żabi-
kowie

Obóz RAB w Żabikowie i członkowie 
jego załogi   arch. Muzeum Martyrolo-
giczne w Żabikowie

Q

Q
Fragment ortofotomapy z ok. 1942 r. przedstawiający tereny dzisiejszego Lubonia, na którym widać zaawansowane prace przy budowie autostrady oraz jeden z obozów 
dla jej budowy – RAB (zaznaczony okręgiem) . Znajdował się przy obecnej ul. Kościuszki (dziś w tym miejscu bloki). Dla lepszej orientacji nanieśliśmy nazwy dzisiejszych 
ulic. Drugi podobny znajdował się na granicy Lubonia i Poznania przy ul. Armii Poznań, po zachodniej jej stronie, pomiędzy obecnym wiaduktem autostradowym a rozwi-
dleniem ul. 28 Czerwca 56 z drogą Dębińską. Powyżej pokazanego na zdjęciu obozu RAB widzimy teren przedwojennej cegielni Suwalskiego (Zgl.), który w 1943 r. został 
przekształcony w obóz karno-śledczy w Żabikowie   arch. „Wieści Lubońskich”
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i  wycieńczeni więźniowie. 
Okoliczni mieszkańcy skoro 
świt gotowali ziemniaki i sta-
wiali je przed domem, żeby 
je ostudzić. Po przejściu ro-

botników zastawali puste garnki. Mimo 
groźby kary śmierci za pomaganie Ży-
dom – miejscowa ludność „studziła” 
ziemniaki codziennie. Ten okres w dzie-
jach Wąsowa doskonale pamięta syn 
Józefa Liska – Bogdan, który był świad-
kiem tamtych wydarzeń. Miał wówczas 
11 lat. Po latach wspomina, jak miesz-
kająca w gospodarstwie między Wąso-
wem a  Wytomyślem pani Czub często 
dawała chleb pracującym przy budowie 
autostrady. Pewnego razu pięciu więź-
niów pobiło się o bochenek chleba i za 
to zostali powieszeni na składanej, przy-
wiezionej do obozu szubienicy. W tym 
dniu powieszono również szóstego więź-
nia – za próbę ucieczki z obozu. Bogdan 
Lisek w zastępstwie chorego ojca wiózł, 
powożąc zaprzężonym do sań koniem, 
zwłoki zamordowanych na pobliski 
cmentarz w Wytomyślu. Według opinii 
Mieczysława Janasa, którego staraniem 
na polu należącym obecnie do Bogdana 

Liska postawiono tablicę upamiętniają-
cą więźniów obozu, na tym cmentarzu 
pochowano łącznie około 20. obozowych 
Żydów.

Okolice Łagowa
Jedynie w okolicach Łagowa Lubuskiego 
autostrada oddana do użytku w 2012 r. 
odbiega od niemieckich planów. Została 
przesunięta nieco na południe, aby omi-
nąć rezerwat przyrody. To umożliwiło 
nam zobaczenie oryginalnych śladów 
w lesie, usypane wały i fundamenty mo-
stów z betonu. Z istniejących w tej okoli-
cy obozów dla żydowskich pracowników 
przymusowych z getta łódzkiego zacho-
wały  się ruiny i  fundamenty baraków, 
które dają wyobrażenie o topogra�i obo-
zu, a także różne znaleziska archeologicz-
ne, np. drut kolczasty, śruby, elementy 
narzędzi i naczyń oraz przedmiotów oso-
bistych używanych przez więźniów Nigdy 
byśmy tam nie tra�li, gdyby nie Sławomir 
Milejski, który przez wiele lat odkrywał 
te miejsca, m.in. śledząc zdjęcia satelitar-
ne. Świadkiem prac prowadzonych na 
tym odcinku budowy autostrady był jego 
dziadek – Edmund Napierała, który jako 
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Autostrada śmierci czy wolności… robotnik przymusowy rozwoził jedzenie 
po okolicy i widział jak bardzo zniewole-
ni tam Żydzi głodowali. Oprowadzając 
nas po ruinach obozu położonego w lesie, 
w sąsiedztwie którego zachowały się je-
dynie fragmenty wałów usypanych przez 
więźniów, Milewski stwierdził, że jego 
zdaniem w  lesie zakopanych jest także 
wiele szczątków zmarłych robotników 
żydowskich, których chowano w miejscu 
prowadzonych prac, bezpośrednio pod 
fundamentami autostrady, lub pod usy-
panymi wałami. Podobno po zakończeniu 
wojny przyjechali tu rabini i na miejscu 
dokonali obrzędów religijnych. Dokładne 
zlokalizowanie zakopanych o�ar nie jest 
możliwe bez przeprowadzenia specjali-
stycznych badań, na które potrzeba pie-
niędzy. Póki co, nikt nie wykazuje zain-
teresowania, żeby tym się zająć.

„Oderblick” Świecko
Późnym popołudniem dotarliśmy do 
Świecka w bezpośrednie sąsiedztwo dzi-
siejszej granicy polsko-niemieckiej i mo-
stu autostradowego nad Odrą. Naszym 
przewodnikiem był Matthias Diefenbach. 
Zbudowany tu tzw. wychowawczy obóz 
pracy został założony w  październiku 
1940 r. w kooperacji Dyrekcji Autostrad 
Rzeszy w  Berlinie z  gestapo i  działał 

również po zakończeniu prac przy bu-
dowie autostrady – do końca wojny. 
Przez ten obóz przewinęło  się ponad 
10 000 więźniów z całej Europy. Tra�ali 
do niego w  ramach „tymczasowych 
aresztowań” i z reguły zostawali od 6 do 
8 tygodni. Nieznana jest liczba zgonów, 
która musiała być wysoka, prawdopo-
dobnie w  obozie straciło życie tysiące 
uwięzionych – z wycieńczenia oraz w na-
stępstwie chorób i  złego traktowania. 
Dzisiaj znajdują się w tym miejscu po-
mnik i dwie tablice upamiętniające, któ-
re przypominają o karnym obozie pracy 
(w wersji polskiej), albo karnym obozie 
koncentracyjnym (w wersji niemieckiej). 
Był to ostatni etap naszej podróży. O za-
padającym zmroku udaliśmy się w dro-
gę powrotną do Żabikowa. Towarzyszy-
ła nam świadomość, że obozy pracy 
powstające przy autostradach budowa-
nych w Polsce na polecenie Adolfa Hi-
tlera to niezbadany wycinek historii, 
którym zajmują się tylko lokalni badacze 
i  pasjonaci. Niestety, za popełnione 
w  nich zbrodnie nikt nigdy nie został 
pociągnięty do odpowiedzialności… 
Wracając autostradą A2, która dziś nosi 
nazwę Autostrady Wolności, późnym 
wieczorem dotarliśmy do Żabikowa.

PAW

W ostatnich „Wieściach Lubońskich” 
jedynie wspomnieliśmy krótko o  tym, 
że Konferencja Episkopatu Polski pod-
czas posiedzenia w Warszawie, piątego 
października przegłosowała tzw. Nihil 
obstat (Nie ma przeszkód) – dokument 
w  kwestii beaty�kacji pierwszego pro-
boszcza i budowniczego kościoła św. Jana 
Bosko – ks. Stanisława Streicha – zamor-
dowanego 27 lutego 1938  r. podczas 
niedzielnej mszy św. dla dzieci. Z okazji 
wydania przez Episkopat opinii, w środę, 
12 października o godz. 18 odprawiono 
koncelebrowaną dziękczynną Mszę św. 
w para�i św. Jana Bosko. Liturgii prze-
wodniczył i homilię wygłosił postulator 
procesu na szczeblu diecezjalnym – ks. 
dr Wojciech Mueller – w towarzystwie 
ks. proboszcza prałata Romana Kubic-
kiego oraz pochodzącego z para�i nie-
dawno wyświęconego ks. Bartosza Fe-
derowicza.

Ważny krok
Wydanie opinii Nihil obstat jest pierw-
szym krokiem do ewentualnego wszczę-

cia procesu beaty�kacyjnego lubońskie-
go męczennika i świadka wiary. Doku-
ment Nihil obstat przegłosowuje Episko-
pat Polski na wniosek składany przez 
biskupa diecezjalnego, w tym przypadku 
ks. Arcybiskupa Metropolity Poznań-
skiego – Stanisława Gądeckiego.

Drugi krok
Teraz, podobne zapytanie, szeroko uza-
sadnione, zostanie skierowane do stolicy 
apostolskiej, czy również tam, w doku-
mentach, nie ma jakichś przeciwności, 
które uniemożliwiałyby wszczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego. Do zapytania 
kierowanego do Rzymu abp S. Gądecki 
zobowiązany jest załączyć pełną biogra-
�ę kandydata oraz tak zwany Eklezjal-
ny wymiar sprawy, czyli szerokie uza-
sadnienie także od strony duchowej, co 
ewentualna beaty�kacja może dać ko-
ściołowi lokalnemu. Wg praktyki i za-
powiedzi przekazanej wiernym podczas 
homilii przez ks.  postulatora, to okres 
około 3-4 miesięcy. Jest więc nadzieja, 
że na najbliższą rocznicę śmierci kolejny, 

Nihil obstat
Postępy w kierunku beaty�kacji ks. Stanisława Streicha

nie tylko formalny, krok w sprawie be-
aty�kacji ks. S. Streicha, zostanie zakoń-
czony. Jak się okazuje, bez tych dwóch 
dokumentów nie można rozpocząć żad-
nych działań procesowych.

Edykt
Dodatkowo arcybiskup wydaje dla die-
cezjan edykt, czyli publikuje zarządzenie 
– obwieszczenie, w którym prosi o ewen-
tualne ustosunkowanie  się do sprawy. 
Chodzi o to, by wiernych pobudzić do 
aktywności i za ich przyczyną zgroma-
dzić inne znajdujące się w prywatnych 
rękach: dokumenty, pamiątki, listy, świa-
dectwa itd. związane z ks. Stanisławem 
Streichem. Po spełnieniu tych wymogów 
można wyznaczyć datę rozpoczęcia pro-
cesu beaty�kacyjnego.

Badania
Równolegle, w międzyczasie arcybiskup 
powołuje komisję historyczną, która 
zajmie się badaniami bieżącego materia-
łu, analizą artykułów na temat: zdarze-
nia, księdza, mordercy, tła historyczne-
go i ówczesnej sytuacji w Polsce. Oprócz 

tego zostają powołani cenzorzy, którzy 
z kolei od strony teologicznej będą badać 
wszystkie spisane przez księdza Streicha: 
kazania, rozważania, pisma itd.

Przedstawiona powyżej dość dokładnie 
droga, nie tylko formalna, ma oprócz 
wymiaru informacyjnego, także aspekt 
edukacyjny, bowiem wiele osób, także 
tych blisko związanych z kościołem, nie 
ma obowiązku znać skomplikowanych 
procedur, jakie występują w całym pro-
cesie wynoszenia na ołtarze.

PPR

Q
Msza św. koncelebrowana odprawiona 12 października w para�i św. Jana Bosko. 
Przewodniczy ks. dr Wojciech Mueller w towarzystwie ks. proboszcza prałata Roma-
na Kubickiego oraz ks. Bartosza Federowicza (za stołem eucharystycznym z prawej). 
W tle rusztowania remontowanego prezbiterium   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Bezpośrednio po Mszy św. różaniec św. w intencji rychłej beaty�kacji wraz z grupą 
modlitewną ks. Stanisława Streicha prowadził postulator procesu – ks. dr Wojciech 
Mueller   fot. Piotr P. Ruszkowski

Przypominamy, że co roku w pierwszą 
niedzielę po Wszystkich Świętych od-
prawiana jest w katedrze poznańskiej 
msza św. w intencji rychłej beaty�kacji 
kandydatów na ołtarze z Archidiecezji 
Poznańskiej. W tym roku ks. Arcybiskup 
Stanisław Gądecki szczególną uwagę 
poświęcił lubonianinowi, ks. Stanisła-
wowi Streichowi. Patrz list na str. 21, 
który został odczytany w  kościołach 
naszej archidiecezji.
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Umiłowani Archidiecezjanie!
Wzorem lat ubiegłych pierwsza niedzie-
la po Uroczystości Wszystkich Świętych 
jest obchodzona w Archidiecezji Poznań-
skiej jako dzień modlitw o beaty�kację 
i  kanonizację kandydatów na ołtarze. 
Przy tej okazji prezentujemy wspaniałe 
postacie wiernych Archidiecezji będące 
przykładem głębokiej wiary i wcielania 
w  życie Ewangelii. W  minionym roku 
postąpiły znacznie naprzód dwa spośród 
prowadzonych przez Archidiecezję pro-
cesów beaty�kacyjnych. Zakończyliśmy 
na szczeblu diecezjalnym proces ks. 
Aleksandra Woźnego, który – po okre-
ślonych prawem kanonicznym procedu-
rach – przeszedł w  fazę rzymską, oraz 
przygotowujemy się do przeprowadzenia 
tzw. recognitio, czyli rozpoznania docze-
snych szczątków sługi Bożego, księdza 
Woźnego. Zainaugurowaliśmy również 
– na poziomie diecezjalnym – proces 
doktora Kazimierza Hołogi z  Nowego 
Tomyśla. Obecnie zaś prowadzimy sta-
rania zmierzające do zapoczątkowania 
procesu księdza Stanisława Streicha, 
męczennika, którego postać chcemy 
dzisiaj przedstawić. Ks. Stanisław Streich 
urodził  się 27  sierpnia 1902  r. w  Byd-
goszczy jako pierwszy z  trzech synów 
Franciszka i Władysławy z domu Birzyń-
skiej. Po ukończeniu trzech lat nauki 
w  szkole powszechnej uczęszczał do 
ośmioletniego gimnazjum humanistycz-
nego, które zakończył w  roku 1920. 
W  tym samym roku wysłał prośbę 
o przyjęcie do seminarium duchownego 
i rozpoczął studia w Poznaniu i Gnieźnie. 
Dnia 6 czerwca 1925 r. z rąk kardynała 
Edmunda Dalbora, Arcybiskupa Gnieź-
nieńsko-Poznańskiego, otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Po święceniach ksiądz 
Stanisław studiował �lozo�ę klasyczną 

na Uniwersytecie Poznańskim. Był ka-
pelanem sióstr elżbietanek i uczył religii 
w poznańskiej szkole handlowej. Później 
był wikariuszem w  poznańskich para-
�ach: Świętego Floriana, Bożego Ciała 
i Świętego Marcina. W 1933 roku został 
proboszczem w para�i pw. św. Barbary 
w Żabikowie, a 1 października 1935 roku 
– w nowo utworzonej para�i pw. św. Jana 
Bosko w Luboniu. Ks. Stanisław Streich 
był kapłanem oddanym Kościołowi 
w trudnych czasach. Od samego począt-
ku rozpoczął starania o wzniesienie no-
wego kościoła w  Luboniu. Tamtejszy 
kościół pw. św. Jana Bosko jest dziełem 
jego niestrudzonej pracy. W ciągu trzech 
lat młody proboszcz zorganizował nie-
mal od podstaw życie para�alne, doko-
nując wewnętrznego zjednoczenia wier-
nych i nadając kierunek rozwoju para�i. 
Powołał do życia szereg znakomicie 
rozwijających się organizacji katolickich. 
Był o�arnym pasterzem, który na swej 
placówce nie tylko budował świątynię 
i  jednoczył para�an, ale szukał przede 
wszystkim oddalonych od Boga dusz, 
których duchowe zagubienie napawało 
go bólem.

27  lutego 1938  r. o  godz. 9.30 ksiądz 
Streich zasiadł jak zwykle w konfesjona-
le, by słuchać spowiedzi, pół godziny 
później rozpoczął Mszę Świętą. Po odej-
ściu od ołtarza – zgodnie z ówczesnymi 
wymogami liturgicznymi – zdjął ornat 
i skierował się ku ambonie, aby przeczy-
tać Ewangelię i wygłosić kazanie. Przy-
ciskając lewą ręką do piersi niesione 
księgi, prawą ręką dotykał główek dzie-
ci, prosząc o  przejście. Nagle na jego 
drodze pojawił się człowiek z pistoletem, 
który dwukrotnie strzelił do księdza, 
mierząc mu prosto w twarz. Jak się póź-

List pasterski
Arcybiskupa Poznańskiego w sprawie procesu beaty�kacyjnego 
ks. Stanisława Streicha na niedzielę, 6 listopada 2016 r.

niej okazało, był to Wawrzyniec Nowak 
– należący do Wydziału Wojskowego 
Komunistycznej Partii Polski mieszka-
niec Lubonia, przesiąknięty nienawiścią 
do wiary i Kościoła Katolickiego. Ksiądz 
natychmiast upadł. Po kilku sekundach 
zamachowiec zrobił krok naprzód i od-
dał dwa kolejne strzały. Według aktu 
zgonu śmierć nastąpiła o godz. 10.30.
Dnia 3 marca trumnę ze zwłokami księ-
dza przywieziono do Domu Gminnego 
w Luboniu, gdzie wystawiono ją na wi-
dok publiczny. Ustawiono straż honoro-
wą, a wierni oddawali mu ostatni hołd. 
Dzień później rozpoczęły się uroczysto-
ści pogrzebowe przy udziale około 20 000 
osób. Przybyło dwieście pocztów sztan-
darowych różnych organizacji, które 
przede�lowały obok wystawionej przed 
Domem Gminnym trumny. Pogrzeb 
okazał  się wielką manifestacją wiary 
i patriotyzmu. W obliczu tych wydarzeń 
wpływy komunistyczne na mieszkańców 
Lubonia znacznie zmalały, czego wyra-
zem były m. in. manifestacje potępiające 
zbrodnię. Dzisiaj grób księdza znajdu-
je  się w  pobliżu kościoła para�alnego, 
którego był proboszczem. Zawsze są na 
nim świeże kwiaty i  zapalone znicze. 
W para�i pw. św. Jana Bosko w Luboniu 
powstały różnego rodzaju modlitewne 
inicjatywy w  intencji jego procesu be-
aty�kacyjnego, rozwija się również pry-
watny kult zmarłego.

Mimo iż od męczeńskiej śmierci księdza 
Stanisława Streicha upłynęło 78  lat, 
przesłanie, które po sobie pozostawił, 
jest nadal aktualne i  uwidacznia  się 
w życiu jego „duchowych dzieci”. Zapo-
znanie się z sylwetką tego męczennika 
pozwala nam głębiej przeżywać prawdę 
o  Bogu Ojcu i  o  człowieku będącym 
Jego dzieckiem. Daje też szansę, aby raz 
jeszcze pochylić się nad tajemnicą mi-
łości Boga do człowieka i miłości czło-
wieka do Stwórcy. Archidiecezja Po-
znańska zbiera potrzebne materiały 
związane z życiem i działalnością księ-

dza Streicha i  nosi  się z  zamiarem 
wszczęcia jego procesu beaty�kacyjne-
go. W związku z tymi planami Konfe-
rencja Episkopatu Polski zebrana na 
374. Zebraniu Plenarnym w dniu 5 paź-
dziernika br. udzieliła aprobaty czyli 
tzw. Nihil obstat. Kolejnym krokiem 
będzie prośba o  Nihil obstat Stolicy 
Apostolskiej. Zwracam  się więc z  ser-
deczną prośbą do wszystkich, którzy 
posiadają jakiekolwiek dokumenty, pi-
sma lub wiadomości w  przedłożonej 
sprawie, aby zechcieli przekazać je do 
dnia 31 marca 2017 r. do Kurii Metro-
politalnej w Poznaniu, bądź do postu-
latora procesu, ks. Wojciecha Muellera 
(ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań).

Drodzy Bracia i Siostry!
Dnia 5 marca 1938 r. – podczas nabo-
żeństwa ekspiacyjnego w kościele Naj-
świętszego Zbawiciela w Warszawie – ks. 
prałat Marceli Nowakowski wołał: „Jeśli 
krew męczeńska ks. Streicha będzie ce-
mentem odpornym pośród serc naszych, 
niech będzie błogosławioną, jeśli ogniem, 
który zapali serca do obrony i do walki 
na śmierć i życie, niech będzie błogosła-
wioną, jeśli stanie jego postać w wizji zza 
Światów, przed naszymi sumieniami 
i targnie nimi z całych sił, niech będzie 
po stokroć błogosławioną! Zebraliśmy się 
w kościele, by się pomodlić za Niego i do 
Niego, jako męczennika i polskiego pa-
sterza. Ale obok modlitwy poprzysię-
gnijmy sobie pracę na śmierć i życie (…) 
w obronie Wiary i Ojczyzny. To będzie 
żywa modlitwa i  zachowanie pamięci 
o  zamordowanym przez nowożytnych 
podpalaczy świata”.

Niech przykład księdza Stanisława Stre-
icha oraz orędownictwo Świętych i Bło-
gosławionych Kościoła umacnia każde-
go z Was w osobistym dążeniu do świę-
tości oraz w pracy dla dobra sióstr i bra-
ci. Z serca Wam błogosławię.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

To tytuł �lmu o księdzu Stanisławie Stre-
ichu, jaki na płytach DVD wydała para-
�a pw. św. Jana Bosko w Luboniu. W pra-
wie godzinnej projekcji znalazły  się 
głównie relacje świadków zastrzelenia 
księdza podczas sprawowania niedzielnej 
mszy św. 27 lutego 1938 roku. O pierw-
szym proboszczu i budowniczym świą-
tyni we wsi Luboń opowiadają m.in.: 
Stanisława Błażejak (ur. 1925 r.), Ma-
rian Drajerczak (ur. 1927 r.), Stani-
sław Malepszak (ur. 1927 r.) i Józef 
Pawlicki (ur. 1922 r.). Z opisów na 
okładce oraz informacji zamiesz-
czonych na końcu �lmu dowiadu-
jemy się, że inicjatorami projektu 
są: proboszcz, ks. prałat dr Roman 
Kubicki, prof. Krzysztof Moliński 
i Paweł Antoni Wolniewicz. Realiza-
torami: Joanna Humerczyk – scena-
riusz, Tomasz Mikunda – montaż, Szy-
mon Wieczorek – lektor, a  materiały 
archiwalne pochodzą od: Krzysztofa 
Szumiłowskiego, Sebastiana Linkiewicza, 
Piotra P. Ruszkowskiego i Przemysława 
Maćkowiaka. Zadanie zostało zrealizo-
wane przy pomocy �nansowej miasta 
Luboń. Partnerami są: Zakład Fotogra-

Pamięć i cześć ficzny – Krzysztof Szumiłowski, 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe „Forum Lubońskie” i  Stowa-
rzyszenie Forum Obywatelskie Lu-
boń.
Materiały do tego �lmu dokumen-
talnego były realizowane w  kilku 
etapach, a  proces tworzenia trwał 
parę lat. Zasadniczą część, czyli rela-
cje świadków zarejestrował przed 

kilkoma laty Krzysztof Szumiłow-
ski, ilustracje historyczne, udo-
stępniane przez mieszkańców 
Lubonia, pochodzą głównie z ar-
chiwum „Wieści Lubońskich” 
i  Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego „Forum Luboń-
skie”.

Film, który z  pewnością warto 
obejrzeć, przybliża postać kandy-

data na ołtarze ks. Stanisława Stre-
icha i opisuje tragiczne oraz bardzo 
głośne przed wojną wydarzenie – 
mord dokonany przez komunistę na 
księdzu podczas sprawowania litur-
gii. Film w cenie 25 zł można nabyć 
w para�i.

PPR
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Q
 Płyta DVD z �lmem dokumentalnym – 
relacje świadków pt. „Ksiądz Stanisław 
Streich PAMIĘĆ I CZEŚĆ”

Niedostępny 
detal

Q
Niecodzienny widok – krzyż z wie-
ży kościoła św. Barbary w Żabiko-
wie – najwyższy punkt w mieście. 
Zdjęcie wykonano z drona   
fot. Rafał Wojtyniak
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Ustawa sejmowa, siła wyższa, musi być 
wykonana. IPN ustali, które nazwy ulic, 
którzy ich patroni muszą zniknąć z na-
szych miejscowości. Po raz kolejny 
słyszę o  konieczności dekomunizacji. 
Myślałem, że już była i  to kilka razy. 
Komunizmu, jak i faszyzmu nikt przy 
zdrowych zmysłach nie broni. Jednak 
wracanie do idei dekomunizacji w prze-
konaniu, że jest ciągle przed nami, a jej 
brak był spiskiem okrągłostołowym, 
jest ahistoryczne i  czysto polityczne. 
Dyskusyjne jest też, czy „realny socja-
lizm” z czasów PRL można utożsamić 
z  komunizmem? Zwłaszcza, że znane 
są jego inne ucieleśnienia, nie tylko 
radziecka, ale chińska, koreańska, wiet-
namska, kambodżańska itd. Skoro 
uznaliśmy za zbrodnicze, słusznie zresz-
tą, dwa systemy totalitarne, które są 
winne ludobójstwa na skalę ogromną, 
to oczywiste, że powinniśmy przed nimi 
chronić świat z całą determinacją. Tak-
że nie powinniśmy pochwalać czy czcić 
w  jakiejkolwiek formie ludzi, którzy 
świadomie przyczynili się do tworzenia 
i  funkcjonowania tych systemów. Co 
do zasady, nie ma sporów. Ale już dalej, 
zaczynają się wątpliwości. Co to znaczy 
współtworzyć, z jaką intencją, w jakim 
czasie, z jakim skutkiem? Czy ten, kto 
chciał sprawiedliwości społecznej i był 
naiwny i  ten, kto szedł na pochód 

pierwszomajowy z  kunktatorstwa, są 
tak samo winni? Czy ci, którzy nie 
protestowali przeciw „realnemu socja-
lizmowi”, a nawet chwalili rożne prze-
jawy tamtego ustroju, korzystali z nich, 
jak np. z Funduszu Wczasów Pracow-
niczych, pochwalali obowiązek pracy 
dla wszystkich, uważali, że opozycja 
tylko szkodzi społeczeństwu i jest inte-
ligencka fanaberią, są naprawdę nie-
winni niegodziwości tamtego czasu? 
Czy ci, co siebie uznawali za o�ary, bo 
czuli się zniewoleni, choć nie �zycznie, 
bezpośrednio, zawsze milczący w spra-
wach publicznych i do tego namawia-
jący swoich bliskich, „bezgłośnie” nie-
zadowoleni, lub inni, potajemnie cho-
dzący do kościoła i przyjmujący sakra-
menty daleko od miejsca zamieszkania, 
praktykujący takie postawy zachowaw-
cze, mają prawo osądzać innych? Na 
przykład tych, którzy po stronie władzy 
doprowadzili do bezkrwawego jej od-
dania? To przecież tylko malutki frag-
ment próby opisu tamtych postaw i czy-
nów. Iluż było członków PZPR, bo niby 
rzekomo musieli lub dla wygody? Ilu 
członków „Solidarności” z rozpędu lub 
z  oczekiwania korzyści? Te pytania 
trzeba stawiać i odpowiadać, by zrozu-
mieć rzeczywistość naszego kraju.
Albo spójrzmy historycznie. Czy Dą-
browszczacy, którzy życie poświęcali dla 

Felieton        

Nie(wy)godni patroni
walki z frankistowskim faszyzmem god-
ni są potępienia i wymazania z historii? 
(A co z Hemingwayem?). Czy Centrolew 
i tamci komuniści osadzeni w Berezie, 
są winni komunistycznego totalitary-
zmu? Czy lewicowy ruch oporu „gorzej” 
oddawał życie walcząc z  faszyzmem? 
Czyż życie w o�erze złożone dla ojczyzny 
i niepodległości przez żołnierzy, którzy 
dotarli do armii Andersa, jest więcej 
warte niż tych, którzy nie zdążyli i szli 
z Armią Czerwoną?
Można tak pytać bez końca. I trzeba.
To nie chodzi o  obronę niechlubnej 
przeszłości, tu chodzi o obronę ludzkiej 
godności. Zbrodnie trzeba nazwać i osą-
dzić, ale każdą z osobna, bez zbiorowej 
odpowiedzialności. Ustrój, a właściwie 
dwa ustroje, uznaliśmy za zniewalające 
i  zbrodnicze, ale nie wszystkich ludzi 
żyjących pod ich władaniem i często je, 
nawet niechcący, współtworzących i nie-
koniecznie tylko przypadkowo w  nie 
zaangażowanych. My pamiętający tam-
te czasy i wybory, spójrzmy na własne 
doświadczenia i  wyciągnijmy wnioski. 
Bez zakłamania i upiększania, bez mar-
tyrologii i  skłonności do bohaterskiej 
legendy. Tak będzie i mądrze, i sprawie-
dliwie.
Co do patronów ulic, to nie mamy 
wątpliwości w  przypadkach oczywi-
stych, gdy chodzi o  dyktatorów, ich 
współpracowników, organizacje, dzia-
łalność. To, że znikła ulica Dzierżyń-
skiego w Poznaniu i plac w Warszawie, 
jest jasne, ale dlaczego ulica Majakow-
skiego, czy Waryńskiego? – już nie. Jest 
wiele podobnych przykładów, nie tyl-

ko w Polsce. Oburza mnie wizerunek 
Mussoliniego na włoskim piwie, ale 
nie drażni głowa Che na koszulce. 
Bierut to nie Gomułka, choć i  jego 
placu nie chciałbym. Na Śląsku, Gierek, 
Zientek, nie budzą negatywnych emo-
cji. W  ocenie mniej znanych postaci 
jeszcze trudniej jest orzec, co do ich 
intencji działania i ewentualnej winy. 
To jest skomplikowany proces, a  nie 
zadanie dla kilku „inkwizytorów”. My-
ślałem nie raz, że warto by umieszczać 
pod takimi spornymi nazwami, teksty 
wyjaśniające, kim byli i co zrobili, albo 
tam, gdzie zmieniliśmy nazwy, umie-
ścić informacje, dlaczego to zrobiliśmy. 
Byłoby to i uczciwe, i edukujące, zmu-
szałoby też decydujących do wysiłku 
i uzasadnienia bardziej merytoryczne-
go niż arbitralnego, wynikającego z siły 
lub poczucia racji.
Dziś staje wobec tych dylematów także 
Luboń. Ile będzie koniecznych ustawo-
wo zmian, jeszcze nie wiemy. Warto 
jednak zastanowić się, czy są sensowne 
i uzasadnione, a jeśli tak, to jak o tym 
powiadomić mieszkańców, zwłaszcza 
młodych. To będzie dla nich lekcja hi-
storii i  lekcja odpowiedzialności za 
prawdę. Niech też mają wpływ na przy-
szłe nazwy ulic. A patroni, oby nie byli 
z wyboru będącego wynikiem kolejnych 
mód i politycznych preferencji. Uważam 
za dobry pomysł, by uczcić w ten spo-
sób znanych lubonian. Oby byli napraw-
dę zasłużeni i godni szacunku. Przecież 
takich ludzi na pewno w historii miasta 
nie brakuje.

Jerzy Nowacki

W ubiegłym roku, po 
r a z  p i e r w s z y 
w  Luboniu poja-
wił się projekt „Szla-
chetna Paczka”. Sto-
warzyszenie Forum 
Obywatelskie Luboń, które wcześniej 
prowadziło akcję „List do św. Mikołaja”, 
postanowiło przyłączyć się do tego ogól-
nopolskiego projektu i pomóc we wdro-
żeniu go na terenie naszego miasta. 19 
lubońskich wolontariuszy, wywodzą-
cych się z rożnych stowarzyszeń, grup 
nieformalnych i instytucji pracowało od 
września, aby w grudniu 34 lubońskie 
rodziny otrzymały wspaniałe paczki 
świąteczne. Rodziny zostały obdarowa-
nie w najróżniejszy sposób, w zależności 
od ich potrzeb były to sprzęt AGD, 
odzież, żywność, zabawki czy elementy 
wyposażenia mieszkania.

Chcesz pomóc?
Możesz już od 19 listopada. W tym roku 
Szlachetna Paczka zawita do Lubonia po 
raz drugi. Obecnie 17 wolontariuszy 
odwiedza rodziny, gromadzi potrzebną 
dokumentację i  tworzy opisy rodzin, 
które 19 listopada 2016  r. zostaną za-
mieszczone na stronie internetowej 
www.szlachetnapaczka.pl. Od tego dnia 
będzie można wejść na stronę i wyszukać 
historie potrzebujących rodzin i  osób 
z Lubonia. Następnie w dniach 10 i 11 
grudnia 2016  r. nastąpi �nał, kiedy to 
wolontariusze i darczyńcy spotkają się 

w  Szkole Podstawowej nr  3 przy ul. 
Dąbrowskiego. Stamtąd pojadą do ro-
dzin, aby przekazać im paczki.
Akcja ta stała się już przedświąteczną 
tradycją Polaków. W  ubiegłorocznej 
edycji projekt połączył blisko milion 
Polaków, a wartość pomocy przekazanej 
w paczkach sięgnęła 54 milionów zło-
tych w całym kraju. Aby wdrożyć pro-
jekt w  danym mieście czy dzielnicy, 
potrzebne jest zaangażowanie kilku-
dziesięciu lub nawet kilkuset osób. 
W Luboniu, drugi rok z rzędu, można 
liczyć na wolontariuszy, którzy chcą 
poświęcić dla potrzebujących swój wol-
ny czas. Pomaga nam też wiele luboń-
skich �rm i  instytucji, którym bliska 
jest idea Szlachetnej Paczki.

Wolontariusze i partnerzy
Do tej pory w  tworzenie Szlachetnej 
Paczki w Luboniu zaangażowali się wo-
lontariusze: Dorota Franek, Katarzyna 
Ekwińska, Justyna Juskowiak, Karolina 
Szczepaniak, Katarzyna Pawlak, Kata-
rzyna Białowąs, Wioleta Fortuńska, Syl-
wia Gawrońska, Katarzyna Grzegorzew-
ska, Małgorzata Matysiak, Natalia Dwo-
jak, Jakub Dwojak, Jakub Małecki, 
Bartosz Wilczek, Michał Łaciński, Oskar 
Niebylski-Adamiak, Rafał Marek. Patro-
nat honorowy nad projektem objęła 

Szlachetna Paczka po raz drugi

Burmistrz Miasta Luboń, Małgorzata 
Machalska. Patronat medialny sprawuje 
miesięcznik „Wieści Lubońskie” oraz 
gazeta e-lubon.pl.
Historie potrzebujących rodzin poma-
gali nam pozyskać: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Luboniu, dyrektor 
Domu Dziennego „Senior Wigor” – Ja-
gienka Niewiejska oraz pedagog Gim-
nazjum nr  1 w  Luboniu – Małgorzata 
Szajek.
Szkolenie wolontariuszy, dzięki uprzej-
mości dyrektor Agnieszki Begier, odby-
ło się w Bibliotece Miejskiej, gdzie pysz-
ny obiad zapewniła nam restauracja 
Pizza&Pasta Mezzani z  ul. Żabikow-
skiej 47.
Po raz kolejny, dyrektor Grażyna Leciej 
udostępniła nam salę gimnastyczną 
w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie przez 
dwa dni będzie funkcjonował magazyn 
Szlachetnej Paczki.
Nad całością projektu w Luboniu czu-
wa firma LUVENA SA, która drugi 
rok z rzędu jest Inwestorem Społecz-
nym, tj. lokalnym sponsorem rejonu 
Luboń.
Zapraszamy inne lokalne �rmy i insty-
tucje oraz osoby prywatne do wybierania 
rodzin, którym będzie można pomóc 
już 19 listopada 2016. Więcej informacji 
na stronie www.facebook.com/szlachet-
napaczkalubon

Małgorzata Matysiak
lider rejonu Luboń, Szlachetna Paczka 2016

Przygotowani?

Q
Zbliża się okres opadów. Nie wszędzie 
systemy odwadniające są w pełni spraw-
ne. Zapchana, niedrożna, nawet zarośnię-
ta studzienka kanalizacji deszczowej na ul. 
Sikorskiego w okolicy połączenia z ul. 
Osiedlową. Zdjęcie wykonano na począt-
ku października. Od tego czasu nic się nie 
zmieniło   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Przechodzący w porze 
deszczowej chodni-
kiem przy ul. Puła-
skiego są notorycznie 
ochlapywani wodą 
z kałuż i błotem gro-
madzących  się w  za-
głębieniach zniszczo-
nej jezdni. Najgorzej 
sytuacja przedsta-
wia się na skrzyżowa-
niu ul. Pułaskiego 
z Żabikowską, w oko-
licy przejścia dla pie-
szych, z  którego ko-
rzysta m.in. wielu 
uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Zdarza 
się, że zmoczeni prze-
chodnie (nie tylko 
dzieci) płaczą z bezsil-
ności.

(Z)

Opłakany stan

Q
Przed skrzyżowaniem ul. Pułaskiego z Żabikowską pojazdy 
przyspieszają, by zdążyć na nie wjechać przed zmianą 
światła na czerwone. Wtedy, nie bacząc na stan jezdni, 
rozbryzgują stojącą w asfalcie wodę z błotem – na prze-
chodniów   fot. Hanna Siatka

Może nie kłody, ale rów-
nie niebezpieczne, wybo-
je i luźne płyty chodniko-
we na ul. 22  Lipca. Nie 
dość, że wciąż „niechlub-
ny” patron ulicy, chociaż 
niektórym kojarzy  się 
dobrze z czekoladą pierw-
szej w Polsce przedwojen-
nej fabryki czekolady 
E. Wedel, to jeszcze barie-
ry architektoniczne. Jest 
nadzieja na zmiany. Liczy-
my, że lepsze!

(N)

Pod nogami

Wymagający interwencji 
nieprzyjazny chodnik 
w ul. 22 Lipca   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q

Kierowcy jadący ul. Lipową, która krzy-
żuje się z ul. Kołłątaja (jednokierunkową, 
ale z pierwszeństwem przejazdu), skar-
żą  się na pogorszenie widoczności od 
strony ul. Poniatowskiego. Na tym trud-
nym, bo zabudowanym skrzyżowaniu 
często dochodzi do wypadków z udzia-
łem samochodów i pieszych. Przed kil-
koma miesiącami na ogrodzeniu naroż-
nikowej posesji dodatkowo zawisł baner, 
który zasłonił ul. Kołłątaja przed nad-
jeżdżającymi ul. Lipową od strony Szkol-
nej. Wprawdzie na przeciwległym na-

rożniku od dawna stoi lustro drogowe, 
w którym oczekujący na przecięcie uli-
cy Kołłątaja mogą zobaczyć podążają-
cych od ul. Poniatowskiego. Obraz po-
jazdów jadących z tamtej strony (często 
z dużą prędkością) jest jednak widoczny 
w  lustrze dopiero wtedy, gdy auta te 
wyjadą z zakrętu znajdującego się przed 
krzyżówką z Lipową. Baner na ogrodze-
niu znacznie utrudnił kierowcom ocenę 
sytuacji.

(Z)

Mała rzecz, a istotna

Q
Baner zawieszony na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Kołłątaja utrudnia kierowcom 
ocenę sytuacji na drodze głównej   fot. Hanna Siatka

W ciekawym hi-
storycznie miej-
scu, o  którym 
ostatnio, w związ-
ku z  przebudową 
Domu Włodarza 
na Pałac ślubów, 
wiele  się mówi, 
zalega sterta gru-
zu. Już zarośnięta 
trawą pozostałość 
po letnim remon-
cie boiska przy ul. 
Puszkina nie wia-
domo na co cze-
ka?

(I)

Pozostalisko

Q
Wątpliwej wartości historycznej elementy – betonowy 
gruz – zalegają na obszarze dawnej osady młyńskiej Ol-
szak przekształconej w XIX wieku na folwark przez Augu-
sta hr. Cieszkowskiego. Zdjęcie z początku października, 
ale oprócz pożółkłych czy opadłych liści ,nic w „pejzażu” 
tym się nie się nie zmieniło   fot. Piotr P. Ruszkowski

Samochody ciężarowe wywożące glinę 
i ziemię z budowy nowego bloku przy 
ul. Jana Pawła II oraz z inwestycji przy 
ul. Wschodniej, na kołach i podwoziu 
przenoszą bryły gruntu na asfaltową 
jezdnię. Szczególnie w  mokrej porze 
tworzy się niebezpieczna śliska maź. Na 
niej mogą wpaść w poślizg samochody, 
a i pieszy też może się „przejechać” i zła-
mać, np. nogę. Jeśli nie zbierze  się jej 
w porę, to substancja tra� do kanalizacji 
deszczowej stopniowo ją zapychając.

(N)

Niebezpiecznie

Grudy ziemi i gliny przenoszone na 
kołach wywrotek wyjeżdżających z bu-
dów na ulicę Pułaskiego w Nowym 
Centrum Lubonia   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Q
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z
Bielawski Jakub LIO (4) z z z z z z z w w z z z z z z z

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

Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z

Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z

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

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

Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z
Okupniak Andrzej ML (15) z z z z z z z z z z z z z z z z
Samulczyk Marek ML (3) w z z w  z z w w w w z z z z z z
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z

Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z z z z z z z z z z z z z z z z

Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) z z z z z z z z z z z z z z z z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z z Z Z z z z z z z z z z z z

20 21 21 20 21 21 20 19 19 20 21 21 21 21 21 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Kto przeciw? Nie widzę!
Jak w piosence Jacka Kley�a marszałek 
sejmu, tak tu Przewodnicząca Rady, 
wielokrotnie mogła ogłosić, że sprzeci-
wów „nie widzi”. Wyjątkowa jednomyśl-
ność i  zgoda nie wynikały jednak, jak 
sądzę, z bezwolności, ale z oczywistości 
i  jasności podejmowanych decyzji. To 
dobrze, że o głosowaniach nie decyduje 
przynależność radnego, a merytoryczne 
powody. Mamy w  Polsce powszechnie 
do czynienia ze szkodliwym i żenującym 
brakiem umiejętności przyznania racji 
„nie swoim”, nawet w sprawach oczywi-
stych. Stąd często sprzeciw wobec nie-
podważalnie słusznych racji politycznej 
konkurencji. To nie tylko głupie, ale też 
niszczące i niezrozumiałe w kategoriach 
dobra wspólnego. Tam gdzie nie ma 
powodu do sporu, nie warto go szukać 
na siłę. Brawo zatem dla radnych Lubo-
nia. Na marginesie odnotujmy rzadki 
w Radzie inny spór, między zwykle jed-

nomyślnymi radnymi, 
Samulczykiem i Bielaw-
skim, ale o  tym będzie 
trochę dalej.

Korcz przeprosił
Robert Korcz, niewątpliwie najaktyw-
niejszy mieszkaniec, stały uczestnik ob-
rad sesyjnych i w komisjach, przeprosił 
za słowa, jakie padły pod adresem mię-
dzy innymi radnego, na ostatniej sesji. 
Przeprosiny skierował do wszystkich, 
którzy poczuli się obrażeni i opuścił salę. 
Przyjęto je z satysfakcją i zadowoleniem, 
jak się zwykle mawia. Mam nadzieję, że 
Robert Korcz będzie nadal czynnym 
uczestnikiem miejskiego życia obywa-
telskiego.

Śmieci to dobry interes
Kosztują za dużo. Tak sądzą na pewno 
mieszkańcy i tak wylicza miasto. Dopła-
ta do ich utylizacji jest zbyt spora. Stąd 
próba wymuszenia selektywnej zbiórki 
odpadów, która spowoduje obniżenie 
kosztów. To jest w  Europie standard, 
u  nas wciąż trudny do wprowadzenia. 
To może być nasz wkład osobisty w ra-
towanie świata, przed zniszczeniem i de-
gradacją, „utopieniem” go w śmieciach. 
Nawet, jeśli mamy świadomość, że nasza 
pozytywna działalność dotyczy tylko 
części świata i  to znikomej. Przecież 
kropla drąży skałę. Dobrze, że selekcjo-
nowanie śmieci jest troską miast i niech-
by stało się dumą mieszkańców. Temu 
służą uchwalone cenniki, nowe stawki, 
także ulgi, w tym dla „Dużych Rodzin”, 
nowe wzory deklaracji itd., nowe też ceny 
za opróżnianie szamb.

Zrozumienie i pochwały
24. Sesja Rady Miasta Luboń (27.10.2016 r.)

Zmiany w planach zagospoda-
rowania?
Cztery decyzje Rady, wszystkie prawie 
jednogłośnie podjęte. Bez wątpliwości, 
na wniosek zainteresowanych właścicie-
li. Takie zmiany zawsze budzą pytanie 
o  powód ich wprowadzania, w  czyim 
interesie? Uzasadnienia brzmiały logicz-
nie i przekonały radnych. Podobnie jak 
w Komisji Komunalnej. Nie było sprze-
ciwu. Po przejściu stosownej procedury 
umożliwią właścicielom planowane in-
westycje. Czy zostaną po drodze opro-
testowane – zobaczymy.

Zmiany w uchwale budżetowej
To już tradycja. Co miesiąc radni uchwa-
lają konieczne zmiany w budżecie i po-
chodnych dokumentach, na przykład 
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Zmiany wymusza życie, czasem zmiana 

ustawy, czasem inne okoliczności. Czy 
to źle? Myślę, że normalne. Życie miasta 
jest dynamiczne, nie wszystko można 
przewidzieć. Byleby zmiany służyły do-
bru mieszkańców, no i żeby nie odsta-
wały znacznie od planów i  wcześniej-
szych decyzji. Każdej gminie służy bo-
wiem stabilizacja, ale też niezbędna 
elastyczność i  dopasowywanie planów 
do rzeczywistości. Wszak budżet nie jest 
nienaruszalnym dogmatem, jeśli wyma-
ga tego dobro gminy lub zmiana warun-
ków od miasta niezależna.

Wydatki niewygasające
To takie, które miały być zrealizowane 
w bieżącym roku, a będą w następnym 
i już teraz rezerwuje się na nie pieniądze, 
by ich nie wydać, na co innego (patrz: 
tabela). Większość (2 048 378 zł) dotyczy 
9 zadań prac projektowych, inwestycji 
– 1  170  391  zł (2 zadania). I  tu miał 
miejsce spór między radnymi Markiem 
Samulczykiem i  Jakubem Bielawskim. 
Ten pierwszy uznał, że jeszcze zbyt wcze-
śnie na taką decyzję Rady, a miasto po-
winno do końca roku czynić starania 
o wypełnienie założeń budżetu i wydanie 
zaplanowanych pieniędzy. Natomiast 
drugi zgadzał  się z  interpretacją bur-
mistrz i skarbnika, że warto już dokonać 
takiego zabiegu, który ułatwi bezpieczne 
zaciąganie zobowiązań na rok następny. 
Kto ma rację? To wynika właśnie z owej 
różnicy podejścia do budżetowych za-
pisów. Czy konsekwentnie wykazywać 
burmistrzowi zaniechania w ich literal-
nej realizacji, czy też lepiej ułatwiać 
skuteczną realizację tych zobowiązań. 
Bliższa jest mi ta druga „�lozo�a” my-
ślenia o pragmatyce samorządowej. Nie-
wiele jest pożytku z formalnej satysfak-
cji, płynącej z udowodnienia, że budżet 
nie został wykonany w  skrupulatnej 
zgodzie z  planowanym kalendarzem, 
wtedy, gdy obiektywne są przyczyny lub 
konieczności jego dostosowania do re-
aliów życia.

Bez przetargu
Jednomyślnie, także racjonalnie, przeszły 
w głosowaniach zgody na bezprzetargo-
we przedłużenie najmu lokali, wykorzy-
stywanych od lat przez tych samych 
najemców, do celów publicznych. Temat 
dotyczy głównie lokali w budynku przy-

Q
Większość głosowań podczas sesji RML wyglądała tak, że wszystkie ręce podnosi-
ły się „za”   fot. Jerzy Nowacki

Q
Pan Bogdan Tarasiewicz upomniał się 
o ulicę Migalli   fot. Jerzy Nowacki
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Październikowe spotkanie Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych przy ul. Słowackiego 
w Poznaniu dotyczyło aktualnych ce-
lów i zadań, nad którymi pracują po-
wiatowe podmioty. Pełnomocnik Sta-
rosty, Elżbieta Tonder, przedstawiła 
obecny stan przygotowań do wydania 
informatora o  dostępnych formach 
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej 
i  aktywizacji zawodowej na terenie 
powiatu poznańskiego. Dyskutowano 
również o turnusach rehabilitacyjnych 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
W drugiej części spotkania, członko-

wie Rady wzięli udział w konferencji 
zorganizowanej w Urzędzie Marszał-
kowskim dla członków Powiatowych 
Społecznych Rad do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych działających na te-
renie Województwa Wielkopolskiego. 
Wysłuchaliśmy wykładów o  „Kon-
wencji praw osób niepełnosprawnych”, 
prognozach finansowych Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych oraz modelowych 
systemach orzecznictwa osób z nie-
pełnosprawnościami w Polsce.

Irena Skrzypczak
członek PSRdSON

Plany

Q
Lubonianka Irena Skrzypczak – członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych

chodni przy ul. Poniatowskiego 20 oraz 
punktu zlewczego przy ul. Dębieckiej, 
którego użytkownikiem jest Aquanet.

Ulica Miłosza
Rada Miasta potwierdziła decyzję Komi-
sji Komunalnej z 2009 r. o nadaniu ulicy 
nazwy Czesława Miłosza (przedłużenie 
ul. Mazurka za Chudzickiego). Noblista 
doczekał się patronatu w Luboniu i jed-
nocześnie doczekała się realizacji uchwa-

ła sprzed lat. To bardzo dobrze świadczy 
o Radzie szanującej ciągłość w podejmo-
waniu decyzji poprzedników. Tak powin-
na działać rada w wielu sprawach, więk-
szego kalibru. Warto w  tym kontekście 
wspomnieć, że Luboń czeka jeszcze wy-
muszona ustawowo zmiana nazw innych 
ulic, które IPN uzna za konieczne do 
zmiany. Temu poświęcamy więcej miejsca 
w  tym numerze „WL” (czytaj na str.  2 
i dalej)

Podatki w dół
To jest „zasługa” de�acji, zgodnie z roz-
porządzeniem ministra finansów. 
Wprawdzie różnice są groszowe, ale 
konieczne były do uchwalenia.

Statut młodzieżowców
W „konstytucji” Młodzieżowej Rady 
Miasta zmieniono kilka zapisów popra-
wiono błędy, wszystko po to, by doku-
ment lepiej służył działalności tego waż-
nego, jak podkreślano, ciała doradczego 
dla Burmistrza.

Dom Włodarza
Uznany, przez konserwatora i  nadzór 
budowlany, za nie nadający się do remon-
tu, musi być całkowicie rozebrany. I tak 
zniknie materialna pamiątką po hrabim 
Auguście Cieszkowskim, człowieku wiel-
ce zasłużonym, nie tylko lokalnie. Bardzo 
interesująco mówiła o nim na sesji bur-
mistrz Małgorzata Machalska. Kompe-
tentny i trochę emocjonalny głos, w naj-
lepszym rozumieniu słowa, pokłon dla 
tradycji i wielkich postaci historycznych, 
mających ogromne zasługi dla tych ziem. 
Stąd ambicja odtworzenia, w nowoczesnej 
aranżacji, ich miejscowych śladów. Pro-
jekty czekają na urzeczywistnienie. Czy 
będą zrealizowane i kiedy, zależy od po-
zyskanych na ten cel pieniędzy. W kon-
kursach o  nie będzie trudno walczyć, 
głównie z powodu konieczności budowa-
nia od nowa. Mają więc mniejsze szanse 
niż nadające się do remontu i lepiej za-

chowane pałace wielkopolskie. Ale upór 
miasta i  determinacja może przynieść 
w końcu pożądany rezultat. Jeśli nie, jest 
wola budowy obiektu ze środków wła-
snych gminy, co z pewnością oddali ją 
w czasie. To warte zachodu, godne po-
chwały ocalanie od niepamięci ważnych 
ludzi i idei, stanowiących o naszej toż-
samości. Na marginesie odnotowano 
udział w  ratowaniu autentycznych pa-
miątek z  ruiny Domu Włodarza, przez 

redaktora P.P. Ruszkowskiego. To także 
ważna, postawa wobec przeszłości i  te-
raźniejszości.

Podziękowania mogą zaskoczyć
Radni Paweł Andrzejczak i Jakub Bielaw-
ski podziękowali 
burmistrzom i  Ko-
misji Komunalnej za 
kompetentnie przy-
gotowane i przepro-
wadzone obrady 
decydujące o  przy-
szłorocznych inwe-
stycjach na ulicach 
Lubonia. Tym bar-
dziej jest to godne 
odnotowanie, że spo-
dziewano  się raczej 
wielu sporów i kon-
trowersji, także przy 
czynnym udziale 
mieszkańców. Tym-
czasem, co słusznie 
zauważyli dwaj rad-
ni, przejrzysta kon-
cepcja, dobrze uza-
sadniona, spowodo-
wała, że ten drażliwy 
temat nie stał  się 
zarzewiem kon�iktu. 
Warto zauważyć, że 
pochwała ze strony 
radnego Bielawskie-
go, spowodowała 
trochę zdziwienia, 
bowiem jest znany 
z  krytycznych ocen 
burmistrzów i  rad-
nych. Tym bardziej 
jest cenna dla auto-
rów wspólnego, 
zgodnego procedo-
wania w tej arcyważ-
nej dla mieszkańców 
sprawie.

Obserwator  
Luboński

Q
Burmistrz Małgorzata Machalska o Domu Włodarza z folwarku hr. Cieszkowskiego   
fot. Jerzy Nowacki

1 521 109 zł
na dokończenie części prac projektowych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. 
Dworcowej oraz budową kanałów deszczowych w ulicach Solskiego i Spokojnej wraz z nadzorami 

inwestorskimi.

1 039 583 zł
budowę chodników w ulicach: Sienkiewicza, Jesienna, Wiosenna, Dąbrowskiego, Kalinowa, 
Kasztanowa, Malwowa, odtworzenie nawierzchni w ul. Kolonia PZNF po budowie kanalizacji 

sanitarnej oraz koszty nadzoru ww. zadań.

214 000 zł

dokończenie prac projektowych związanych z opracowaniem koncepcji i programu funkcjonalno-
użytkowego dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu (parking P&R) wraz z 

uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na opracowanie wniosku o 
dofinansowanie, a także koncepcję przejścia pod/nad torami przez linię kolejową.

150 920 zł

dokończenie prac projektowych dotyczących: przebudowy ul. Żabikowskiej, budowy ul. bocznej od ul. 
Kościuszki, budowy ul. Dojazdowej i odc. ul. Rydla wraz z odwodnieniem, budowy chodnika w ul. 
Czajczej i Skośnej, budowy ścieżka pieszo-rowerowej - Kocie Doły, ciągu pieszo-jezdnego w ul. 

Wiejskiej oraz chodnika w ul. Wczasowej.

130 808 zł budowę chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu oraz 
dla inspektora nadzoru

113 585 zł
na pokrycie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na nadzór archeologiczny nad budową

kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Okrzei nadzory inwestorskie branży drogowej i 
instalacyjnej.

40 000 zł na dokończenie prac projektowych dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej.

40 000 zł na dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku przedszkola nr 1 oraz 
termomodernizacji istniejącego budynku.

27 675 zł na dokończenie projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku Przedszkolna nr 5 – etap II 
(termomodernizacja ścian) oraz opracowanie koncepcji rozbudowy budynku przedszkola.

25 000 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku szkoły SP2 wraz z 
remontem instalacji cieplnej.

22 509 zł dokończenie prac projektowych związanych z przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz z 
remontem nawierzchni.

7 165 zł
dokończenie prac związanych z projektem zagospodarowania terenu nad brzegiem Warty oraz 
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego mocowania pomostu do przystanku tramwaju 

wodnego
3 332 354 Razem

wydatki niewygasające w tym roku przeznaczone na:
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innych decyzji. Mimo, że burmistrz Ma-
chalska precyzyjnie wyjaśniła, jakie kry-
teria decydują o pierwszeństwie w inwe-
stycjach. Są to przede wszystkim, natęże-
nie ruchu, a więc ulice główne, później 
te, które zbierają ruch lokalny, licznie 
zamieszkałe, a na końcu, małe z nielicz-
nymi mieszkańcami, długo, a nawet bar-
dzo długo oczekujące na budowę. Nie-
które nawet kilkadziesiąt lat, są i  takie 

sprzed drugiej wojny światowej. To wiel-
ki wstyd i zaniedbanie. Miasto chciałoby 
szybko pozbyć się tych zaszłości, ale bu-
dżet na to nie pozwala. Dla mieszkańców 
to słaby argument, bo najważniejsza jest 
ulica, na której mieszkają. To zrozumiałe. 
Jednak miasto ma w obowiązkach także 
inne sfery życia, nie tylko ulice, i  tych 
priorytetów jest gotowe bronić. To zro-
zumiałe i nawet godne pochwały. Jednak 
żadne logiczne argumenty nie mogą usu-
nąć rozczarowania tych, którzy od dawna 
czekają na zmiany, ułatwiające życie na 
ich ulicy. Dlatego pewnie w  kuluarach 
słyszałem głos mieszkańca, że na wybór 
ulicy Długiej i  odrzucenie ul. Migalli, 
wpływ miało zamieszkiwanie tam bur-
mistrz Machalskiej i radnego Goryniaka, 
zaś przewodnicząca Zygmanowska, uprze-
dzając podobne podejrzenia, sama głośno 
deklarowała, że nie miała wpływu na 

decyzje dotyczące ul. Rydla, przy której 
mieszka. Nie brakowało też głosów, także 
radnych „opozycyjnych”, uznających takie 
podejrzenia za absurdalne. Warto w tym 
kontekście przywołać głos radnego Jaku-
ba Bielawskiego, który stwierdził przy 
okazji dyskusji o ul. Kopernika, że pro-
pozycja burmistrzów jest zadowalającym 
kompromisem, który przybliża rozwią-
zanie nabrzmiałego przez lata problemu 
mieszkańców tej drogi. Ci zaproszeni 
przez radnego Bielawskiego, przyszli licz-
nie na posiedzenie komisji. Spodziewa-
no  się nawet ich nieprzewidywalnego 
zachowania, skoro, jak wspomnieliśmy, 
zmobilizowano do ochrony budynku 
i obrad, Straż Miejską. Okazało się, że na 
wyrost, bo przyjęli propozycje spokojnie 
i ze zrozumieniem. Ufają chyba radnemu 
Bielawskiemu, bo jego zdanie miało nie-
wątpliwie wpływ na ich postawę.
Dał się też zauważyć spór o innych pod-
tekstach, mianowicie różnica punktu 
widzenia starych i nowych mieszkańców 
Lubonia. Padł głos, że nowi są roszcze-
niowi i niecierpliwi, a starzy lekceważe-
ni. Zazdrość budzi inwestycja na 
Wschodniej i  Jana Pawła  II, mimo że 
burmistrzowie wielokrotnie tłumaczyli, 
że dotacje na tę budowę mogła otrzymać 
tylko ulica tak gęsto zaludniona i dzięki 
temu miasto zaoszczędziło środki na 
inne potrzeby.
Odnotować warto, że komisja bez sprze-
ciwu zaakceptowała wnioski właścicieli 
działek o zmiany lokalnych planów za-
gospodarowania przestrzennego, zrefe-
rowane przez kierownika wydziału, 
Huberta Prałata. Jego argumentacja 
zwykle tra�a do przekonania radnych 

fachowością i precyzyjnością wywodu.
Obrady komisji, mimo dużej sprawności 
ich prowadzenia, trwały ponad osiem 
godzin. Szkoda, że nie wszyscy mogą być 
zadowoleni z rezultatu. Może doczeka-
ją się w przyszłym roku!

JN
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W kuluarach słychać było głosy oskar-
żające o  rzekomo celowe wyznaczenie 
posiedzenia na godzinę 13, tak, by unie-
możliwić w nim udział dużej grupy za-
interesowanych mieszkańców, w  tym 
czasie najprawdopodobniej pracujących. 
Argumenty, że obrady będą trwały wie-
le godzin i skończą się wieczorem, nie 
uchyliły podejrzenia o  manipulację. 
Także propozycja porządku obrad nie 
została przyjęta ze zrozumieniem. 
Pojawiła  się sugestia, że są tak 
ułożone, by zmęczyć ewentualną 
publiczność i tym samym spowo-
dować jej nieobecność przy decy-
dujących głosowaniach. Padł 
nawet wniosek radnego Marka 
Samulczyka o  zmianę porządku 
tak, by wcześniej odbyć głosowa-
nia. Nie znalazł jednak poparcia 
radnych i wszystko potoczyło się 
zgodnie z propozycjami przewod-
niczącego komisji, Kazimierza 
Góreckiego. Z  drobną zmianą, 
zaproponowaną przez burmistrza 
Michała Popławskiego. Nie wia-
domo skąd panowało wcześniej 
przekonanie o planowanym, nie-
zwykłym uczestnictwie mieszkań-

ców w obradach komisji. Nie znalazło 
ono potwierdzenia w  rzeczywistości. 
Mimo iż zmobilizowano nawet Straż 
Miejską do pilnowania porządku, poja-
wili  się tylko nieliczni mieszkańcy ul. 
Kurowskiego, w pierwszej części obrad, 
i ul. Kopernika, już wieczorem. W przed-
dzień obrad komisji nieznany „agitator” 
umieścił w skrzynkach listowych na ul. 
Kurowskiego apel do mieszkańców, wzy-
wający ich do przybycia na obrady Ko-
misji Komunalnej, w  celu wywarcia 
nacisku na radnych. W  obydwu przy-
padkach obecność taka nie zmieniła 
biegu podejmowanych decyzji. W spra-
wie Kurowskiego postanowiono, zgodnie 
z wnioskiem burmistrzów, o wykonaniu 
projektu i  w  konsekwencji o  budowie 
ulicy. Kompromisowo rozwiązano pro-
blem ul. Kopernika. Miasto zobowiąza-
ło się do wykupu jeszcze nieuregulowa-
nych własnościowo fragmentów drogi, 
co umożliwi wpisanie jej na listę obję-
tych wykonaniem projektów w 2018 r. 

Ewentualna budowa mogłaby się rozpo-
cząć rok później, więc w następnej już 
kadencji władz miasta. Na marginesie 
warto odnotować, że słowa burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej o składaniu tak 
odległych obietnic, możliwych do speł-
nienia tylko wtedy, gdyby istniała pew-
ność rządzenia miastem przez kolejnych 
10 lat, a  takiej wiedzy nikt mieć nie 
może, przewodniczący komisji, Kazi-

mierz Górecki, skwitował dowcipnie 
wezwaniem: „więcej wiary Pani Bur-
mistrz”. Co przyniesie przyszłość – za-
decydują, oczywiście, wyborcy. Ale tym 
razem, podczas obrad komisji, „vox 
populi, vox dei” nie zadziałało, choć 
satysfakcjonującej decyzji doczekali się, 
obserwujący na zmianę obrady komisji, 
mieszkańcy ul. Paderewskiego, o której 
pisaliśmy wielokrotnie. Jak się okazało, 
pilnowali radnych na wyrost, bo o ko-
rzystne dla nich rozwiązanie wniosko-
wały władze miasta i radni podzielili to 
stanowisko.
Wszystkie decyzje zapadały zgodnie 
z  wcześniejszym planem, precyzyjnie 
przygotowanym przez burmistrza Micha-
ła Popławskiego, łącznie z  mapami, na 
których zaznaczono ulice wnioskowane 
do budowy i te, które zostały zakwali�-
kowane do dalszych prac. Radni więk-
szością głosów zaakceptowali te propo-
zycje. Nie obyło się jednak bez podejrzeń 
o pozamerytoryczne powody takich, a nie 

Rewolucji październikowej nie było
37. posiedzenie Komisji Komunalnej, 21 października 2016 r. na temat planu budowy ulic w 2017 r.

Q
Mieszkańcy Starego Lubonia 
dopytywali o realizację zapo-
wiadanego od lat utwardzenia 
ulic swoim rejonie   fot. Jerzy 
Nowacki

Q
Mieszkańcy ulic Buczka i Paderewskiego przyszli z wiarą w skuteczność wpłynięcia na 
decyzje Komisji Komunalnej   fot. Jerzy Nowacki

Q
Głos przedstawicielki z ul. Kopernika   fot. Jerzy Nowacki

Komisja Komunalna w kwestii utwar-
dzania ulic wprowadza w Luboniu nową 
politykę. Przypomnijmy, że wcześniej-
sze władze wypracowały w  politycz-
nym kompromisie (autorski pomysł 
burmistrza Włodzimierza Kaczmarka) 
dokument uwzględniający obiektyw-
ne wskaźniki uzasadniające kolejność 
utwardzania ulic. Dokument z 1999 r. 
nosił nazwę hierarchizacji ulic, uaktu-
alniony w 2004 r. (patrz: „Odkurzony 
dokument” – „WL” 01-2004, str. 14) 
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Po kilku latach nieotrzymywania comie-
sięcznych informacji z Urzędu Miasta, 
monitach, rozmowach itd. na temat 
inwestycji komunalnych, wreszcie do-
czekaliśmy się materiału. Urząd przed-
stawia, nad czym obecnie pracuje w sfe-
rze projektowania, informacje o  ogło-
szonych i rozstrzygniętych przetargach 
oraz sprawozdanie z bieżącej realizacji 
prowadzonych inwestycji. W  imieniu 
mieszkańców dziękujemy. Liczymy, że 
stanie się to standardem, podobnie jak 
przed laty.
QQ Budowa ul. Wschodniej – trwają prace 

wykończeniowe (wykonanie oznakowania 
pionowego oraz poziomego, wykonanie 
zieleni, uprzątnięcie placu budowy)
QQ Trwają roboty budowlane związane 

z  wykonaniem kanalizacji sanitar-
nej w  ulicy bocznej od ul.  Okrzei. 
Prace realizuje firma „WodAn” In-
stalacje Sanitarne Andrzej Szypura. 
Planowany termin zakończenia robót 
20.12.2016 r. (patrz foto)
QQ Zakończono i  odebrano prace przy 

budowie łącznika pomiędzy Gimnazjum 
nr 2 a halą widowiskowo-sportową LO-
SiR. Uzyskano pozwolenie na użytko-
wanie obiektu.
QQ Zakończono prace związane z budo-

wą chodnika w ul. Cmentarnej – wzdłuż 
cmentarza para�alnego.

QQ Opracowano dokumentację budow-
laną dla przebudowy Domu Włodarza. 
W Starostwie Powiatowym złożono do-
kumenty w celu uzyskania decyzji po-
zwolenia na budowę.
QQ Trwają prace projektowe związane 

z opracowaniem dokumentacji dla: prze-
budowy odcinka ul. Żabikowskiej na 
odcinku od Sobieskiego do skrzyżo-
wania Buczka – Targowa – Poznańska; 
budowy ciągu pieszo-jezdnego w  ul. 
Wiejskiej; remontu chodnika w ul. Sko-
śnej, remontu chodnika w ul. Czajczej; 
budowy ścieżki pieszo-rowerowej Ko-
cie Doły (na odcinku od ul. Wodnej do 
ul. Podgórnej); budowy domu wieloro-
dzinnego przy ul. Łącznej; budowy ul. 
Dojazdowej oraz budowy odcinka ul. 
Rydla (od 1 Maja do Walki Młodych); 
przebudowy sieci kanalizacji deszczowej 
w ul. Krętej z remontem nawierzchni; 
termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
nr 2; rozbudowy Przedszkola nr 1 przy 
ul. Sobieskiego; budowy chodnika w ul. 
Wczasowej; budowy chodnika oraz sieci 
kanalizacji deszczowej w ul. Kasprza-
ka; budowy sieci kanalizacji deszczo-
wej w ul. Dworcowej. Termin realizacji 
prac projektowych – 15.05.2017 r. Prace 
realizuje firma BBF Sp. z o.o.
QQ Zakończono prace projektowe i uzy-

skano decyzję zezwalającą na prowadze-

Inwestycje komunalne
Październik

nie robot budowlanych (pozwolenia 
na budowę) dla inwestycji: budowa 
chodnika w ul. Malwowej; budowa 
sieci kanalizacji deszczowej w  ul. 
Solskiego, Rutkowskiego, Spokoj-
nej, Wawrzyniaka.
QQ Wyłoniono wykonawcę remon-

tu chodnika w  ciągu ul. Krasic-
kiego oraz budowy miejsc posto-
jowych przy Komisariacie Policji 
w Luboniu. Prace zrealizuje firma 
Zakład Robót Drogowych Krysty-
na Michałkowska w terminie do 
dnia 15.05.2017 r.
QQ Prowadzone jest postępowanie 

w trybie przetargu nieograniczonego 
dla następujących inwestycji: remont 
chodnika w ciągu ul. Sienkiewicza 
(planowany termin otwarcia ofert 
– 28.10.2016 r.); budowa chodnika 
w ciągu ul. Wiosennej (planowany 
termin otwarcia ofert – 14.11.2016 r.); 
budowa chodnika w  ciągu ul. Je-
siennej (planowany termin otwar-
cia ofert – 14.11.2016  r.); remont 
chodnika w ciągu ul. Dąbrowskiego 
(planowany termin otwarcia ofert 
– 16.11.2016 r.)
QQ Trwa przygotowanie postępowania 

przetargowego dla realizacji inwe-
stycji: budowa kanalizacji sanitarnej 
oraz remont nawierzchni w ul. Ko-
lonia PZNF (inwestorstwo zastępcze 
– Aquanet SA); budowa chodnika 
w ciągu ul. Kalinowa – Kasztanowa.

Urząd Miasta Luboń

Q
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na 
bocznej drodze od ul. Okrzei (odnoga przy 
dawnym domu PZPR, późniejszej siedzibie 
MOPS-u i przychodni lekarskiej, dziś obiekt 
prywatny)   fot. Piotr P. Ruszkowski

Cieszymy się z zainteresowania cyklem „Mieszkańcy pytają” i kontynuując 
go, zapraszamy Państwa do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (bur-
mistrzów) i  stanowiących (radnych), urzędników itp., które publikujemy. 
W związku z różną tematyką, pytania i odpowiedzi zamieszczamy na stosow-
nych szpaltach. Przypominamy, że pytania można dostarczać do redakcji przy 
ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebieskich skrzynek na terenie Lubonia, 
przesyłać e-mailem na adres: redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 
61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290.
       Redakcja

Mieszkańcy pytają

Apel
Przeczytałem w ostatnich „Wieściach” 
(od red. – str. 32), że osoba pełniąca 
obowiązki dyrektora Biura Majątku 
Komunalnego robi to przynajmniej od 
3 lat, a tymczasem prawo, w przypad-
ku urzędnika, przyzwala na najwyżej 
3 miesiące (przejściowo). Dlaczego 
w lubońskim urzędzie, w którym pra-

cuje tylu prawników, przyzwala się na 
taki stan?    (obywatel)

Odp.: Przygotowuję obecnie zmiany 
organizacyjne, które umożliwią uporząd-
kowanie kwestii formalnych zatrudnie-
nia dyrektora BMK.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Porządkowanie kadr

W ramach cząstkowych remontów 
dróg trwa fragmentaryczne zdzieranie 
nawierzchni i wypełnianie nowym as-
faltem. Mieszkańcy – obserwatorzy 
tych procesów – uważają, że zabiegi te 
wykonuje  się zbyt późno, często już 
w porze deszczowej czy przymrozków, 
a zdejmowana w procesie frezowania 
warstwa starego asfaltu jest zbyt płyt-
ka do tego stopnia, że miejscami 
w ogóle frez nie sięga starych zagłębień 
nawierzchni. Podczas prac nie widują 
inspekcji z ramienia inwestora – mia-
sta. Jako przykład podają ul. Sikorskie-
go w Luboniance.

(I)

Nowa jakość?

Q
Kilkaset metrów kwadratowych nowego dywanika bitumiczne-
go na wylocie z ul. Sikorskiego w ul. Kościuszki. Zdarta warstwa 
asfaltu, wg obserwatorów, była zbyt cienka i nie przekraczała 
3 cm. Zastanawiają się, czy tej grubości nowy dywanik spełni 
swoje zadanie?   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Przykład niedawnej wymiany nawierzchni asfaltowej przy 
banku PKO na ul. Sikorskiego – spękania, wyłupania i dziu-
ry. W ramach tegorocznej akcji remontów cząstkowych 
znów został poddany kosztownemu zabiegowi wymiany 
nawierzchni ścieralnej. Jak długo tym razem wytrzyma – 
rok, może dwa?    fot. Piotr P. Ruszkowski
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W tabeli przedstawiamy aktualny wyciąg 
z  rejestru umów zawieranych przez 
Urząd Miasta z  różnymi podmiotami, 
na wszelkie usługi, w tym intelektualne 
i prace �zyczne wykonywane dla miasta. 
Ustawiamy je zawsze według prostego 
schematu: ile, na co, komu. Ponieważ 
niektóre umowy do rejestru tra�ają ze 
sporym opóźnieniem, dodaliśmy kolum-
nę kiedy. Dopiero przy obecnym prze-
glądzie umów zawieranych przez Urząd 
Miasta zauważyliśmy dodane, a zawarte 

w lipcu czy sierpniu (w ostatniej kolum-
nie zaznaczone kolorem szarym). Także 
w  niektórych przypadkach dla lepszej 
czytelności urzędowych zapisów pozwo-
liliśmy sobie w  nawiasach zamieścić 
dodatkowe informacje wyjaśniające od 
redakcji. Kolejność zawartych w  tabeli 
umów od ostatnio publikowanych 13 
września („WL” 09-2016, str.  27) do 8 
listopada przedstawiamy tradycyjnie wg 
wysokości kwot od najwyższej do naj-
niższej.

Wydane ostatnio pieniądze

ile na co komu kiedy

153 750,00 zł

Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy zintegrowanego 
węzła przesiadkowego w Luboniu jako istotnego elementu systemu Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego.

BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań 2016-09-30

123 796,30 zł Remont chodnika w ul. Krasickiego w Luboniu Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska ul. Północna 
16 62-050 Rogalinek 2016-10-28

95 940,00 zł Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Luboń przy ul.Kujawskiej, Pomorskiej, 
Komornickiej i Szreniawskiej

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul.Ku Słońcu 34,
 71-080 Szczecin 2016-07-22

77 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ciągu pieszo-jezdnego 
w ul. Wiejskiej w Luboniu wraz z odwodnieniem oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Budownictwo Komunikacyjne, Projekty, Nadzory. Ireneusz 
Ignaszak os. Konstytucji 3 Maja 14a 63-200 Jarocin 2016-09-20

39 975,00 zł
Inwentaryzacja elementów pasa drogowego i wprowadzenia danych do bazy 

oprogramowania klasy GIS oraz przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu 
technicznego dróg gminnych ( przegląd podstawowy-roczny).

Biuro Badawczo- Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego 
"TRANSCOMP" 2016-09-19

37 834,80 zł Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji 
ruchu dla zadania "Budowa ulicy Wschodniej w mieście Luboń"

Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" - Gostyń
Spółka z o.o. 2016-09-29

22 007,06 zł
Przebudowa chodnika wzdłuż nieruchomości gruntowej dz. nr 74/9 ark.10, obr.Luboń o dł 

ok.70mb (od red. - działka budowlana narożnikowa -
 ul. Wschodnia 26 i 28 z al. Jana Pawła II)

Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" - Gostyń
 Spółka z o.o. 2016-10-17

7 011,00 zł Zaktualizowanie projektu stałej organizacji ruchu dla inwestycji: "Budowa al. Jana Pawła 
II w Luboniu"

SD Projekt s.c. Wojciech Mikołajczyk, Robert Cyrkiel, Piotr 
Jasiukiewicz ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań 2016-08-26

6 396,00 zł
Wykonanie Dzieła w postaci dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót, kosztorys 

inwestorski, kosztorys ofertowy) dla budowy ul. Wschodniej - odcinek od al. Jana Pawła II 
do ul. Stefana Okrzei.

SD Projekt Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c. 
ul.Szymborska 10/8 60-254 Poznań 2016-09-29

5 400,00 zł SIGMA - arkusz (od red. - aplikacja obsługi finansowej szkoły) VULCAN Sp. z o.o. 2016-09-30

1 532,58 zł
Wykonanie nasypów/skarpy wzdłuż nieruchomości gruntowej dz. nr 68/1, ark.10, obr 

Luboń ( na odcinku ok.75mb) (od red. działka pasa drogowego przy narożniku ul. 
Wschodniej 19 i ul. Kochanowskiego)

Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" - Gostyń
 Spółka z o.o. 2016-10-17

1 000,00 zł
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi dla 

inwestycji: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od ul. 
Okrzei w Luboniu".

Ryszard Baranek ul. Floksowa 16 60-175 Poznań 2016-09-12

300,00 zł przygotowanie nagłośnienia w trakcie organizacji Dnia Edukacji Narodowej P.H.U. "VIVACE" Krzysztof Brych 2016-09-30
571 942,74 zł Razem (od 13 września do 8 listopada)

Warte podkreślenia:
QQ Aż 5 na 13 umów z ostatniego okresu 

dotyczy dodatkowych działań w Nowym 
Centrum Lubonia. Łączna kwota tych wy-
datków to 74 781 zł, w tym na dokumen-
tację (2 umowy) wydano 13 407 zł, a na 
inwestycje 61 374 zł.
QQ W podziale: dokumentacje, inwesty-

cje, inne – 5 umów na kwotę 284 132 zł 
(49,68%) dotyczy przygotowania doku-
mentów. Tyle samo – 5 umów na nieco 
niższą kwotę 281 111 zł (49,15%) – za-
kwali�kowaliśmy jako inwestycje.

PPR

W ramach modernizacji linii E-59 
Poznań-Wrocław trwa przebudowa 
przejazdów kolejowych. Pierwszym 
w  Luboniu do zmiany był ten przy 
Zakładach Chemicznych, czyli na prze-
dłużeniu ul. Ogrodowej. Choć wg pla-
nów docelowo ma być jedynie strze-
żonym przejściem dla pieszych, to po 
modernizacji jest dużo szerszy niż 

przed. Równy wyłożony specjalnymi 
płytami jest teraz zdecydowanie wy-
godniejszy. Podczas prac przejście to 
było nader często niedostępne, a dzie-
ci uczęszczające, np. do szkoły w La-
sku, przeżywały horror – skarżyli się 
rodzice, że nie zabezpieczono żadnej 
bezpiecznej kładki zastępczej na czas 
przebudowy. W październiku trzecio-

Równy i szerszy

Q
Ku uciesze wielu, przejazd kolejowy przy Zakładach Chemicznych wreszcie został 
oddany do użytku   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Wylewanie umocnień pod przyszłym przejazdem kolejowym w rejonie Zakładów 
Ziemniaczanych   fot. Piotr P. Ruszkowski

Droga za SP 2
Już po publikacji w  ub. miesiącu na 
str. 25 odpowiedzi na pytanie do władz, 
kiedy zostanie wybudowane przebicie 
drogi z ul. Żabikowskiej przy SP 2, któ-
re połączy odnogę z  ul. Kościuszki, 
otrzymaliśmy uzupełnioną informację 
z Urzędu Miast. Burmistrz Małgorzata 
Machalska – Kwestia wytyczenia i ewen-
tualnej budowy drogi łączącej ul. Żabi-
kowską z ul. Kościuszki wzdłuż płotu SP 2 
była omawiana na spotkaniu konsulta-
cyjnym w dniu 11 października br. Mia-
sto nie jest właścicielem terenu, przez 
który miałaby przebiegać droga. Wobec 
protestu mieszkańców bloków sąsiadują-
cych z boiskiem SP 2, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Lubonianka” (wieczysty użyt-
kownik terenu) nie przekaże Miastu 
prawa do dysponowania gruntem na cele 
projektowe i budowlane.    (Z)

Na wf. bez kurtki – cd.
Dotyczy informacji na temat łącznika 
wybudowanego pomiędzy Gimnazjum 
nr  2 i  Lubońskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji („WL” 10-2016, str. 11). Infor-
macje te zamierzaliśmy zawrzeć w mate-
riale na temat inwestycji opublikowanym 
w ub. miesiącu na str. 11, ale dane z Urzę-
du Miasta uzyskaliśmy dopiero po pisem-
nej prośbie z opóźnieniem.

Odbiór inwestycji odbył się 22 września 
2016 r., trwa procedura uzyskania po-
zwolenia na użytkowanie w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
(od red. – od burmistrz M. Machalskiej 
wiemy, że pozwolenie to już jest, ale 
trwają poprawki). Obiekt nie został jesz-
cze przekazany w zarząd żadnej instytu-
cji, decyzja o tym zapadnie w terminie 
późniejszym. Łącznik będzie ogrzewany 
instalacją c.o. ze szkoły, za pomocą grzej-
ników kanałowych – kraty w posadzce 
to podesty nad grzejnikami. Koszt in-
westycji: projekt budowlany – 32 964 zł 
(koszt poniesiony przez LOSiR), projekt 
wykonawczy i przebudowy kolizji (prze-
łożenie instalacji kanalizacji deszczowej 
– przyp. red.) – 30  319,50  zł, nadzór 
inwestorski – 5 904 zł, prace budowlane 
– 336  173,39  zł, łącznie – ok. 
405 361 zł.    Elżbieta Nytko-Flieger
  (podinspektor ds. inwestycji UML)

Uzupełnieniaklasiści z  Dolnego Lasku, często już 
o zmroku, dodatkowo popołudniami 
uczęszczały na różaniec do kościoła 
w Lasku.
Obecnie zamknięty jest drugi przejazd 
– przy Zakładach Ziemniaczanych, przy 
którym trwają prace modernizacyjne. 
Ten docelowo ma być jedynym strzeżo-
nym przejazdem kolejowym w Luboniu.

(I)
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Sala wypełnia się. To mieszkańcy oko-
lic LOSiR-u. Przyszli, bo boją się skut-
ków budowy na dachu hali sportowej 
stacji bazowej telefonii komórkowej. 
Ten lęk jest uzasadniony nie tylko 
względami zdrowotnymi, choć przede 
wszystkim te są przez mieszkańców 
podnoszone. Zwłaszcza, że obok jest 
szkoła, w niej na razie gimnazjaliści, 
ale od nowego roku szkolnego naj-
prawdopodobniej będzie to podsta-
wówka. Dzieci są najbardziej narażone 
na skutki promieniowania, dowodzi 
jedna z uczestniczek narady i pewnie 
ma rację. Atmosfera jest od początku 
napięta. Zastępca burmistrza, Michał 
Popławski, mówi, że rozumie obawy, 
także te finansowe, bo takie sąsiedztwo 
obniża wartość posesji. Ma jednak 
argumenty pod rozwagę, wydające się 
racjonalnymi. Pokazują alternatywę 
– albo jedna stacja bazowa dla przy-
najmniej trzech operatorów na tym 
dachu, albo kilka małych, do 3 metrów, 
w różnych miejscach, poza jakąkolwiek 
kontrolą, bo takie nie wymagają, zgod-
nie z polskim prawem, żadnych zezwo-
leń. Ten argument nie przekonuje ze-
branych. Wręcz przeciwnie, odbierają 
go, jako szantaż. Swoją drogą, takie 
prawo sejm uchwalił, ułatwiając życie 
operatorom, nie licząc  się z  wolą 
mieszkańców. Potwierdza ten zamiar 
Grzegorz Kwiatkowski z  T-Mobile, 

głównego zainteresowanego nową sta-
cją. Powołuje się na swoje doświadcze-
nie w budowaniu takich urządzeń i na 
wielokrotnie podkreślaną skłonność 
do kompromisu z lokalną społeczno-
ścią. To jeszcze bardziej rozwściecza 
zebranych. Mówią wprost, jeśli staro-
stwo powiatowe wyda zgodę na budo-
wę, to ją zaskarżą i wygrają w sądzie. 
Bardzo emocjonalnie reaguje kilka 
osób, najbardziej pan z drugiego i pani 
z  trzeciego rzędu. On zarzuca kłam-
stwo i mówienie głupstw przedstawi-
cielom operatora, ona domaga  się 
wyjaśnienia przyczyn zdemontowania 
takiej stacji z  dachu Urzędu Miasta, 
rzekomo pod wpływem protestu sióstr 
zakonnych z  sąsiedztwa magistratu. 
Bardziej racjonalnie odzywają się pan 
z końca sali i pani spod okna, argu-
mentują za odmową zgody, a głównym 
powodem jest niewiara w nieszkodli-
wość i  nieprzejednana wola niedo-
puszczenia do budowy. Pani spod 
drzwi kwestionuje sens takich kon-
sultacji. Podnosi kwestię złego powia-
domienia mieszkańców i  rodziców 
uczniów o  spotkaniu, podważa sens 
spotkania, które pozbawione jest pro-
fesjonalnej prezentacji, komputerowej 
wizualizacji i  niezależnej, naukowej 
oceny zagrożeń. Wielu uważa, że ce-
lowo wyznaczono konsultacje na go-
dzinę 16, by uniemożliwić w  nich 

udział pracują-
cych o tej porze. 
Radny Andrzej 
Okupniak oso-
biście rozniósł 
ponad 500 za-
proszeń, więc 
nie zgadza  się 
z  takim zarzu-
tem, choć opto-
wałby za póź-
niejszą godziną 
spotkania. Przy-
gotowana do 
niego sala mo-
głaby pomieścić 
ok. 80 osób, na 
spotkanie przy-
szło zaledwie 
ponad 30. Nie-

Stacji bazowej na LOSiR-ze nie będzie

Q
Przedstawiciel inwestora (z lewej) oraz zastępca burmistrza 
Michał Popławski i zaangażowany w sprawę radny Andrzej 
Okupniak   fot. Jerzy Nowacki

liczna jest reprezentacja zainteresowa-
nych. A  demokracja bezpośrednia 
wymaga obecności, uczestnictwa 
i sprawnego prowadzenia. Tu jest wię-
cej apeli o spokój, niż prób rzeczywi-
stego zapanowania nad zebranymi, 
w  taki sposób, by mogli wypowie-
dzieć się i wysłuchać argumentów. Są 
też nieliczni zwolennicy budowy stacji, 
a przynajmniej ludzie z wątpliwościa-
mi, gotowi do rozważenia zgody na 
taką inwestycję. Też chcieliby poważ-
niejszej debaty na temat potencjalnych 
lub rzeczywistych zagrożeń. Niektórzy 
robią wrażenie stojących zawodowo 
po stronie operatorów. Nie wiadomo, 
kim są. Może zaproszeni dla przeciw-
wagi wobec protestujących? Argumen-
ty, że wszyscy używamy mobilnych 
urządzeń, nie przekonują nikogo. Prze-
cież można wybudować wysoki maszt 
z  dala od domostw i  szkół. Będzie 
droższy, ale bezpieczniejszy. Krzysztof 
Słoński, zatrudniony w T-Mobile jako 
specjalista od ochrony środowiska, 
były pracownik takich wydziałów 
w  UM Poznania i  województwa, nie 
wzbudza zaufania sali. Krzyczą, że 
kłamie, bo musi. Obrażony, rezygnuje 
z próby przekonania zebranych. Rad-
ny Okupniak jest z  mieszkańcami, 
jednych uspokaja, innych lekko upo-
mina, kolejnych zachęca do wypowie-

dzi. Jeden z  mieszkańców, Mirosław 
Trzeciak, bardzo rozsądnie argumen-
tuje, że nie ma na świecie ostatecznych 
dowodów o nieszkodliwości lub szko-
dliwości takich urządzeń, ale obawy 
są uzasadnione. Potwierdzają je bada-
nia i  kontrole. Także kontrola NIKu 
i wnioski po niej sformułowane. Trze-
ba się z nimi liczyć. Któż bowiem po-
niesie konsekwencje, gdy okażą  się 
słuszne? Kto zapłaci odszkodowania 
za wyrządzone straty i utracone zdro-
wie? Gmina? Operatorzy? Ludzie 
boją  się i  to jest wystarczający argu-
ment, wobec braku obiektywnych opi-
nii na ten temat. Pada jeszcze propo-
zycja kolejnego, lepiej przygotowane-
go zebrania. Ale też kontrpropozycja 
pana z  tyłu, oparta o  ostateczność 
braku zgody, niemożliwej do wycofania 
pod wpływem jakichkolwiek argumen-
tów i autorytetów. Zresztą strony de-
klarują emocjonalnie, że nie zamierza-
ją uznać żadnych ekspertów za wiary-
godnych. W  tej sytuacji burmistrz 
Popławski ogłasza konsultacje za za-
kończone i  wobec sprzeciwu miesz-
kańców oświadcza, że nie wyrazi zgo-
dy na budowę stacji bazowej na dachu 
LOSiRu, należącego do miasta. Wola 
mieszkańców uszanowana. Kamień 
z serca.

JN

Q
Publiczna dyskusja na temat lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na 
dachu LOSiR-u   fot. Jerzy Nowacki

W środę, 19 października o godz. 16.30 
w czytelni Biblioteki Miejskiej odbyły się 
zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań konsultacje społecz-
ne dotyczące opracowywania projektu 
Planu Zrównoważonej Mobilności Miej-
skiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (MOF) Poznania na lata 2016-
2025. W  spotkaniu wzięli udział: bur-
mistrz Małgorzata Machalska, dyrektor 
Biura Metropolii Poznań, były Wojewo-
da Wielkopolski – Maciej Musiał, pro-
wadzący prezentację przedstawiciel 
wykonawcy projektu – Wojciech Kusek, 
pracownik Wydziału Spraw Komunal-
nych UM – Mateusz Olejniczak oraz 

radni: Katarzyna Ekwińska, Łukasz Bu-
dzyński, Michał Szwacki i Paweł Wol-
niewicz. Niestety, w  konsultacjach 
oprócz wymienionych, wzięła udział 
tylko jedna mieszkanka Lubonia zain-
teresowana tematem. Referujący pro-
jekt Wojciech Kusek przedstawił m.in. 
priorytety projektu, do których zali-
czył: wzrost konkurencyjności trans-
portu zbiorowego, transport niezmo-
toryzowany (ścieżki i drogi rowerowe) 
będący alternatywą do zmotoryzowa-
nego, oraz poprawę jakości środowiska 
naturalnego.

PAW

Konsultacje w bibliotece

Q
W konsultacjach uczestniczyli, od lewej: mieszkanka Lubonia oraz radni – Łukasz 
Budzyński, Małgorzata Machalska, Maciej Musiał, Michał Szwacki i Katarzyna Ekwiń-
ska   fot. Paweł Wolniewicz
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We wrześniowym numerze „Wieści Lu-
bońskich” opublikowaliśmy list podpi-
sany przez 36 mieszkańców ul. Solskiego, 
w  którym zwracają uwagę Urzędowi 
Miasta na kilka niebezpieczeństw w swo-
im najbliższym rejonie. Z kolei w ostat-
nim numerze Niezależnego Miesięczni-
ka Mieszkańców ukazał się kolejny list 
niezadowolonych z  odpowiedzi magi-
stratu. Wskazaliśmy też, że urzędnicy 
nie rozmawiali z mieszkańcami o szcze-
gółach tego, co ich boli. Wezwano „Wie-
ści Lubońskie”, a zgromadzony materiał 
okazał się mieć wiele wątków. Niektóre 
można rozwiązać prawie bezkosztowo, 
porządkując sprawy czy wprowadzając 
odpowiednią organizację. Na wiele pro-
blemów mieszkańcy znają konkretne 
rozwiązania, które z  gospodarskiego 
punktu widzenia mają mocne i logiczne 
uzasadnienia.

Okaleczacz?
Zbliżając się do newralgicznego skrzyżo-
wania ul. Traugutta z 11 Listopada można 
zauważyć, iż znak drogowy informujący 
o pierwszeństwie dróg znajduje się na ta-
kiej wysokości, że nawet niezbyt rosła 
osoba może zranić głowę. Tu nie potrzeba 
wielce planować, inwestować czy wprowa-
dzać do budżetów. Po prostu wystarczy 
naprawić zaniedbanie. Warto przypo-
mnieć, że to niebezpieczne skrzyżowanie 
już w 2009 roku miało zostać zamienione 
na rondo („WL” 06-2009, str.  20). Takie 
realne plany miasto przedstawiało w związ-
ku z  uzyskanym i  wykorzystanym do�-
nansowaniem na przebudowę ul. Cmen-
tarnej i Traugutta (tzw. schetynówki).

Chodniczek
Przedstawiane we wrześniowych „Wie-
ściach Lubońskich” kamieniste, kilkuna-
stometrowe dojście na przystanek auto-

Gospodarskim okiem   

Jeszcze o bolączkach w rejonie ul. Solskiego

busowy z  ul.  Solskiego na Traugutta, 
w związku z nieuregulowanymi kwestia-
mi własnościowymi oraz nieprzyjęciem 
proponowanych warunków wykupu, wg 
urzędowego pisma, w 2016 roku nie może 
być utwardzane. Jednak część chodnika, 
będąca jednocześnie przystankiem auto-
busowym została jeszcze w październiku 
wyłożona płytkami. Nie jest to wzorcowa 
budowa, raczej zdaniem rozmówców 
podczas kolejnej naszej wizji lokalnej – 
fuszera i prowizorka. Społeczność lokal-
na zapewne pomoże nam śledzić trwałość 
tej „inwestycji”. Nasi rozmówcy i autorzy 
pisma mają konkretny pomysł na utwar-

dzenie chodnika. Wskazywali na za-
mknięty, nieużywany odcinek ścieżki 
rowerowej przy Factory i przy nas zade-
klarowali, że gdy dostaną rozebraną 
w tamtym miejscu kostkę brukową, sami 
załatwią resztę. Żałują, że nikt z nimi nie 
rozmawiał. Są rozżaleni postawą urzęd-
ników, którzy nie mieli na tyle entuzja-
zmu, by zasygnalizowane w piśmie pro-
blemy rozwinąć i  omówić na miejscu 
podczas bezpośredniej wizji lokalnej. 
Dziwią się też swojemu radnemu, który 
mieszka na tej ulicy, podpisał  się pod 
pismem do Urzędu Miasta i  jako prze-
wodniczący Komisji Komunalnej mógłby 
być bardziej skuteczny. Komentują, że 
interesuje go bardziej zbieranie poparcia 
na budowę szerokopasmowego Internetu, 
niż rozwiązywanie lokalnych problemów.

„Okrężnica”
Wielu lubonian nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że ul. Solskiego wraz z odcinkiem 
Studziennej w  porannych godzinach 
szczytu stają się dogodnym objazdem dla 
pojazdów próbujących dostać się z Ko-
mornik do Lubonia. Korek, jaki tworzy się 
przy granicy miasta, na podporządkowa-
nym odcinku ul.  11 Listopada, zmusza 
niektórych kierowców do szukania skró-
tu. Widząc przed sobą rząd aut czekają-
cych na wolny wlot w łuk ul. Traugutta 
i 11 Listopada (przy piekarni Górniaczyk) 
kierowcy często wolą uciec w  prawo, 
w nieutwardzoną ul. Studzienną, skąd po 
kilkudziesięciu metrach zjeżdżają w lewo, 
w równoległą do 11 Listopada ulicę Sol-
skiego, z  której mają już bezpośredni 
wyjazd na główną ul. Traugutta.

Ciekawostka
Czy ktoś z czytelników zna drugie takie 
miejsce, gdzie przystanek autobusowy 
byłby usytuowany dokładnie na łuku 
skrzyżowania? W Luboniu-Żabikowie 
jest taki na granicy z Komornikami przy 
skrzyżowaniu ul. 11 Listopada z ul. Stu-
dzienną.  PPR

Q
Autorzy pisma do Urzędu Miasta z po-
bliskiej ul. Solskiego pokazują „Wie-
ściom” znak drogowy znajdujący się na 
wysokości 152 cm zamontowany po 
południowej stronie ul. Traugutta. Pu-
łapka dla zamyślonych, roztargnionych 
czy zajętych telefonem komórkowym   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Bardzo nieprzyjaźnie wyglądał frag-
ment chodnika na ul. Traugutta jeszcze 
10 października. Zagrożeniem dla pie-
szych nie jest jedynie jego tłuczniowa 
nawierzchnia, ale także kamienie wy-
padające na jezdnię, które strzelając 
spod kół samochodowych mogą kale-
czyć przechodniów a ponadto zapy-
chają guliki odprowadzające wody 
opadowe. Wskazywano także na po-
trzebę ścięcia narożnika opłotowania 
(w niewielkim stopniu) w celu poprawy 
widoczności dla wyjeżdżających 
z ul. Solskiego samochodów (patrz: 
„WL” 10-2016 str. 27) i wyrównania 
szerokości chodnika na łuku. Zwrócono 
także uwagę na potrzebę obniżenia 
w tym miejscu krawężników czy wypo-
ziomowania stalowej klapy zaworu 
wodnego oraz nawierzchni, by w miarę 
wygodnie móc się przedostać wóz-
kiem dziecięcym lub inwalidzkim   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

Nowy, ułożony 
z 51 mniejszych 
płytek, kilkume-
trowy chodnik 
na ul. Traugutta, 
na odcinku przy 
przystanku 
autobusowym 
w kierunku 
skrzyżowania 
z ul. Solskiego, 
wykonany 
w drugiej poło-
wie październi-
ka, którego 
jakość jest kwe-
stionowana   
fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q
Przystanek autobusowy znajdujący się dokładnie na łuku skrzy-
żowania ul. 11 Listopada z ul. Studzienną   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

Kolejnym problemem w tym rejonie 
jest lokalizacja przystanku autobu-
sowego na ul. 11 Listopada (okolice 
sklepu „Społem”). Przedstawimy go 
w następnym wydaniu „WL”.
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Msza św.
Na początku uroczystej liturgii wikariusz 
– ks. Jacek Zjawin – powitał wszystkich 
wiernych, wśród nich: władze, 16  pocz-
tów sztandarowych, które wprowadził 
wydając komendy Starszy Lubońskiego 
Bractwa Kurkowego (LBK) – Robert 
Świerczyński – oraz licznie zgromadzo-
ny kwiat młodzieży. W  wygłoszonej 
homilii kapłan podkreślił doniosłość 
chwili i  wyraził przekonanie, że żyjąc 
w wolnej Polsce powinniśmy to docenić 
i  należycie wykorzystać. Wspomniał 
o naszych wspaniałych tradycjach naro-
dowych w aspekcie ciągłego dążenia do 
wolności i jej umiłowania. Podczas pa-
triotycznego nabożeństwa, które swoim 
śpiewem uświetnił chór „Bard”, odmó-
wiliśmy „Modlitwę za Ojczyznę” ks. 
Piotra Skargi, po błogosławieństwie 
odśpiewaliśmy „Boże coś Polskę”, po 
czym po pokłonieniu się przed ołtarzem 
pocztów sztandarowych, uczestnicy 
wzniosłego wydarzenia przenieśli się na 
pl. Edmunda Bojanowskiego.

Przed pomnikiem
Przed Zniczem Pamięci Pokoju pokłoni-
ły się poczty sztandarowe: miasta Luboń, 
LBK, Towarzystwa Kulturalno-Oświato-
wego „Forum Lubońskie”, Związku Strze-
leckiego „Strzelec”, lubońskich szkół, OSP, 
Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubo-
nianka” oraz lubońskich harcerzy. Wartę 
honorową pełnili członkowie Grupy 
„Semper Fidelis” (później przedstawili 
również krótką, okolicznościową insce-
nizację) i ZS „Strzelec”. Na wstępie pro-
wadząca obchody Magdalena Seifert 
z Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury 
UM powitała wszystkich mówiąc: Cele-
brować niepodległość można w różny spo-
sób, tak jak my teraz – o�cjalnie, ale także 
aktywnie. W  Luboniu świętujemy już 
dzisiaj od godz. 11.11, kiedy to startował 
6. Luboński Bieg Niepodległości. Następnie 
odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, 
po czym przemówiła burmistrz Małgo-
rzata Machalska: Po raz kolejny czcimy 
w  tym miejscu jedną z  najważniejszych 
dat w polskiej historii – odzyskanie nie-
podległości. W takiej chwili warto wspo-

mnieć tamte czasy – warunki i atmosferę, 
w  jakiej odradzało  się państwo polskie 
z jego społeczeństwem. Jak z każdej hi-
storii, można i należy wyciągać wnioski 
i  szukać wskazówek do postępowania 

również i  w  czasach 
współczesnych… Wło-
darz naszego miasta 
podkreśliła również 
m.in., że świętując 
w  Luboniu, powinni-
śmy o  nim mówić 
i chciałaby, abyśmy ra-
zem zastanowili się nad 
tym, jak możemy po-
prawić wzajemne rela-
cje, aby nasze lokalne 
społeczeństwo stawa-
ło  się coraz lepiej roz-
budowane – bardziej 
przyjazne i  obywatel-

skie. W dalszej kolejności z krótkim kon-
certem pieśni patriotycznych wystąpił 
niezawodny chór „Bard” pod batutą 
Arkadiusza Klemczaka, po czym po-
szczególne delegacje przy dźwiękach 
werbli złożyły pod pomnikiem wiązan-
ki kwiatów i zapaliły znicze. Na koniec 
bracia kurkowi oddali dwie honorowe 
salwy armatnie. Serce rosło na widok 
lubońskiej młodzieży, która licznie i ak-
tywnie brała udział w uroczystości.

PAW

Niepodległościowe salwy
Odprawieniem uroczystej Mszy św. w kościele św. Barbary, w piątek, 11 listopada o godz. 16., rozpoczęto 
obchody 98. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Potem lubonianie tradycyjnie 
zgromadzili się na pl. Edmunda Bojanowskiego

Q
Kościół św. Barbary podczas uroczystej celebry w Święto Niepodległości    
fot. Rafał Wojtyniak

Q
Plac Edmunda Bojanowskiego wieczorem 11 listopada – z pocztami sztandarowy-
mi, delegacjami instytucji i organizacji lubońskich, młodzieżą i coraz liczniej gro-
madzącymi się z okazji świąt narodowych w tym miejscu mieszkańcami   fot. Rafał 
Wojtyniak

Q
Patriotyzm od najmłodszych lat   fot. Rafał Wojtyniak

Jak co roku, miesiąc listopad gromadzi 
w naszym mieście amatorów biegania 
i to zarówno tych starszych, jak i naj-

młodszych, którzy przygodę z tym spor-
tem dopiero rozpoczynają. Dla tych 
najmłodszych adeptów biegania człon-

kowie Lubońskie-
go Klubu Biega-
cza przygotowali 
3. edycję Biegu 
„Mały Patriota”. 
Tym razem na 
Wzgórzu Papie-
skim zebrało  się 
ponad 250 dzieci 
i   m ł o d z i e ż y 
w  wieku od 0-16 
lat, którzy na dy-
stansach odpo-
wiednich dla swo-
jego wieku dziel-
nie i z uśmiechem 

Ach cóż to były za biegi

Trzeci Bieg „Mały Patriota” 2016
na twarzy biegali po asfaltowych alej-
kach. Patronat honorowy nad imprezą 
objęła Burmistrz Małgorzata Machalska, 
która otwierając zawody wszystkim 
uczestnikom życzyła powodzenia i ra-
dości z  biegania, bo wszyscy w  tym 
dniu, którzy stanęli na starcie, byli zwy-
cięzcami. Każdy ze zgłoszonych zawod-
ników, który ukończył bieg, dostał oko-
licznościowy medal, posiłek regenera-
cyjny (ciepłą zupę, owoce), a zwycięzcy 
w swoich kategoriach otrzymali pucha-
ry i upominki od Urzędu Miasta i spon-
sorów. Jako organizatorzy już dzisiaj 
pragniemy zaprosić naszych małych 
patriotów na przyszłoroczny bieg, jak 
również na inne biegi i  imprezy spor-
towe organizowane przez Luboński Klub 
Biegacza. Wszystkie osoby, które pragną 

przyłączyć  się do tego typu inicjatyw 
i  pomagać nam w  organizacji imprez 
oraz wspólnie biegać, nie tylko 
w Luboniu, zapraszamy do wstąpienia 
do naszego klubu i na naszą stronę in-
ternetową www.lubonskikb.pl.

Luboński Klub Biegacza  
Q
Radość małych biegaczy i ich opiekunów   fot. Artur Napierała

Q
Smak zwycięstwa   fot. Artur Napierała
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Miasto buduje ul. Wschodnią w centrum 
Lubonia. Wykonawca zgromadził ziemię 
z tej budowy na pobliskim terenie, któ-
ry dzierżawi od właściciela gruntu. Teren 
jest nieogrodzony, pryzmy ziemi duże, 
nawieziono też inne materiały do budo-
wy, w dzień kursuje tu sprzęt budowlany 
(ciężarówki, koparki), chętnie bawią się 
tu dzieci z  osiedla. Mieszkańcy kilka-
krotnie zadawali za naszym pośrednic-
twem pytania skierowane do władz 
miasta o  bezpieczeństwo. Zapytaliśmy 
prawnika, kto odpowiada za ten stan?

QQ Jeśli coś się stanie na hałdach zie-
mi nawiezionych na niezabezpieczony 
teren przy ul. Pułaskiego, to do kogo 
mamy się zwrócić – do miasta, które 
jest inwestorem, do �rmy (wykonawcy 
miejskiej inwestycji) czy do właściciela 
działki, który ją wydzierżawia?

Za skutki zdarzenia odpowiedzialność 
może ponieść Gmina lub Wykonawca 
lub oba podmioty jednocześnie.
Inwestor – Gmina – za tzw. winę w wy-
borze lub za własne zawinione zachowa-
nia, w  szczególności za brak kontroli: 
Kto powierza wykonanie czynności 
drugiemu, ten jest odpowiedzialny za 
szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy 
wykonywaniu powierzonej mu czynno-
ści oraz ewentualnie Osoba prawna jest 
obowiązana do naprawienia szkody wy-
rządzonej z winy jej organu.
Gmina może jednak powołać  się na 
art. 429 kodeksu cywilnego i próbować 
przerzucić całkowitą odpowiedzialność 
na wykonawcę, wskazując zgodnie 
z przepisem, że nie ponosi winy w wy-
borze albo że wykonanie czynności po-
wierzyła osobie, przedsiębiorstwu lub 
zakładowi, które w zakresie swej dzia-
łalności zawodowej trudnią się wykony-
waniem takich czynności.

Wykonawca natomiast 
odpowiada za szkodę wy-
rządzoną jego własnym 
zawinionym zachowa-
niem z art. 416 kodeksu 
cywilnego (względnie z art. 415 kodek-
su cywilnego).
Oczywiście pozywać można gminę 
i wykonawcę (solidarnie). Oba pod-
mioty mogą zatem odpowiadać razem, 
choć z innej podstawy prawnej. Jeden 
z art. 429 kc lub 416 kc, a wykonawca 
z art. 416 kc. (względnie z art. 415 kc).
Oba podmioty mogą próbować rów-
nież uwolnić się od odpowiedzialno-
ści wskazując na odpowiedzialność 
rodziców za dzieci,  wynikającą 
z   art .   427 kodeksu cywilnego, 
względnie wykazywać przyczynie-
nie się poszkodowanego do powsta-
nia szkody.
O tym, kogo pozwać w razie powsta-
nia szkody (krzywdy), decydują osta-
tecznie okoliczności faktyczne zda-
rzenia,  jego przebieg, a  przede 
wszystkim treść umów, jakie gmina 
podpisała z wykonawcą robót budow-
lanych w zakresie obowiązków każdej 
ze stron umowy.
Osobiście uważam, że oba podmioty 
winny jednak wziąć pod uwagę ewen-
tualną odpowiedzialność prawną za 
zdarzenie i szkody, które mogą powstać 
przy budowaniu drogi, a  rodzice po-
winni pamiętać, że obowiązani są do 
nadzoru nad swoimi małoletnimi dzieć-
mi. Pozostaje tylko życzyć wszystkim, 
aby nie było konieczności stosowania 
wyżej wskazanych przepisów prawa 
w praktyce. 

Kancelaria Radcy Prawnego 
Kamila Kowalewska w Luboniu

tel. 735 336 147
radca.kowalewska@gmail.com

Problemy prawne Lubonia

Starostwo uruchomiło „Pro�laktyczny 
program szczepień przeciwko grypie dla 
mieszkańców powiatu poznańskiego”. 
Ruszyła kolejna już edycja bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie dla osób 
zameldowanych na terenie powiatu. Pro-
gram polityki zdrowotnej �nansowany 
z  powiatowych środków budżetowych 
był skierowany do osób 50+ (tj. urodzo-
nych nie później niż 31 grudnia 1966 r.). 
Szczepienia realizowane były w 17 przy-
chodniach na terenie gmin. W Luboniu 
można się było zaszczepić w Przychod-
ni Lekarza Rodzinnego przy ul. Ponia-

towskiego. Przychodnia dostała ok. 300 
szczepionek, które szybko się rozeszły. 
Lubonianie mogli zaszczepić  się też 
w okolicznych przychodniach, np. w Wi-
rach czy Mosinie, jednak i  tam szcze-
pionki szybko  się skończyły, tym bar-
dziej, że tamtejsza pula była znacznie 
mniejsza (Wiry – 20 sztuk, Mosina – 70). 
Program w  założeniu miał trwać do 
końca grudnia 2016 r. lub do wyczerpa-
nia zapasów. Tegoroczna akcja pokazu-
je, jak duże jest zapotrzebowanie na 
darmowe szczepienia.

B.S.

Stop przeciwko grypie

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział 
w Poznaniu, zachęca do wzięcia udziału 
w akcji pod hasłem: „Gromadzimy hi-
storię”. Chcemy ocalić od zapomnienia 
dokumenty ukazujące życie Polaków 
w okresie okupacji niemieckiej i sowiec-
kiej oraz losy Sybiraków. Poszukujemy 
świadków walk o  wolność i  niepodle-
głość oraz więźniów niemieckich obozów 
koncentracyjnych i sowieckich łagrów, 
chcących przekazać do IPN-u dokumen-
ty, wspomnienia, relacje i inne pamiątki 
dotyczące wojennych i tułaczych przeżyć. 
Zwracamy się z apelem o przekazywanie 
do poznańskiego Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej materiałów dotyczą-

cych tak ważnych dla naszej historii 
wydarzeń. Więcej: http://poznan.ipn.
gov.pl/pl7/aktualnosci/36881,Akcja-Gro-
madzimy-historie.html

Natalia Cichocka
rzecznik prasowy IPN  

(61 835 69 00, 793 086 069)

Od redakcji „WL”:
Jeśli materiały, które zechcecie Państwo 
przekazać do IPN-u dotyczą osób zwią-
zanych w  jakikolwiek sposób z  Lubo-
niem, zapraszamy także do redakcji. 
Sporządzimy kopie i  wykorzystamy 
w „Rocznikach Historycznych Lubonia”.

Akcja IPN

Aplikacja „Moja Komenda” – pierwszy 
mobilny przewodnik po polskich jed-
nostkach Policji przygotowany przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – umożliwia wyszukanie 
każdego dzielnicowego w  Polsce. Aby 
to zrobić, wystarczy wpisać np. własny 
adres zamieszkania, a aplikacja odnaj-
dzie funkcjonariusza, który dba o nasz 
rejon zamieszkania oraz pokaże, w któ-
rej jednostce on pracuje. Dzielnicowych 
możemy wyszukać także po ich imieniu 
lub nazwisku. Aby połączyć się z funk-
cjonariuszem, wystarczy jedno kliknię-
cie. Wyszukiwarka dzielnicowych dzia-
ła w trybie o�ine. Użytkownik nie musi 
mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć 
swojego dzielnicowego. Nowa aplikacja 
zawiera także bazę teleadresową wszyst-

kich komend i komisariatów w Polsce. 
Dodano do niej dodatkowe jednostki, 
m.in. rewiry dzielnicowych oraz poste-
runki. Została wyposażona w dwa try-
by wyszukiwania informacji. Po włą-
czeniu usług lokalizacyjnych w telefonie 
sama odnajdzie najbliższe policyjne 
obiekty. Po przejściu w tryb online wy-
starczy jedno kliknięcie, by wskazała 
trasę do najbliższej komendy lub komi-
sariatu. Równie sprawnie połączy nas 
z  dyżurnymi policjantami z  wybranej 
jednostki. Dodatkowo „Moja Komenda” 
umożliwia wyszukanie po nazwie jed-
nostki, ulicy lub kodzie pocztowym. Jest 
usługą bezpłatną, dostępną na telefony 
i inne urządzenia mobilne z Androidem 
oraz iOS.

KP

Mój dzielnicowy

1 listopada o drugiej w nocy zatrzymano nietrzeźwego mieszkającego w na-
szym mieście obywatela Bułgarii (wcześniej był już notowany), podejrze-
wanego o  włamanie do samochodu marki Daily Iveco zaparkowanego na 
jednej z posesji przy ul. Armii Poznań. Niepoprawny obcokrajowiec chciał 
przywłaszczyć sobie piecyk oraz koło zapasowe, jednak udaremnili to poli-
cjanci, którzy złapali go na gorącym uczynku (straty: 500 zł).

PAW

Kradzież na rauszu

Gruntowa ul. Nowiny, 
dojazd do ul. Traugutta 
– pełna dziur, wybojów, 
kałuż. Niebezpiecznym 
zjawiskiem jest przeno-
szenie błota przez koła 
samochodów na łuk 
asfaltowej ul. Traugutta. 
Jedni skarżą się na jakość 
drogi gruntowej, inni na 
niebezpieczny zakręt   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Kiedy 
będzie 
lepiej?

Q
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QQ Jest już listopad i  pogoda niezbyt 
na asfaltowanie. Na niektórych ulicach 
zdjęto miejscami warstwy starej spęka-
nej nawierzchni. Lecą tam liście, pada 
deszcz, samochody robią błoto. To nie 
są dobre warunki, by ułożyć tam trwa-
łą nawierzchnię? Dlaczego nie robiono 
tego wcześniej, np. latem?

Odp.: Informuję, że prace odbywają się 
w ramach corocznych remontów cząst-
kowych ulic i  trwają od czerwca br. 
Zakres prac obejmował między innymi 
remont ulicy Traugutta, przebudowę 
parkingu przy ul. Sikorskiego, remont 
nawierzchni na ul. Kościelnej, Sikorskie-
go oraz Wojska Polskiego. Nie ma moż-
liwości prowadzenia prac we wszystkich 
wymienionych punktach jednocześnie, 
dlatego też część zakresu realizowana 
jest w  przeciągu pierwszego tygodnia 
listopada. Niemniej jednak należy pod-
kreślić, że wykonawca prac jest zobo-
wiązany do wykonania ich zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz z  uwzględnie-
niem warunków pogodowych. Przepro-
wadzone remonty objęte są dwuletnią 
gwarancją.    oprac. Mateusz Olejniczak

(Wydział Spraw Komunalnych)

QQ Dobrze, że „Wieści” pokazały wreszcie 
to, co od dawna przeszkadza pieszym 
na placu Bojanowskiego! Fotogra�a 
chodnika zajętego przez samochody, 
zrobiona z góry, to doskonały dowód 
na bezkarność i bezsensownie wydane 
pieniądze na infrastrukturę. Myślałem, 
że po publikacji tego tematu, władze od 
razu coś zrobią w tej sprawie. Tymcza-
sem nic się nie zmieniło. Pytam więc je: 
kiedy zareagujecie i przestaniecie to-
lerować stan niezgodny z przepisami? 
Wystarczy postawić choćby odpowied-
nie znaki!    (emeryt)

Odp.: Odpowiedź i natychmiastowa re-
akcja na apele czytelników i lokalnej pra-
sy w  sprawie uporządkowania sposobu 

Mieszkańcy pytają

Problemy drogowe
parkowania na pl. E. Bojanowskiego 
wzdłuż ul. Poniatowskiego, nie jest moż-
liwa. Stworzenie miejsc postojowych 
zgodnie z warunkami technicznymi od-
powiadającymi miejscom parkingowym 
wymaga sporządzenia projektu organi-
zacji ruchu. Przy tak wąskim pasie par-
kingu (własność miasta to zaledwie ok. 
4 metry, pozostała część stanowi własność 
prywatną) dozwolone byłoby jedynie 
parkowanie równoległe, co spowodowa-
łoby zmniejszenie miejsc parkingowych 
co najmniej o połowę. Zgodnie z przepi-
sami Prawa o ruchu drogowym kierow-
ca zobowiązany jest zostawić odległość 
nie mniejszą niż 1,5 m dla ruchu piesze-
go. Wszelkie łamanie przepisów należy 
zgłaszać funkcjonariuszom Straży Miej-
skiej lub Policji. Straż Miejska została 
zobowiązana do stałego monitorowania 
tego terenu.    Małgorzata Machalska

 (Burmistrz Miasta Luboń)

QQ Czy nieskutecznych „szubienic” za-
montowanych przed wiaduktem na ul. 
Powstańców Wlkp., których celem miało 
być ostrzeganie przed wąskim prześwi-
tem pod torami, nie można zamienić 
na pulsacyjne ledowe znaki drogowe 

– zakaz wjazdu pojazdów o wysokości 
ponad X m? Mam wrażenie, że usta-
wione w odpowiednich miejscach sku-
teczniej będą informowały o niebez-
pieczeństwie.    (kk)

Odp. Informuję, że obiekt jest admini-
strowany przez PKP SA. Wspomniane 
przez Pana urządzenia bramowe U-10 
zostały zamontowane przez ww. Spółkę 
i nie są utrzymywane przez Miasto Lu-
boń. W związku z powyższym nie ma 
możliwości naprawy urządzenia na koszt 
Miasta. Wielokrotnie pisemnie oraz 
podczas spotkań z  przedstawicielami 
Spółki zwracaliśmy uwagę na zaistniały 
problem. Niemniej jednak na ulicy Po-
wstańców Wielkopolskich zlokalizowa-
ny jest znak zakazu B-16 (zakaz wjazdu 
pojazdów o wysokości ponad 2,7 metra). 
Oznakowanie B-16 występuje również 
na ulicy Armii Poznań, zarówno od 
strony Poznania, jak i Komornik. Uszko-
dzenia wiaduktu nie są więc spowodo-
wane nieprawidłowym jego oznakowa-
niem, a nie stosowaniem się kierowców 
do przepisów ruchu drogowego.

oprac. Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Składam skargę na kierowcę, który 3 
listopada br. o godz. 14.40 prowadził 
autobus 614 o numerze ewidencyjnym 
117. Pan był nieuprzejmy podczas, gdy 
kupowałam bilet. Pieniądze miałam 
odliczone, dwie 5-złotówki i drobne, 
ponieważ chciałam kupić bilet normal-
ny, całodobowy, który kosztuje 
13,60 zł.
Pan stwierdził, że liczenie drobnych 
zajmie mi godzinę i  że co najwyżej 
może mi sprzedać bilet za 3 zł, taki na 
10 minut. Jak to  się ma do tego, że 
chciałam kupić bilet całodobowy? Do-
dam, że kierowca nie posiadał wcale 
drobnych. Inni zazwyczaj proszą 
o drobne, a z tym Panem było inaczej. 

Ostatecznie kierowca policzył pieniądze 
za bilet, ostentacyjnie wyłączając wcze-
śniej silnik autobusu.
Następna pasażerka też naraziła  się 
opryskliwemu kierowcy. Tym razem 
problem polegał na tym, że podobno 
podeszła kupić bilet za późno. Zrobi-
ła to zaraz za mną, musiała jednak 
czekać aż jaśnie Pan dojedzie do na-
stępnego przystanku, bo na tym, na 
którym wsiadała, nie chciał jej sprze-
dać biletu.
Cała sytuacja rozegrała się na odcinku 
między przystankiem Luboń kościół a ul. 
Parkową, autobus jechał w  kierunku 
Górczyna.

Natalia Olszewska

List do redakcji

Translub – nagłośnić

Stowarzyszenie „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” po raz kolejny organizu-
je pomoc w postaci paczek świątecznych dla rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.

Robert Korcz
501 930 054

Paczki na święta

Ekshumacje
Ekshumacja zwłok i  szczątków ludz-
kich jest prowadzona w okresie od 16 
października do 15 kwietnia. Od stycz-
nia do 15 października br. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Po-
znaniu wydał 663 (w 2015 – 628) de-
cyzje na ekshumację. Najczęściej do-
tyczyły przeniesienia szczątków z jed-
nego cmentarza na inny w celu stwo-
rzenia wspólnego grobu. Wydał 25 
(w  2015 – 37) postanowień na spro-
wadzenie zwłok i prochów zza granicy, 
w większości z Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, Holandii, Irlandii oraz pojedyn-
cze z Belgii, Francji, Hiszpanii, Mala-
wi, USA. Dwie decyzje (w 2015 – 3) 
zezwalające na wywóz zwłok – do 
Niemiec i na Ukrainę oraz 5 (w 2015 
– 11) postanowień dotyczących eks-
humacji szczątków żołnierzy niemiec-
kich.    Cyryla Staszewska (PSSE)

Nie marnuj jedzenia!
W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton 
żywności (Eurostat) w tym: produkcja 
odpowiedzialna jest za marnowanie 
blisko 6,6 mln ton odpadów żywno-
ściowych; gospodarstwa domowe – 
ponad 2 mln ton; inne źródła, czyli 
sektor dystrybucji to 350 000 ton żyw-
ności. Dostrzegając ten problem para-
fia pw. św. Jana Bosko zorganizowała 
akcję trwająca od 16 października do 
25 grudnia 2016 r. Do skarbonek po-
branych z kościoła do domów, za każ-
dy nie zjedzony do końca posiłek czy 
przechowany ponad termin przydat-
ności i  wyrzucony produkt należy 
wrzucić 1 zł. Zebrane pieniądze zosta-
ną przeznaczone na dożywianie dzie-
ci przez Caritas.   

ks. Jarosław Żurawski

Krew przy Intermarché
26 października, w Światowy Dzień 
Donacji i   Transplantacji,  Grupa 

Muszkieterów (sieć franczyzowa 
w kategorii supermarketów spożyw-
czych i typu „dom i ogród”) podsu-
mowała realizowaną wspólnie z Pol-
skim Czerwonym Krzyżem IX edycję 
największej w Polsce kampanii pro-
mującej honorowe krwiodawstwo 
„Zbieramy krew dla Polski”. W tym 
roku w ramach akcji mieszkańcy od-
dali łącznie 1877 litrów krwi. Od 
początku maja do końca września 
specjalne ambulansy Regionalnych 
Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa czekały na dawców na par-
kingach przed wybranymi marketami 
Intermarché (w tym w  Luboniu) 
i  Bricomarché w  191 miastach, 16 
polskich województw. Łącznie w ca-
łej kampanii zorganizowano 265 ak-
cji promujących honorowe krwio-
dawstwo, w  tym 202 połączonych 
z  poborem krwi. Towarzyszyły im 
m.in. konkursy, nauka pierwszej po-
mocy oraz pokazy straży pożarnej 
i   ratownictwa medycznego. We 
wszystkich 9. edycjach kampanii 
Grupie Muszkieterów i PCK udało się 
zebrać łącznie ponad 13  600 litrów 
krwi od blisko 40  200 dawców, co 
pozwoliło na przeprowadzenie wielu 
zabiegów i operacji ratujących życie. 
Wielkopolska z 197 litrami zebranej 
krwi od 442 dawców zajęła w ostat-
niej edycji II  miejsce. W  ostatniej 
lubońskiej zbiórce, przeprowadzonej 
30 sierpnia br. przy Intermarché, 
wzięło udział 15 dawców (chętnych 
było 24), zebrano 6,75 l krwi.     

Eliza Orepiuk-Szymura

Podatek
15 listopada mija termin wpłaty ostatniej 
w tym roku – czwartej – raty podatku 
od nieruchomości. Sprawdź, czy zapła-
ciłeś!    (S)

Krótko

Policjanci z  Zespołu ds. Wykroczeń 
Komisariatu Policji w Luboniu prowa-
dzą czynności wyjaśniające w sprawie 
(RSOW 351/2016), która dotyczy koli-
zji drogowej, do jakiej doszło 
13.09.2016 r. na skrzyżowaniu ulic Po-
niatowskiego i  Kościuszki pomiędzy 
dwoma pojazdami: Fiat o numerze rej. 
WWY36436 i VW, nr rej. WE075JH.

Świadkowie powyższego zdarzenia pro-
szeni są o kontakt z Zespołem ds. Wy-
kroczeń Komisariatu Policji w Luboniu 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42, 
pokój  118 osobiście lub telefonicznie 
pod numerem 61  841  49  23 w  godz. 
8-16 lub czynnym całą dobę numerem 
telefonu 61 841 49 00.

sierż. Bartosz Kunowski

Poszukiwani świadkowie
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W wrześniu i w październiku delegacja 
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” ze sztandarem brała udział 
w obchodach jubileuszowych zaprzyjaź-
nionych klubów HDK.
QQ 24 września w Dębicy lubońska de-

legacja najpierw uczestniczyła we mszy 
św. odprawionej w największej na Pod-
karpaciu świątyni pw. Miłosierdzia Bo-
żego, następnie w akademii w Domu 
Kultury „Kosmos”, a wieczorem w zaba-
wie. Klub HDK PCK przy firmie opo-
niarskiej Dębica SA jest największym 
w tym rejonie.

QQ 8 października jubileusz 30-lecia 
obchodził Klub HDK PCK „Goślinia-
cy” w  Murowanej Goślinie. Tam rano 
uczestniczyliśmy we mszy św. za krwio-
dawców w kościele na os. Zielone Wzgórza, 
a następnie w akademii z poczęstunkiem 
w auli Gimnazjum nr 1.
QQ W ostatnią sobotę października udali-

śmy się do Polkowic do Klubu HDK PCK 
im. Miedzianej Kropli Krwi Oddział ZG 
„Rudna” w Polkowicach. Pieszą kolumną 
wraz z innymi pocztami sztandarowymi 
udaliśmy się do kościoła. Potem prze-
maszerowaliśmy na plac pod pomnik 
„Ku czci Honorowych Dawców Krwi”, 

Z HDK

Q
Delegacje Klubów HDK przed kościołem w Dębicy   fot. Zbyszko Wojciechowski

Q
W oczekiwaniu na oddanie krwi. Pocieszające jest, że wśród krwiodawców jest co-
raz więcej młodych ludzi   fot. Robert Wrzesiński

gdzie delegacje klubów złożyły wiązanki 
kwiatów, następnie udaliśmy się do auli 
Forum Zespołu Szkół im. Zjednoczonych 
Narodów Europy na uroczystą akademię.   

Zbyszko Wojciechowski  
(zastępca prezesa klubu HDK „Lubonianka”)

Krwiodawcy nie zawodzą
W 83. akcji krwiodawczej zorganizo-
wanej przez Klub „Lubonianka” 6 li-
stopada w  SP  nr 1 krew oddało 87 
osób, w tym 29 kobiet, co przyniosło 
38 litrów tego bezcennego leku. W ak-
cji uczestniczyło 44 członków klubu, 
reszta to wolontariusze. Trzy osoby 
dzieliły się krwią po raz pierwszy. Tak 
było m.in. w  przypadku lubonianina 
Arkadiusza Marczaka, którego namó-

wiła żona, po przeczytaniu informacji 
na Facebooku. Nina Trojanowicz z Lu-
bonia jest krwiodawcą już od 12 lat. 
Do przekazywania krwi przekonał ją 
sms, którego otrzymała z Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa (RCKiK). O pięknym jubi-
leuszu może mówić Artur Kubiak 
z Lubonia, który zaczął oddawać krew 
30 października 1996 r. Został krwio-
dawcą, kiedy jego chory na serce syn 
potrzebował krwi podczas operacji. 
Kierujący poborem lek. med. Piotr 
Nowak z  RCKiK ocenił organizację 
akcji określeniem „super”! W jej prze-
prowadzenie było zaangażowanych 11 
pracowników RCKiK.  
  Robert Wrzesiński

Otrzymaliśmy do wiadomości list wysłany 
w  październiku do Wydziału Planowania 
Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta, podpisany przez 45 mieszkańców ul. 
Leśmiana 8-10, w którym proszą o interwen-
cję w sprawie regularnego spalania (przeważ-
nie w godz. 19-20) „wyjątkowo śmierdzących 
substancji” przez domowników konkretnej 
posesji przy ul. Szkolnej. Czytamy w nim, że 
spalaniu towarzyszy wydobywanie się z ko-
mina ciężkiego, czarnego dymu o przykrym 
zapachu, który nieraz uniemożliwia przeby-
wanie na świeżym powietrzu. Dowiaduje-
my  się też, że adresaci pisma wielokrotnie 
powiadamiali o  problemie Straż Miejską, 
a  „wobec pozorowanych lub wręcz braku 
działań” ze strony tejże, również Komisariat 
Policji w Luboniu. Swoją skargę mieszkańcy 
ul. Leśmiana wysłali następnie również do 
Departamentu Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Jeden z sygnałów od lubonian z ul. Leśmiana 
przywołana w liście Straż Miejska otrzymała 
w formie e-maila w niedzielę, 18 września br. 
Zareagowała na niego pismem po 11 dniach 
(29.09.2016), tłumacząc, że ponieważ nie 
pełni dyżurów w dni świąteczne, nie mogła 

potwierdzić zgłoszenia. W od-
powiedzi strażnicy poinfor-
mowali jednak, że 16 września 
kontrolowali wskazaną nieru-
chomość przy ul. Szkolnej 
w związku ze zgłoszeniem, ale nie stwierdzi-
li spalania substancji niedozwolonych. Jak 
twierdzą municypalni, dokonali też w suge-
rowanej porze kilku kontroli rejonu posesji, 
również od strony ul. Leśmiana. One również 
niczego nie wykazały. Straż Miejska popro-
siła więc poszkodowanych o przekazywanie 
kolejnych zgłoszeń do Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
co też zrobili. (Dlaczego to mieszkańcy mają 
powiadamiać wyższe instancje o procederze 
zgłaszanym Straży Miejskiej, a nie uczyni tego 
ona sama?)

Nie wiemy, jaki dalszy ciąg miała sprawa, 
którą przedstawiamy? Na kanwie opisanych 
zdarzeń widać jednak, że działanie w sposób 
najprostszy, obywatelski, często nie przynosi 
oczekiwanych skutków, odbiera ludziom 
wiarę i oparcie w strukturach, które powinny 
im służyć, a niejednokrotnie wręcz spełza na 
niczym.

(Z)

Jak w dym
Z ulotki „Nie pal śmieci, szkodzisz dzieciom?” wrzucanej ostatnio do naszych 
skrzynek pocztowych (kampania organizowana przez Straż Miasta Luboń i Urząd 
Miasta Luboń): Widzisz, że ktoś pali śmieci? Zawiadom Straż Miejską!

W ub. miesiącu na str. 25 przed-
stawiliśmy problemy krótkiej ul. 
Dębowej w Żabikowie, którą wy-
tyczono i zasiedlono około 40 lat 
temu, jednak do dziś nie położono 
w  niej wodociągu (inne ulice 
w okolicy mają wodę miejską i są 
utwardzone). Przed publikacją ma-
teriału nie uzyskaliśmy odpowiedzi 
na pytania złożone w sprawie tej 
drogi w Wydziale Inwestycji Urzę-
du Miasta. Chcieliśmy poznać 
przyczyny braku instalacji wodnej 
w ul. Dębowej, termin uzbrojenia 
tej drogi w wodociąg oraz plany co 
do jej utwardzenia. Powodów, dla 
których mieszkańcy jako jedyni 
w okolicy korzystają z hydroforów, 
nie podano nam, ale nakreślono 
plany co do inwestycji, które poni-
żej publikujemy.   

(HS)

Odpowiedzi
W odpowiedzi na pytania doty-
czące ulicy Dębowej informuję, 
że w Wieloletnim Planie Rozwo-
ju i Modernizacji Urządzeń Wo-
dociągowych i Urządzeń Kana-

lizacyjnych na lata 2017-2026 
przewidziano budowę wodocią-
gu w ul. Dębowej. Według har-
monogramu prace projektowe 
w tym zakresie mają być prowa-
dzone w latach 2017-2018, a re-
alizacja zadania w  latach 2019-
2020. W przedmiotowej sprawie 
w  siedzibie Aquanet SA odby-
ło  się spotkanie władz miasta 
z przedstawicielami spółki ma-
jące na celu przyspieszenie dzia-
łań inwestycyjnych w  zakresie 
budowy wodociągu w  ulicach: 
Dębowej, Studziennej, Janowej 
Dolinie, Narcyzowej i Frezjowej. 
Burmistrz Miasta wraz z radny-
mi Komisji Komunalnej wysto-
sowali 19.09.2016  r. do Spółki 
Aquanet SA pismo z  prośbą 
o  priorytetowe potraktowanie 
ww. inwestycji.
Sprawa utwardzenia ul. Dębowej 
będzie możliwa do rozpatrzenia 
dopiero po budowie infrastruktu-
ry wodociągowej.   

Mateusz Olejniczak (UML)

Zapomniana cd.
Ul. Dębowa bez wody
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W tym roku, podobnie jak w  latach 
ubiegłych, udzielono wsparcia �nanso-
wego najbardziej uzdolnionym młodym 
ludziom zamieszkałym na terenie na-
szego miasta. O  stypendium mogli 
ubiegać się wyłącznie uczniowie speł-
niający łącznie poniższe kryteria: 
w dniu złożenia wniosku mieszkali na 
terenie Lubonia i nie ukończyli 21. roku 
życia; w minionym roku byli uczniami 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
lub ponadgimnazjalnych i uzyskali co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z zacho-
wania, a  przede wszystkim mogli  się 
poszczycić nieprzeciętnymi osiągnię-
ciami, zajmując wysokie pozycje w kon-
kursach rozgrywanych na różnych 
szczeblach.
W skład Rady Stypendialnej powołanej 
przez panią Burmistrz 16 września br. 
weszli trzej przedstawiciele Rady Mia-
sta: Dorota Franek, Michał Szwacki, 
Karolina Wilczyńska-Kąkol i  dwóch 
przedstawicieli Urzędu Miasta: Romu-
alda Suchowiak, Magdalena Sołtysiak. 
Stypendium przyznawane jest w trybie 
konkursu wniosków podlegających 
ocenie merytorycznej. Należało je skła-
dać od 15 sierpnia do 15 września br. 
załączając: kopie dokumentów potwier-
dzających konkretne osiągnięcia, kopię 
świadectwa szkolnego, opinię dyrek-
tora szkoły (wychowawcy) na temat 
ucznia. Wniosek o przyznanie nagrody 
mógł złożyć: pełnoletni uczeń, rodzic, 
prawny opiekun, dyrektor szkoły, tre-
ner lub opiekun grupy (zespołu). Ce-
lem programu stypendialnego, który 
działa od 2011 r., a w tym roku przy-
pada jego V edycja, jest pomoc w roz-
woju edukacyjnym, artystycznym 
i  sportowym młodych ludzi, dlatego 
analogicznie obejmuje on następujące 
rodzaje stypendiów: naukowe, arty-
styczne, sportowe.
Do Urzędu Miasta wpłynęły tym razem 
aż 62 wnioski (23 naukowe, 10 artystycz-
nych, 29 sportowych) czyli o 19 wnio-
sków więcej niż w roku ubiegłym. Licz-
ba stypendystów z  roku na rok rośnie 
– w 2014 r. mieliśmy ich 24, w 2015 – 35, 
obecnie tytuł Stypendysty Miasta Luboń 
przyznano 36 osobom, które przez okres 
10 miesięcy będą otrzymywać na wska-
zane konto bankowe kwotę 150 zł. Nie-
które posiadały osiągnięcia nie tylko 
w kategorii, w której przyznano im na-
grodę, ale niestety program nie przewi-
duje, aby daną osobę nagradzać dwu-
krotnie, np. za jej osiągnięcia naukowe 
i sportowe. Łącznie przyznano 4 stypen-
dia artystyczne, 13 naukowych i 19 spor-
towych.
Wśród tegorocznych stypendystów zna-
leźli się tacy, którzy nagrodę tę otrzymu-
ją po raz pierwszy (23 osoby), ale i tacy, 
którzy otrzymują ją któryś rok z rzędu 
(13 osób, rekordzista – Robert Nowa-
kowski – po raz piąty!). Więcej informa-
cji na temat programu stypendialnego 
znajdziemy w  Uchwale nr IX/55/2015 
Rady Miasta Luboń z 18 czerwca 2015 r. 
Listę tegorocznych stypendystów – z po-
działem na poszczególne kategorie 
przedstawiamy poniżej. Podkreśleniem 
zaznaczyliśmy osoby, które otrzymały 
stypendium nie po raz pierwszy.

Stypendia sportowe
Adam Balcerek – Zespół Szkół Geode-
zyjno-Drogowych w  Poznaniu, wnio-
skodawca Adam Balcerek, dyscyplina 
sportowa: lekkoatletyka – sprinter. Osią-
gnięcia: I miejsce – Mistrzostwa Wiel-
kopolski, III miejsce – Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów U20, VII miejsce (60 m) 
i IV miejsce (200 m) w Halowych Mi-
strzostwach Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych 2016, 16 IAAF. drużynowo 
VII  miejsce na Mistrzostwach Świata 
U20 w  Bydgoszczy, 70. III  miejsce 
(100  m), IV (200  m), VI  miejsce 
(4x100 m) na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów U20 w Suwałkach.
Marta Bąk (stypendium po raz trzeci) 
– Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, 
LO Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, 
wnioskodawca Katarzyna Bąk, dyscypli-
na sportowa: kajakarstwo klasyczne. 
Osiągnięcia: IV miejsce w �nale w kon-
kurencji k1 1000 m juniorek młodszych 
w  Mistrzostwach Województwa Wiel-
kopolskiego, VIII  miejsce w  �nale C 
w konkurencji k1 500 m juniorek pod-
czas Ogólnopolskiej konsultacji szkole-
niowej juniorów, VI miejsce w �nale C 
w konkurencji k1 1000 m juniorek pod-
czas Eliminacji juniorów, IX  miejsce 
w �nale C w konkurencji k1 500 m ju-
niorek podczas Eliminacji juniorów, 
IX  miejsce w  �nale C w  konkurencji 
k1 200 m juniorek podczas Eliminacji 
juniorów, V miejsce w �nale B w kon-
kurencji k1 500 m juniorek Mistrzostw 
Polski Juniorów.
Anita Chudy (stypendium po raz czwar-
ty) – Gimnazjum nr 2 w Luboniu, wnio-
skodawca Maciej Chudy, dyscyplina 
sportowa: tenis stołowy. Osiągnięcia: 
II  miejsce w  Ogólnopolskim Turnieju 
Szkół Gimnazjalnych w  Tenisie Stoło-
wym, II miejsce – Mistrzostwa Wielko-
polski Juniorek w  Tenisie Stołowym, 
I miejsce – Wielkopolski Turniej Asów 
TOP-8 w  Tenisie Stołowym, I  miejsce 
– Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorek w Tenisie Stołowym, III miejsce 
– Mistrzostwa Wielkopolski Seniorek 
w Grze Deblowej w Tenisie Stołowym, 
II miejsce – I Grand Prix Wielkopolski 
w  Tenisie Stołowym, III  miejsce – 
II  Grand Prix Wielkopolski w  Tenisie 
Stołowym, III miejsce – III Grand Prix 
Wielkopolski w Tenisie Stołowym.
Aleksandra Graniczna – Zespół Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w  Poznaniu, 
wnioskodawca Renata Graniczna, dys-
cyplina sportowa: kajakarstwo. Osiągnię-
cia: I miejsce – Mistrzostwa Polski Ju-
niorów 2016 w  konkurencji K-4 na 
500 m.
Paulina Grzelkiewicz – Zespół Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w  Poznaniu, 
wnioskodawca Katarzyna Grzelkiewicz, 
dyscyplina sportowa: kajakarstwo. Osią-
gnięcia: I miejsce – Mistrzostwa Polski 
Juniorów (Poznań) – C1 na 500  m, 
II miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów 
(Poznań) – C1 na 200  m, VII  miejsce 
– Mistrzostwa Świata Juniorów (Biało-
ruś) – C2 na 200 m, VII miejsce – Mi-
strzostwa Świata Juniorów (Białoruś) – 
C2 na 500 m, VI miejsce – Mistrzostwa 
Europy Juniorów (Bułgaria) – C2 na 
200 m, VIII miejsce – Mistrzostwa Eu-

Stypendyści Miasta Luboń ropy Juniorów (Bułgaria) – C1 na 500 m, 
II  miejsce – Międzynarodowe Regaty 
(Słowacja) – C2 na 1000 m, II miejsce 
– Międzynarodowe Regaty (Słowacja) 
– C2 na 500 m.
Agata Herodowicz – Zespół Szkół Mi-
strzostwa Sportowego w Poznaniu, wnio-
skodawca Jolanta Herodowicz, dyscy-
plina sportowa: kajakarstwo. Osiągnięcia: 
I miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów 
w konkurencji K-4, I miejsce – Mistrzo-
stwa Polski w  Maratonie Kajakowym 
w konkurencji K-2.
Sonia Jankowska (stypendium po raz 
drugi) – VIII LO im. Adama Mickiewi-
cza w  Poznaniu, wnioskodawca Kata-
rzyna Jankowska, dyscyplina sportowa: 
taniec towarzyski. Osiągnięcia: I miejsce 
– Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego 
Polskiego Towarzystwa Tanecznego 
(para), III miejsce – Puchar Polski WDC 
AL Polish Cup Międzynarodowy Turniej 
Tańca o  Puchar Wójta Gminy Dobra 
(para), V miejsce – Otwarte Mistrzostwa 
Okręgu Zachodniopomorskiego PTT 
(para), III miejsce – Turniej Tańca To-
warzyskiego Grand Prix Polski 2015 
(para), V  miejsce – 18. Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego „Leszno 
Cup 2015” (solo), III miejsce – VI Fe-
stiwal Tańca „Biała Dama 2016” Grand 
Prix Senior – Ogólnopolski Turniej Tań-
ca Towarzyskiego (para), II  miejsce – 
VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar Burmistrza Skwie-
rzyny (para), III miejsce – Ogólnopolski 
Turniej Tańca o  Puchar Burmistrza 
Rakoniewic (para), V miejsce – II Ogól-
nopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar BM SLAM 2015 (para).
Dominika Lubińska (stypendium po 
raz trzeci) – Dębinka Społeczna Szko-
ła Podst. i  Gimnazjum w  Poznaniu, 
wnioskodawca Przemysław Lubiński, 
dyscyplina sportowa: squash, speed 
badminton. Osiągnięcia: powołanie do 
reprezentacji Polski na zawody Under 
17 Junior Team Championchips, powo-
łanie do reprezentacji Polski na turniej 
indywidualny w ramach World Junior 
Squash Championships, I miejsce Tur-
niej Juniorski GU15 w Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski 2016, I  miejsce 
– VII Indywidualne Mistrzostwa Polski 
w Speed Badmintonie, Squash Indywi-
dualne Mistrzostwa Polski 2016 – I Mi-
strzostwo Polski, Squash Drużynowe 
Mistrzostwa Polski 2016 – I Mistrzo-
stwo Polski, Speed Badminton Indywi-
dualne Mistrzostwa Polski 2015 – I Mi-
strzostwo Polski, Squash Drużynowe 
Mistrzostwa Europy Juniorów 2016, 
Drużynowe Mistrzostwa Świata Junio-
rów 2016 – powołanie do kadry naro-
dowej.
Marcin Niedośpiał – Gimnazjum nr 2 
w Luboniu, wnioskodawca Małgorzata 
Niedośpiał, dyscyplina sportowa: taniec 
towarzyski. Osiągnięcia: I miejsce – Mi-
strzostwa Okręgu Wielkopolskiego Pol-
skiego Towarzystwa Tanecznego (para), 
III  miejsce – Puchar Polski WDC AL 
Polish Cup – Międzynarodowy Turniej 
Tańca o  Puchar Wójta Gminy Dobra 
(para), III miejsce – Turniej Tańca To-
warzyskiego Grand Prix Polski 2015 
(para), III miejsce – VI Festiwal Tańca 
„Biała Dama 2016” Grand Prix Senior 
– Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzy-
skiego (para), II miejsce – VIII Ogólno-
polski Turniej Tańca Towarzyskiego 

o Puchar Burmistrza Skwierzyny (para), 
III miejsce – Ogólnopolski Turniej Tań-
ca o  Puchar Burmistrza Rakoniewic 
(para), V miejsce – XXI Turniej Tańca 
Towarzyskiego „Srebrne Pantofelki” 
(solo).
Bartosz Nowakowski – Gimnazjum nr 1 
w Luboniu, wnioskodawca Magdalena 
Nowakowska, dyscyplina sportowa: pił-
ka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa. 
Osiągnięcia: I  miejsce – Mistrzostwa 
Powiatu w  Halowej Piłce Nożnej, 
III miejsce – Indywidualne Mistrzostwa 
Powiatu w Lekkiej Atletyce, III miejsce 
– Finał Powiatu w Piłce Siatkowej.
Robert Nowakowski (stypendium po 
raz piąty) – Zespół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego LO Mistrzostwa Sportowe-
go w Poznaniu, wnioskodawca Grzegorz 
Nowakowski, dyscyplina sportowa: ka-
jakarstwo klasyczne. Osiągnięcia: 
IV  miejsce – Mistrzostwa Europy K4, 
1000 m, V miejsce – Mistrzostwa Euro-
py K4, 500 m, III miejsce – Mistrzostwa 
Polski Juniorów K1, 200 m, II miejsce 
– Mistrzostwa Polski Juniorów K2, 
200 m, I miejsce – Mistrzostwa Polski 
Juniorów K2, 5000 m, VI miejsce – Mi-
strzostwa Świata K4, 1000 m, II miejsce 
– Długodystansowe Mistrzostwa Polski 
K1, 10 000 m, I miejsce – Długodystan-
sowe Mistrzostwa Polski K2, 10 000 m.
Jakub Pluciński – Gimnazjum nr  1 
w Luboniu, wnioskodawca trener (na-
zwisko nieczytelne), dyscyplina sporto-
wa: wioślarstwo. Osiągnięcia: II miejsce 
– Otwarte Długodystansowe Regaty 
Ósemek, I miejsce w �nale – XXII Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w Spor-
tach Letnich – Ósemka Juniorów Młod-
szych, I miejsce – Mistrzostwa Powiatu 
w Ergometrze Wioślarskim.
Hubert Roszyk – Społeczna Szkoła Pod-
stawowa i Społeczne Gimnazjum nr 4 
w  Poznaniu, wnioskodawca Jacek Ro-
szyk, dyscyplina sportowa: żeglarstwo. 
Osiągnięcia: III  miejsce – Regaty 
o XIV Memoriał Mariana Jankowskiego, 
II  miejsce – Regaty Memoriał Jacka 
Sobkowiaka, III miejsce – Regaty Puchar 
PKM LOK, III miejsce – Regaty Wio-
senny Puchar JKW, VI miejsce – Regaty 
o Puchar Polski Południowo-Zachodniej, 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
oraz zawody na szczeblu wojewódzkim 
(MPJM – XXI miejsce, wojewódzkie – 
III i II miejsce).
Dominika Siudzińska – Gimnazjum 
nr  2 w  Luboniu, wnioskodawca Kata-
rzyna Siudzińska, dyscyplina sportowa: 
jeździectwo. Osiągnięcia: Wicemistrz 
– Puchar Wielkopolski w  ujeżdżaniu, 
I miejsce – Halowe Zawody Ogólnopol-
skie Dzieci i Młodzieży w skokach przez 
przeszkody (80 cm), II miejsce – Halowe 
Zawody Ogólnopolskie Dzieci i  Mło-
dzieży w  skokach przez przeszkody 
(90 cm), II miejsce – Cavaliada Future 
2015-2016, III miejsce – Halowe Zawo-
dy Ogólnopolskie Dzieci i  Młodzieży 
w  skokach przez przeszkody (70  cm), 
II  miejsce – Zawody Ogólnopolskie 
Dzieci i  Młodzieży w  skokach przez 
przeszkody, VII  Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego, Mistrzostwo – 
Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków w  WKKW na kucach 
i dużych koniach.
Kacper Sommerfeld – Szko-
ła Podstawowa nr  2 
w  Luboniu, wnioskodawca 
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Damian Sommerfeld, dyscy-
plina sportowa: piłka nożna. 
Osiągnięcia: członek kadry 
WZPN, najlepszy zawodnik 
– Puchar Prezesa WZPN, 

powołanie do Letniej Akademii Młodych 
Orłów PZPN, Lech Cup Arena Poznań 
– król strzelców, zawodnik turnieju, 
Mistrz Ligii WZPN sezon 2015-2016 – 
zdobywca największej ilości bramek, 
II miejsce – Mistrzostwa Rejonu Poznań 
Teren Zachód w Halowej Piłce Nożnej 
(SP2), I miejsce – Mistrzostwa Powiatu 
Poznańskiego w  Halowej Piłce Nożnej 
(SP2), V  miejsce – �nał wojewódzki 
XVII Igrzysk Młodzieży Szkolnej w In-
dywidualnych Biegach Przełajowych.
Zuzanna Sułek (stypendium po raz 
czwarty) – Szkoła Podstawowa nr  1 
w  Luboniu, wnioskodawca Krzysztof 
Sułek, dyscyplina sportowa: tenis stoło-
wy. Osiągnięcia: I miejsce – Indywidu-
alne Mistrzostwa Wielkopolski Młodzi-
czek w  Tenisie Stołowym, I  miejsce – 
Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Młodziczek i Młodzików w Teni-
sie Stołowym (gra podwójna dziewcząt), 
III miejsce – Drużynowe i Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Młodziczek i  Mło-
dzików w Tenisie Stołowym (gra druży-
nowa dziewcząt), V miejsce – Drużyno-
we i  Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Młodziczek i Młodzików w Tenisie Sto-
łowym (gra pojedyncza dziewcząt), 
I miejsce – Turniej Drużynowy Państw 
Grupy Wyszehradzkiej.
Krzysztof Witkowski (stypendium po 
raz drugi) – Gimnazjum nr 2 w Luboniu, 
wnioskodawca Andrzej Witkowski, dys-
cyplina sportowa: tenis stołowy. Osią-
gnięcia: III miejsce – Finał Wojewódzki 
XVII Gimnazjady w Drużynowym Te-
nisie Stołowym, I miejsce – Drużynowe 
Mistrzostwa Rejonu Poznań-Zachód 
w Tenisie Stołowym, I miejsce – Mistrzo-
stwa Powiatu Poznańskiego w Drużyno-
wym Tenisie Stołowym, IV  miejsce – 
Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski 
Kadetów w Tenisie Stołowym, II miejsce 
– Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski 
Kadetów w Tenisie Stołowym, II miejsce 
– Mistrzostwa Wielkopolski zrzeszenia 
LZS w Tenisie Stołowym.
Filip Zarzyński (stypendium po raz 
drugi) – Zespół Szkół w Puszczykowie, 

wnioskodawca Filip Zarzyński, dyscy-
plina sportowa: lekkoatletyka. Osiągnię-
cia: I miejsce – XVII Licealiada Lekko-
atletyczna, IX miejsce w �nale B – 70. 
Mistrzostwa Polski Juniorów U20.
Maja Zielińska (stypendium po raz 
czwarty) – Gimnazjum nr 2 w Luboniu, 
wnioskodawca Arkadiusz Zieliński, dys-
cyplina sportowa: tenis stołowy. Osią-
gnięcia: I miejsce – Mistrzostwa Wiel-
kopolski Kadetów, I miejsce – II Grand 
Prix Wielkopolski Kadetów, I miejsce – 
III Grand Prix Wielkopolski Kadetów, 
III miejsce – I Grand Prix Wielkopolski 
Juniorów, IV  miejsce w  kat. kadetek – 
Międzynarodowy Turniej Tenisa Stoło-
wego Mini Drzonków Cup.

Stypendia naukowe
Zo�a Beszterda – Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Luboniu, wnioskodawca Renata 
Wawrzyniak-Beszterda. Osiągnięcia: Fi-
nalistka Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Polskiego.
Zo�a Ciesielczak – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Luboniu, wnioskodawca Mał-
gorzata Ciesielczak. Osiągnięcia: wyróż-
nienie – Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny, III  miejsce – 
IV  Powiatowy Konkurs Literacko-Pla-
styczny „Tworzymy książki”, Finalistka 
– Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego.
Adrian Drozdowski – Publiczne Gim-
nazjum Salezjańskie w Poznaniu, wnio-
skodawca Sławomir Drozdowski. Osią-
gnięcia: Laureat Wojewódzkiego Kon-
kursu Chemicznego.
Kornelia Grzesiak – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Luboniu, wnioskodawca Syl-
wia i Sławomir Grzesiak. Osiągnięcia: 
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego, I miejsce – Gminny 
Konkurs Matematyczny „Mistrz spraw-
ności rachunkowej”, I miejsce – IV edy-
cja konkursu znajomości języka angiel-
skiego.
Aleksandra Hajduk – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Luboniu, wnioskodawca Ka-
rolina Hajduk. Osiągnięcia: Finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Pol-
skiego.
Olaf Hofman – Szkoła Podstawowa nr 2 
w  Luboniu, wnioskodawca Radosław 
Hofman. Osiągnięcia: Finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Polskiego, 

wyróżnienie w Międzynarodowym Kon-
kursie Kangur Matematyczny.
Marcin Janicki – Publiczne Gimnazjum 
Salezjańskie im. Błogosławionej Piątki 
Poznańskiej w Poznaniu, wnioskodawca 
Magdalena Janicka. Osiągnięcia: Finali-
sta Wojewódzkiego Konkursu Historycz-
nego, Laureat konkursu historycznego 
„Początki państwa polskiego i organiza-
cji kościelnej w Polsce”.
Piotr Jóźwiak – Publiczne Gimnazjum 
Salezjańskie w Poznaniu, wnioskodawca 
Magdalena Jóźwiak. Osiągnięcia: Tytuł 
hiperon – Polsko-Ukraiński Konkurs 
Fizyczny „Lwiątko 2016”, Laureat Woje-
wódzkiego Konkursu Fizycznego, 
III  miejsce – Europa Cup Poland (że-
glarstwo), II miejsce – Puchar Prezesa 
Wielkopolskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego, II miejsce – Mistrzostwa 
Województwa Wielkopolskiego (spor-
towe).
Roksana Pawlicka – Gimnazjum nr 1 
w  Luboniu, wnioskodawca Karolina 
Pawlicka. Osiągnięcia: Finalistka Woje-
wódzkiego Konkursu Geogra�cznego, 
wyróżnienie w  XVIII edycji konkursu 
historycznego „Historia Bliska”.
Kalina Piskorska (stypendium po raz 
drugi) – Gimnazjum nr  1 w  Luboniu, 
wnioskodawca Alicja Witucka-Piskorska. 
Osiągnięcia: Laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego, Laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu Biologicznego, 
V  miejsce – Laureat Ogólnopolskiej 
Olimpiady Przedmiotowej z Języka An-
gielskiego OLIMPUS sesja zimowa, 
III miejsce – XIII edycja Konkursu Fo-
togra�cznego „Osobliwości przyrodnicze 
w fotogra�i” (artystyczne).
Bartłomiej Plewa – Gimnazjum nr  1 
w Luboniu, wnioskodawca Grażyna Ple-
wa. Osiągnięcia: III miejsce – V edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze 
Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.
Jakub Szczepański – Gimnazjum nr 1 
w  Luboniu, wnioskodawca Wioletta 
Szczepańska. Osiągnięcia: Finalista Wo-
jewódzkiego Konkursu Języka Angiel-
skiego, Laureat Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Przedmiotowej z Języka Angielskiego 
Olimpus sesja zimowa 2016.
Sophie Williams – Gimnazjum Dwuję-
zyczne im. Dąbrówki w Poznaniu, wnio-
skodawca Eliza Nowak-Kaschel. Osią-
gnięcia: Finalista Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Niemieckiego, Finalista 

XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego dla Gimnazjalistów Pol-
skiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języ-
ka Niemieckiego.

Stypendia artystyczne
Karina Lewicka – Państwowa Szkoła 
Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Cho-
pina w Poznaniu, wnioskodawca Kata-
rzyna Pluciak-Lewicka. Osiągnięcia: 
II miejsce w I grupie – IV Skierniewickie 
Spotkania Młodych Altowiolistów, 
II miejsce w IV grupie altówek – II Ogól-
nopolski Konkurs Altówkowy i Kontra-
basowy.
Julia Piwowarska (stypendium po raz 
drugi) – Zespół Szkół Muzycznych Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 
Karola Kurpińskiego w Poznaniu, wnio-
skodawca Sławomir Piwowarski. Osią-
gnięcia: III miejsce – 15. Międzynaro-
dowy Konkurs Pianistyczny (duet), 
I miejsce – III Regionalny Konkurs Mu-
zyki Kameralnej z Fortepianem (duet), 
III  miejsce – III  Regionalny Konkurs 
Muzyki Kameralnej z Fortepianem (ze-
spół).
Jagoda Świdzińska (stypendium po raz 
drugi) – Ogólnokształcąca Szkoła Mu-
zyczna II  stopnia im. J. Kaliszewskiej 
w Poznaniu, wnioskodawca Agnieszka 
Świdzińska. Osiągnięcia: I miejsce w gru-
pie IV – Konkurs „Krok do Mistrzostwa” 
pt. „Gitara w Muzyce Dawnej Hiszpanii” 
w ramach X Jubileuszowego Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzycznego, I miej-
sce w grupie I – Międzynarodowy Festi-
wal i Konkurs Gitarowy Cithara Ignea, 
II miejsce – 4. Ogólnopolskie Spotkania 
Gitarowe na Progach Sztuki, III miejsce 
– VIII Międzynarodowy Konkurs Gita-
rowy w Olsztynie, Finalista I edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Młodych Indy-
widualności Muzycznych Atma – 2016.
Agnieszka Wojtowicz (stypendium po 
raz czwarty) – Poznańska Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, 
wnioskodawca Elżbieta Wojtowicz. 
Osiągnięcia: I miejsce – VII Interna-
tional Music Competition 2016, 
II miejsce w III grupie – 3. Międzyna-
rodowy Konkurs Młodych Skrzypków, 
II  miejsce – XII  Lubuskie Spotkania 
Skrzypcowe, III miejsce w II grupie – 
40. Ogólnopolski Konkurs Bachowski 
im. Stanisława Hajzera.

Kacper

Stypendyści Miasta Luboń
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Czytając oświadczenia majątkowe naszych 
radnych w „WL”, mam wrażenie, że mamy 
jednych z najbogatszych w najbiedniejszej 
Gminie Luboń, jak podała prasa w ubie-
głym roku. Zwróciłam uwagę na zeznanie 
majątkowe Pani Zygmanowskiej. Nie do-
syć, że ma bardzo wysoką emeryturę 
i dietę radnej, to jeszcze na zasadzie „Mi-
siewiczowych” powiązań dostała od Bur-
mistrz Lubonia pracę za 28 tysięcy, z po-
wrotem w szkole, w której pracowała.
W samym Luboniu mamy bardzo dobrze 
wykształconych młodych ludzi na bezro-

bociu, którzy chętnie by tę 
pracę podjęli, ale dostała ja 
koleżanka burmistrzowej.
Kiedy wreszcie skończy się 
pazerność ludzi będących 
przy władzy?

Sabina Małecka

Misiewicze – termin ukuty po niedawnej 
aferze medialnej, to osoby, które dostały 
stanowiska przede wszystkim ze względu 
na swoje powiązania polityczne w  PiS, 
a nie kompetencje

List do redakcji

Misiewicze są też w Luboniu!
24 października podczas przeprowadzania kontroli forda przy ul. Jachtowej  
(osiedle Warta Park) lubońscy policjanci zatrzymali 3 mężczyzn posiada-
jących narkotyki i broń. Jeden z pasażerów – mieszkaniec Kalisza – wcześniej 
był już notowany za: posiadanie narkotyków, groźby karalne, znieważanie, 
przywłaszczanie, uszkodzenie ciała, rozbój, uszkodzenie mienia oraz kradzież 
z włamaniem. Drugi z pasażerów – mieszkaniec Głubczyc – był również 
wcześniej notowany za kradzież i włamanie, natomiast kierowca forda – inny 
mieszkaniec Kalisza – �guruje w policyjnych aktach za naruszenie niety-
kalności, posiadanie narkotyków i niszczenie mienia. W bagażniku kon-
trolowanego pojazdu, który miał założone tablice rejestracyjne wcześniej 
skradzione od innego samochodu, znaleziono pistolet wraz z magazynkiem 
i ośmioma nabojami, maczetę, nóż i kominiarkę.

PAW

Broń i narkotyki
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List do redakcji

Misiewicze są też w Luboniu!

„Wieści Lubońskie” na bieżąco publikują biogramy zmarłych osób, znanych 
w naszym mieście. Mamy też w wydaniu książkowym – „Roczniku Historycz-
nym Lubonia” – rozdział „Pro Memoria” poświęcony rozbudowanym życiory-
som. Tam też chcemy zamieszczać również biogramy zmarłych, godnych za-
pamiętania, których okrągłe rocznice śmierci przypadają w danym roku, a ich 
not biogra�cznych do tej pory brak.

Zapraszamy rodziny, instytucje, organizacje do przesyłania krótkich biogramów 
zmarłych ku pamięci potomnym. Należy dostarczyć do redakcji (ul. Wschod-
nia  23A/62 lub e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl) krótki życiorys (ok. 
1000 znaków lub w uzgodnieniu z redakcją) lub informacje, które zredagujemy, 
oraz zdjęcia zmarłej osoby. W biogramie powinny się znaleźć podstawowe dane 
(imię i nazwisko zmarłego, data i miejsce urodzin oraz śmierci), a także infor-
macja 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 organizacji, zaznaczając szczególnie te aspekty życia, które mają związek 
lokalny. Deklarujemy pomoc w zredagowaniu tekstu.                                   red

Bezpłatny biogram

Urodził się 14 mar-
ca 1936 r. (ojciec 
Michał, matka Ma-
ria z  d. Waszak) 
w Luboniu i przez 
całe życie tu miesz-
kał. Wychował się 
w domu wybudo-
wanym przez ojca 
przy ul. Podgórnej 
44 a, przy którym 
mieścił się rodzin-

ny warsztat ślusarsko-instalacyjny. Po 
ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 4 
kontynuował naukę w przyzakładowej 
Szkole Zawodowej w „Fosforach”, gdzie 
później pracował jako kierowca, a po 
godzinach pomagał ojcu w warsztacie. 
W trakcie odbywania służby wojskowej, 
22  kwietnia poślubił Helenę Pioterek 
i  zamieszkali w  jej domu rodzinnym 
przy ul. 22 Lipca. Tu pan Marian otwo-
rzył swoją �rmę o tym samym pro�lu co 
warsztat ojca. Produkował piece central-
nego ogrzewania, grzejniki i kontenery 
na śmieci, świadcząc jednocześnie usłu-
gi instalacyjne wod-kan. Stopniowo się 
rozwijając, �rma świadczyła usługi ko-
munalne, budując sieci wodociągowe 
oraz kanalizację deszczową, przede 

wszystkim na terenie naszego miasta. 
W  1983  r. właściciel zakupił działkę 
przy ul. Chopina 26, tam wybudował 
dom, w  którym zamieszkali z  żoną, 
i warsztat. Po zmianie siedziby, mając 
lepsze warunki lokalowe, pan Marian 
rozwinął �rmę o produkcję kotłów do 

wypalania węgla drzewnego 
oraz o eksport (głównie duże 
kontenery na śmieci dla odbior-
ców w Niemczech i Holandii). 
Ponadto firma wykonywała 
prace ziemne na samochodo-
wym torze „Poznań”.
Ten pracowity człowiek anga-
żował się również w działalność 
społeczną. W latach 1988-1990 był 
członkiem Komisji ds. Samorządu 

w Luboniu 
ostatniej kaden-
cji Miejskiej 
Rady Narodo-
wej w naszym 
mieście. War-
to wspomnieć, 
że �rma pana 
Mariana wyko-
nała społecznie 
Krzyż Milenij-
ny, który posta-
wiono u zbiegu 
ulic Powstańców 
Wielkopolskich 
i Puszkina.
Marian Witt zo-
stał pochowany 

20 października w grobowcu 
rodzinnym (przed siedmiu 
laty spoczęła w nim żona) na 
cmentarzu w Żabikowie. Ten 
człowiek o wielkim sercu na 
zawsze pozostanie w pamięci 
swoich najbliższych, przy-
jaciół oraz sąsiadów.    PAW

Marian Witt (1936 – 2016)
W poniedziałek, 17 października, w wieku 80 lat zmarł – powszechnie 
lubiany i ceniony lubonianin, długoletni członek Spółdzielni 
Rzemieślniczej, radny Miejskiej Rady Narodowej (MRN), miłośnik 
motoryzacji, życzliwy sąsiad, na którego zawsze można było liczyć

Q
Marian Witt

Q
Zdjęcie ślubne państwa Heleny i Mariana Wit-
tów

Q
Na podwórzu, przed domem rodzinnym przy ul. 
Podgórnej: Marian Witt z ojcem – Michałem – 
i dużo młodszym kuzynem – Zdzisławem Koni-
kiem

Q
Przed warsztatem przy ul. Podgórnej – Marian Witt z pracownikiem 
ojca, bawiącym się z psem

Q
Marian Witt (z lewej) na 
przepustce z wojska 
i jego samochód Warsza-
wa M-20 (produkowana 
na licencji Pobiedy), 
z przyjaciółmi

Q
Wyprodukowane w rodzinnej �rmie kotły do wypalania węgla drzewnego Marian 
Witt przewoził w elementach własnym transportem do odbiorców
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Stefan Bartkowiak
Zmarł 7 grudnia 
2015  r. w  wieku 74 
lat. Wierny kibic Lu-
bońskiego Klubu 
Sportowego. Uro-
dził  się w  Luboniu. 
Z zawodu był mecha-
nikiem samochodo-
wym. Od najmłod-
szych lat pasjonował się piłką nożną, 
choć sam zawodnikiem nigdy nie był. 
Jego ukochaną drużyną był Luboński 
Klub Sportowy, ale także można go 
było spotkać na trybunach Stelli Lu-
boń. Systematycznie prowadził kroni-
kę, gdzie wklejał wycinki z gazet do-
tyczące poczynań bliskiego sercu klu-
bu. (Patrz: „WL” 02-16 str. 31)

Józef Bielawski
Zmarł w paździer-
niku br. Był długo-
letnim członkiem 
c h ó r u  „ B a r d” 
(1960-2012), od-
znaczonym przez 
Związek Chórów 
i  Orkiestr – Złotą 
Odznaką z Laurem. (Patrz str. 62)

S. Maria Hadriana (Henryka) 
Bieniek
Zmarła 10 maja 
2016  r. w  wieku 84 
lat. Służebniczka Ma-
ryi. Urodziła  się 
w Bartłomiejowicach, 
powiat Puławy. 27 
listopada 1954  r. 
wstąpiła do Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w  Pleszewie. 
Habit zakonny i  swoje nowe imię – 
Maria Hadriana – przyjęła 15 lipca 
1955 r., a 16 lipca 1962 r. – oddała się 
całkowicie Panu Bogu przez Wieczystą 
Konsekrację. Zaraz po pierwszych ślu-
bach pozostała we wspólnocie sióstr 
w  Pleszewie, ale uczyła  się w  Szkole 
Pielęgniarskiej w Warszawie. We wrze-
śniu 1993 r. przyjechała do wspólnoty 
Domu Generalnego w Luboniu. Z wiel-
ką miłością i czułością, pochylała się 
nad dziećmi, a w jej oczach odbijał się 
zawsze ten sam wielki zachwyt nad 
Bożym dziełem, jakim jest człowiek. 
Wspierała swoją modlitwą młodych 
rodziców. (Patrz „WL” 06-16 str. 31)

Zygmunt Ceglarek
Zmarł w nocy z 6 na 
7 lutego 2016  r. 
w wieku 85 lat. Dłu-
goletni fotoreporter 
prasowy. Urodził się 
w   P o z n a n i u . 
W 1934 r. zamieszkał 
z rodziną w Żabiko-
wie. Był fotoreporterem „Gazety Zie-
lonogórskiej”, współpracował z  Cen-
tralną Agencją Fotograficzną. 
W 1974 r. powrócił do Lubonia i zwią-
zał się z „Gazetą Poznańską”, w której 

pracował do 1998 r. Swoje zdjęcia pre-
zentował na wystawach, m.in. w  Bi-
bliotece Miejskiej w Luboniu. Najbar-
dziej lubił uwieczniać ludzi przy pracy 
i  wykonywać zdjęcia niepozowane. 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski oraz m.in. Odznaką 
Honorową „Za Zasługi w  Rozwoju 
Województwa Poznańskiego” (dwu-
krotnie) i Odznaką Honorową Miasta 
Poznania. (Patrz: „WL” 02-16 str. 62)

Andrzej Dembski
Zmarł nagle 10 stycz-
nia 2016  r. w  wieku 
69 lat. Wieloletni pra-
cownik Zakładów 
Chemicznych, ho-
dowca gołębi poczto-
wych i  pszczół, od 
października 2006  r. członek Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie”. (Patrz: „WL” 01-16 
str. 63)

Stanisław Gensler
Zmarł 12 grudnia 
2015 r. w wieku 65 lat. 
Lubonianin, absol-
went SP 3, z zawodu 
ślusarz, specjalista do 
spraw przeciwpożaro-
wych. Od 1981 r. na-
czelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej do spraw ochrony 
sprzętu p.poż. przy Wielkopolskim 
Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemnia-
czanego (WPPZ). W latach 1974-1975 
pracował w  Poznańskich Zakładach 
Nawozów Fosforowych na stanowisku 
montera, w brygadzie wodno-kanali-
zacyjnej. Od września 1995 r. przez 16 
lat był prezesem Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia” w Luboniu. 
1 stycznia 1968 r. wstąpił do Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych (PZHGP). Został odznaczony 
złotą odznaką PZHGP przez prezy-
denta tej organizacji. Był zawodnikiem 
i wychowankiem Lubońskiego Klubu 
Sportowego. Rozgrywał mecze 
w  A  klasie, na różnych pozycjach, 
najczęściej jako obrońca. 17 marca 
2004 r. odznaczony przez prezydenta 
RP Aleksandra Kwaśniewskiego – Zło-
tym Krzyżem Zasługi. (Patrz: „WL” 
01-16 str. 31)

S. Maria Bronisława (Barbara) 
Gołębiowska
Zmarła 26 stycznia 
2016  r. w  wieku 79 
lat. Służebniczka Ma-
ryi. Urodziła  się 
w Mogielnicy, w po-
wiecie Grójec. 28 
sierpnia1952  r. roz-
poczęła postulat w  Zgromadzeniu 
Sióstr Służebniczek NP NMP w Ple-
szewie, a 2 lutego 1956 r. złożyła tam 
swoje pierwsze śluby zakonne, przyj-
mując imię Bronisława. Na całe życie 
oddała  się Bogu, składając 2 lutego 

Odeszli
Listopad 2015 – listopad 2016

1961 r. śluby wieczyste. Mając kwali�-
kacje pielęgniarskie, pomagała chorym 
w  szpitalach. W  1978  r. wyjechała na 
placówkę do Perwez w  Belgii, gdzie 
służyła osobom chorym i  starszym 
w tamtejszym Domu Pomocy Społecz-
nej. W marcu 1990 r. wróciła do Polski, 
do Lubonia, gdzie z wielkim oddaniem 
służyła przy furcie, a  także chorym 
siostrom. (Patrz: „WL” 02-16 str. 32)

Mieczysław Hofa
Zmarł 23 stycznia 
2016 r. w wieku 64 lat. 
Urodził się w Luboniu. 
Studiował malarstwo 
i  rysunek w  Państwo-
wej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych 
w  Poznaniu. Dyplom 
malarski zrobił w pracowni prof. Teis-
seyrea (1976-82). Przez 10 lat mieszkał 
na lubelszczyźnie i  dopiero w  1998  r. 
wrócił do Lubonia. Lubił malować ob-
razy religijne. Jego technika malarska, 
oparta na laserunkach, przypomina 
dawne dzieła mistrzów holenderskich. 
Jedna z jego kopii tra�ła do Luwru. Jego 
prace eksponowano w kraju i zagranicą 
(m.in. Paryż, Moontfort – Holandia). 
Można je było również podziwiać 
w Luboniu – w Bibliotece Miejskiej i m.
in. w  lipcu 2013  r. podczas festiwalu 
teatralnego Malta Bis. (Patrz: „WL” 
02-16 str. 32)

Tadeusz Kabat
Zmarł 8 sierpnia 2016 r. 
w wieku 78 lat. Długo-
letni prezes Koła Pol-
skiego Związku Węd-
karskiego przy WPPZ, 
były prezes chóru 
„Bard”. Urodził  się 
w  Młynkowie pod 
Czarnkowem. Mieszkał w Luboniu nie-
przerwanie od 61 lat. Od 1955  do 1995 r. 
był zatrudniony w Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego, najpierw jako ślusarz, 
później jako mechanik główny, a następ-
nie jako kierownik warsztatów. Przez 
całe życie udzielał się społecznie i anga-
żował w sprawy miasta. Uhonorowany 
Złotą Odznaką PZW z  Wieńcami Za 
Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego oraz 
innymi odznaczeniami związku. 
W grudniu 1985 r. Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Luboniu przyznało 
mu Medal Pamiątkowy z  okazji 
 XXX-lecia nadania praw miejskich. 
(Patrz „WL” 10-16 str. 38)

Tadeusz Kujawa
Zmarł 24 września 
2016 r. w wieku 62 lat. 
Założyciel i przez wiele 
lat właściciel słynnej, 
nie tylko w Polsce, �rmy 
Kujawa Skrzynie Bie-
gów, miłośnik motory-
zacji, członek Klubu 
Motocyklowego „Szkielet”. Urodził  się 
1 października 1953 r. w Luboniu. Ukoń-
czył Szkołę Podstawową nr 1, a po niej 
Technikum Samochodowe w Poznaniu. 
Udzielał się na terenie Lubonia, wspie-
rając wiele społecznych inicjatyw, zwłasz-
cza odwodnienia rejonu, w  którym 
mieszkał. (Patrz: „WL” 10-16 str. 34)

Roman Lewandowski
Zmarł 8 lipca 2016  r. 
w wieku 69 lat. Nauczy-
ciel języka polskiego 
w Szkole Podstawowej 
nr  2 w  Luboniu w  la-
tach 1974-1978. Potem 
był polonistą w Zespo-
le Szkół Mechanicznych 
w  Poznaniu. Urodził  się w  Czartówku 
pow. Konin. Absolwent Wydziału Filo-
logicznego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu. Na studiach 
poznał Janinę Śliwińską, polonistkę ze 
Szkoły Podstawowej nr  2 w  Luboniu, 
z  którą zawarł związek małżeński 
w 1973 r. Odtąd mieszkał wraz z żoną 
w Luboniu. (Patrz: „WL” 08-16 str. 37)

Dariusz Listkiewicz
Zmarł 16 kwietnia 
2016 r. w wieku 58 lat. 
Społeczny członek Za-
rządu Miasta Luboń do 
spraw ochrony środowi-
ska i zagospodarowania 
przestrzennego w latach 
1994-1998. Trzykrotnie 
kandydował do Rady Miasta Luboń, 
zawsze z ugrupowań związanych z ów-
czesnym burmistrzem – Włodzimierzem 
Kaczmarkiem. Z zawodu był inżynierem 
elektrykiem. Od 1985 r. pracował w Za-
kładach Ziemniaczanych, zajmując  się 
ochroną środowiska. (Patrz: „WL” 05-16 
str. 36)

Ks. Michał Maciołka
Zmarł 2 sierpnia 
2016  r. w  wieku 79 
lat. Doktor teologii, 
mariolog, prałat, ka-
nonik honorowy Ka-
pituły Katedralnej 
w  Poznaniu. Uro-
dził się w Lasku. Brat 
nieżyjącego ks. Ma-
riana Maciołki. Służbę przy ołtarzu 
kościoła pw. św. Floriana w  Wirach 
rozpoczął w  wieku 8 lat. Członek 
zasłużonego Koła Ministrantów, 
w  którym pełnił funkcje skarbnika 
i wiceprezesa. 26 maja 1960 r. odebrał 
święcenia kapłańskie z  rąk abp. An-
toniego Baraniaka. Ukończył studia 
specjalistyczne z dogmatyki na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim 
(1961-1967). W  1974  r. rozpoczął 
pracę w redakcji „Przewodnika Kato-
lickiego”, co dało początek wielkiej 
życiowej pasji ks. Maciołki – działal-
ności redakcyjnej i  publicystycznej, 
a od 1980 r. również poligraficznej (w 
latach 1981-1990 ks. Michał był dy-
rektorem Księgarni św. Wojciecha 
w Poznaniu, a w latach 1998-2003 – 
przewodniczącym Rady Nadzorczej 
Drukarni i Księgarni św. Wojciecha). 
1 sierpnia 1990 r. w Obornikach (pa-
rafia MB Wniebowziętej) objął swoją 
pierwszą placówkę proboszczowską. 
W 1999 r. został proboszczem parafii 
pw. św. Stanisława Kostki na Winia-
rach w Poznaniu. Z dniem 30 czerw-
ca 2012 r. został zwolniony z obowiąz-
ków proboszcza i przeniesiony w stan 
spoczynku, zamieszkał w kanonii na 
Ostrowie Tumskim. (Patrz: „WL” 08-
16 str. 38)
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270 lat temu
QQ 11 listopada 1746 r., na skutek braku 

możliwości realizacji, unieważniono 
przywilej Doroty z  Broniszów Rado-
mickiej z 21 sierpnia 1728 r. (przywilej 
osadniczy dla Lasku ze zgodą na budowę 
szkoły).   (13, s. 72)
QQ 16 listopada 1746 r. na mocy przywi-

leju księdza Józefa z Kiekrza Kierskiego, 
proboszcza katedralnego w Poznaniu, 
założono Puszczykówko.   (3, s. 32)

180 lat temu
QQ Od 23 listopada 1836 r., w nowym 

układzie wsi do kościoła w  Wirach 
(wtedy para�a dla dzisiejszego Lubonia) 
należało łącznie 116,1 ha – pola, działki 
i łąki w okolicy świątyni, działka przy 
drodze do Konarzewa (pierwszy cmen-
tarz) i pastwiska nad Wartą. Wcześniej 
posiadała o 1,7 ha więcej.   (3, s. 46)

110 lat temu
QQ Jesienią 1906 r. rozpoczął się strajk 

w  obronie języka polskiego w  szkole 
przy ul. Łęczyckiej w Wirach, do której 
chodziły również dzieci z dzisiejszego 
Lubonia.   (13, s. 61)
QQ 5 listopada 1906  r. utworzono wi-

kariat obwodu żabikowskiego podpo-
rządkowany ośrodkowi ewangelickiemu 
przy ul. Matejki 42 w Poznaniu (kościół 
Chrystusa). Należały do niego: Żabiko-
wo, Luboń, Lasek, Łęczyca, Świerczewo, 
Wiry, Wirki, Komorniki i  Głuchowo. 
Wikariat prowadził Teobald Schatz.   
(13, s. 266)

105 lat temu
QQ 3 listopada 1911 r. urodził się Zbi-

gniew Migalla – tokarz znany z  lewi-
cowych poglądów, zamieszkały przy 
dzisiejszej ul. Sobieskiego  3, więzień 
polityczny obozu żabikowskiego, zastrze-
lony przez Niemców podczas ucieczki.   
(„WL” 01-2015, s. 34)

80 lat temu
QQ 26 listopada 1936  r. ks. Stanisław 

Streich założył w para�i św. Jana Bo-
sko Chór Kościelny pw. św. Grzegorza.   
(3, s. 194)
QQ Pod koniec listopada 1936  r. prof. 

Tadeusz Wielgosz uzgodnił z  Biurem 
Planu Regionalnego szkic podziału 
gruntów w 3. etapie parcelacji folwarku 
Augusta Cieszkowskiego, który przewi-
dywał utworzenie na 4,54-hektarowym 
obszarze położonym między ulicami ks. 
Streicha, Powstańców Wlkp. i Dworcową 
nowej ulicy i 31 działek oraz wytyczenie 
ul. Rivoliego i Niepodległości , a przy 
nich 28 działek.   (11, s. 189)

70 lat temu
QQ W listopadzie 1946 r. uruchomiono 

bibliotekę szkolną w SP 2.
QQ Od listopada 1946 r. datuje się po-

czątki Biblioteki Publicznej w Luboniu.

QQ 3 listopada 1946 r. w para�i św. Jana 
Bosko odbyło się pierwsze po wojennej 
przerwie zebranie lubońskiego KSMM 
(Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Męskiej). Liczba druhów – 36, trzy lata 
później – już 55. Prezesi: Leon Muszyński 
(1946 r.), Sylwester Ryszewski (1948), 
Stanisław Rembacz (1949), Marian Mi-
zerka (1950).   (3, s. 188)
QQ 17 listopada 1946 r. w para�i pw. św. 

Jana Bosko założono Krucjatę Euchary-
styczną Dzieci. Skupiała 30 osób. Dzia-
łała w myśl hasła: „Króluj nam Chryste” 
podzielonego na 4 mniejsze hasła pro-
gramowe: „Módl się, przyjmuj komunię 
św., bądź o�arnym, bądź apostołem” 
(prezeski: Teresa Dopierałówna – 1946 r, 
Barbara Mikusiówna – 1947-1949, Kry-
styna Woźniakówna – 1948; opiekunka: 
Agnieszka Rogalówna; osoby aktywne: 
Wanda Białówna, Irena Dopierałówna, 
Bronisława Drajerczakówna, Jadwiga 
i  Maria Łepkówny, Alicja Mollerów-
na, Helena Stoińska, Bogumiła i Irena 
Szajkówne, Longina Urbaniakówna).   
(3, s. 187)
QQ 18 listopada 1946 r. Urząd Bezpie-

czeństwa aresztował w Łodzi Kazimierza 
Grendę – nauczyciela i przedwojenne-
go kierownika Szkoły nr 3 w Luboniu, 
organizatora harcerstwa, powstańca 
warszawskiego, szefa Kwatery Głów-
nej Szarych Szeregów, inicjatora po-
wstańczej Harcerskiej Poczty Polowej, 
od 1945 r. komendanta i organizatora 
Okręgu Łódzkiego Zrzeszenia WiN 
(Wolność i Niezawisłość). Skazano go 
na karę śmierci. Ciężko chory został 
warunkowo zwolniony w 1956 r. Zmarł 
w 1959 r..   (13, s. 253)

60 lat temu
QQ 4 listopada 1956 r. w byłym obozie 

karno-śledczym uroczyście odsłonięto 
pomnik poświęcony o�arom pomordo-
wanym w Żabikowie.   (8)

55 lat temu
QQ 25 listopada 1961 r. Szkoła Podsta-

wowa nr 2 otrzymała imię Marcelego 
Nowotki.   („WL” 02-2003, s. 20)

25 lat temu
QQ 6 listopada 1991 r. Rada Miasta uchwa-

liła miejscowy plan szczegółowego za-
gospodarowania przestrzennego dla 
Czajkowa. (10, XXVI/66/91).
QQ 6 listopada 1991 r. opracowano dwa 

plany realizacyjne ulic, w Lasku dla re-
jonu ograniczonego ulicami: Sobieskie-
go, Akacjową, Dworcową i Podgórną, 
a także: Sienkiewicza, Szkolnej i ulicy 
projektowanej między Sienkiewicza 
a Poniatowskiego.   („Raport o stanie 
miasta” – „WL” 06-1994, s. 9)
QQ Jesienią 1991 r. ukończono budowę 

nowej remizy przy ul. Żabikowskiej.   
(„Raport o stanie miasta” – „WL” 06-
1994, s. 7)

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

Kalendarium lubońskie
listopad – okrągłe rocznice

20 lat temu
QQ 16 listopada 1996 r. w obchodach 75-le-

cia Poznańskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej uczestniczył poczet sztan-
darowy Lubońskiego Klubu Sportowego.   
(„WL” 12-1996, s. 20)
QQ W dniach 19-22 listopada 1996  r. 

Luboń wystawiał swoje stoisko na Tar-
gach Inwestycyjnych Miast Polskich 
INVESTCITY  96 w  Poznaniu, oferu-
jąc do sprzedaży 4 działki komunalne. 
Proponowano też tereny pod centrum 
śródmiejskie (NCL), które wówczas 
w  98% stanowiły własność prywatną 
oraz grunty po wschodniej stronie ul. 
Szkolnej (dziś osiedle domków szerego-
wych). Dodatkowo Zakłady Chemiczne 
SA wystąpiły z  ofertą na współudział 
w budowie linii do granulacji nawozów.   
(„WL” 12-1996, s. 5)
QQ 25 listopada 1996 r. rozpoczęto eks-

ploatację nowego punktu zlewczego 
nieczystości płynnych przy ul. Żabi-
kowskiej (na przedłużeniu ul. Puszkina, 
przy wjeździe na wysypisko śmieci; dziś 
w tym miejscu jest Rondo Żabikowskie).   
(„WL” 12-1996, s. 4, 5)
QQ - 23 listopada 1996 r. przy ul. Żabi-

kowskiej otwarto Centrum Handlowe 
GESA (kompleks pawilonów w miejscu, 
gdzie dziś znajduje się parking marketu 
„Intermarchè”).   („WL” 12-1996, s. 6)

10 lat temu
QQ 11 listopada 2006 r. w „Pulsie Biznesu” 

nr 174, na s. 22 ukazał się artykuł Seba-
stiana Ogórka o Zakładach Chemicznych 
w Luboniu – „Dobrze rosną na nawozach”.   
(BZCz online 2006)

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

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

oprac. HS

Maria Marlewska
Zmarła w  maju 
2016  r. Wieloletnia 
członkini chóru 
„Bard” – od marca 
2000 roku do paź-
dziernika 2011. 
(Patrz  „WL” 06-16 
str. 34)

Leszek Michalczyk
Zmarł 17 września 
2016  r. w  wieku 86 
lat. W  latach 1946-
1982 ślusarz w HCP 
w Poznaniu. Piłkarz, 
wychowanek Luboń-
skiego Klubu Spor-
towe go,  pr aw y 
obrońca. Jego najlepsze lata przypadły 
na okres 1953-1959  r., lecz karierę 
sportową kontynuował do 1965  r. 
W międzyczasie awansował z LKS-em 
do III ligi. Rozegrał około 200 meczy 
ligowych. W 1993 r. odznaczony Zło-
tą Odznaką Poznańskiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej. (Patrz „WL” 
10-16 str. 35)

Wiesław Nowakowski
Zmarł 26 maja 
2016 r. w wieku 61 
lat. Pochodził ze 
Skrwilna pod Rypi-
nem. W  Luboniu 
zamieszkał 
w 1978 r. po ślubie 
z  Anną Pawlicką. 
Był radnym III kadencji RML (1998-
2002), konsultantem przy budowie 
Krzyża Milenijnego przy ul. Po-
wstańców Wlkp., uczestniczył 
w  tworzeniu trasy dydaktyczno-
-rowerowej Luboń-Puszczykówko, 
należał do Grupy Modlitewnej 
ks. Stanisława Streicha, dzięki niemu 
w sierpniu 2012 r. Zbigniew Tyliński 
przekazał Stowarzyszeniu Kultural-
no-Oświatowemu „Forum Luboń-
skie” przedwojennego orła z domu 
gminnego wraz z  dokumentami, 
które w nim ulokowano. W 2013 r. 
jako jedyny, nie będąc członkiem tej 
organizacji, został uhonorowany 
srebrną odznaką „Zasłużony dla 
Stowarzyszenia Forum Lubońskie”. 
(Patrz: „WL” 06-16 str. 34)

Agnieszka Smoczyk
Zmarła śmiercią tra-
giczną 15 czerwca 
2016 r. w wieku 36 lat. 
Młodszy aspirant 
w Komisariacie Policji 
w  Luboniu. Służbę 
w  policji rozpoczęła 
27 grudnia 2005 r. Od 
2011 r. pracowała w Zespole Prewen-
cji Kryminalnej i Nieletnich w Komi-
sariacie Policji w Luboniu, a wcześniej 
– w Wydziale Zabezpieczenia Miasta 
Komendy Miejskiej Policji w Pozna-
niu oraz Komisariacie Policji Poznań 
Nowe Miasto. Pełniła również funkcję 
koordynatora ds. przemocy w rodzi-
nie. Współpracowała z  „WL” przy 
tworzeniu „Kroniki policyjnej”. (Patrz: 
„WL” 07-16 str. 34)

oprac. Beata Stempczyńska
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nie Einsatzgruppe  VI, 
przejmowanie przez tę for-
macje dokumentacji pol-
skich organizacji, wspiera-
nie przez Einsatzgruppe VI 
niemieckiej administracji 
cywilnej w pacy�kowaniu 
okupowanego obszaru, 
aresztowania ludności pol-
skiej i działalność tzw. są-
dów doraźnych, egzekucje 
polskich zakładników 
w  październiku 1939  r. 
i przejęcie Fortu VII przez 
Einsatzgruppe VI. W przy-
gotowaniu ekspozycji wy-
korzystano materiały znaj-
dujące się w zasobach Mu-
zeum Martyrologicznego 
w  Żabikowie, Archiwum 
Państwowego w Poznaniu, 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej, Muzeum Okręgowego 
w  Lesznie oraz Muzeum 
Regionalnego w Wągrow-
cu.
Wystawa jest udostępniona 
od listopada 2016  r. do 
końca września 2017 r.

Jacek Nawrocik
Muzeum Martyrologiczne 

w Żabikowie

KULTURA

W siedzibie Muzeum przy ul. Niezłom-
nych otwarto ekspozycję pt. „Usunięcie 
żywotnych sił. Działalność Einsatzgrup-
pe VI w Wielkopolsce 1939 r.”. Została 
przygotowana przez pracowników Mu-
zeum, Michała Maćkowiaka i Jacka Na-
wrocika. Tematem wystawy jest działal-
ność grupy operacyjnej niemieckiej 
Policji Bezpieczeństwa (Sipo) i  Służby 
Bezpieczeństwa (SD) Einsatzgruppe VI 
w Wielkopolsce w okresie tzw. zarządu 
wojskowego we wrześniu i październiku 
1939 r. Formacja ta, którą dowodził SS-
-Oberführer Erich Naumann, po zajęciu 
Wielkopolski przez Wehrmacht, doko-
nywała aresztowań Polaków, uznanych 
przez Trzecią Rzeszę za „wrogi element” 
ze względu na swoją działalność na rzecz 
polskości wielkopolskiej ziemi. Wielu 
z aresztowanych Polaków zostało wcze-
śniej ujętych przez Niemców na tzw. 
listach proskrypcyjnych, sporządzonych 
przed wybuchem II  wojny światowej 
w ramach tzw. „Akcji Tannenberg”. In-
nych wskazywali przedstawiciele mniej-
szości niemieckiej w Wielkopolsce, pro-
wadzący działalność dywersyjną prze-
ciwko Państwu Polskiemu. Niemcy 
określali te działania jako „polityczne 
oczyszczanie gruntu” (Politische Flur-
bereinigung). Jako zakładników Polaków 
stawiano przed tzw. sądami doraźnymi, 

które wydawały na nich wyroki śmierci. 
Skazani Polacy ginęli w  publicznych 
egzekucjach przeprowadzanych przez 
Einsatzgruppe VI w październiku 1939 r. 
Einsatzgruppe VI przejęło kontrolę nad 
znajdującym się na obrzeżach Poznania 
pruskim obiektem fortyfikacyjnym 
Fort  VII (Fort Colomb), który stał  się 
miejscem męczeństwa wielu wybitnych 
Wielkopolan. Koniec funkcjonowania 
niemieckiego zarządu wojskowego 
w Wielkopolsce w dniu 26 października 
1939 r. oznaczał kres działalności Ein-
satzgruppe VI, lecz eksterminacja pol-
skich elit w Wielkopolsce była kontynu-
owana przez urząd kierowniczy Tajnej 
Policji Państwowej w Poznaniu (Gehe-
ime Staatspolizeistelle. Staatspolizeileit-
stelle Posen). Wielu członków Einsat-
zgruppe VI wzięło udział w ekstermina-
cji ludności żydowskiej po napaści 
Niemiec hitlerowskich na Związek Ra-
dziecki. Zbrodnie tej formacji w Wiel-
kopolsce w  1939  r. nigdy nie zostały 
osądzone.
Składająca się z 14 plansz wystawa, zo-
stała podzielona na następujące części 
tematyczne: polityka Trzeciej Rzeszy, 
„Akcja Tannenberg”, wykorzystanie 
przez hitlerowskie Niemcy mniejszości 
niemieckiej w Wielkopolsce, wkroczenie 
Wehrmachtu do Wielkopolski, powsta-

Polityczne oczyszczanie gruntu
Nowa wystawa czasowa w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie

Q
Plakat zachęcający do zwiedzenia wystawy „Usunię-
cie żywotnych sił. Działalność Einsatzgruppe VI 
w Wielkopolsce 1939 r.” w Muzeum Martyrologicz-
nym w Żabikowie

Kowbojskie Miasteczko przy ul. Kwia-
towej zorganizowało 25 września 
IV Charytatywną Wystawę Psów – „Nasz 
Wierny Przyjaciel” na rzecz bezdomnych 
zwierząt mieszkających w  mosińskim 
przytulisku. Obecna była Burmistrz Mia-
sta – Małgorzata Machalska, która po 
kowbojsku o�cjalnie otworzyła wystawę 
w asyście córki oraz dyrektor Ośrodka 
Kultury – Reginy Górniaczyk, zastępcy 
przewodniczącej Rady Miasta i sympa-
tyka Miasteczka Kowbojskiego – Pawła 
Krzyżostaniaka i  radnego Hieronima 
Gawelskiego. W  tym roku honorowe 
miejsca jurorów zajęli: Regina Górnia-
czyk, Paweł Krzyżostaniak i motocykli-
sta, a także sympatyk naszego małego 
Dzikiego Zachodu – Marek Łagodziń-
ski. Właściciele psów mogli skorzystać 
z  usług groomera (psiego fryzjera) – 
Beaty Gazeckiej. Lekarz weterynarii – 
Michał Beyer – oferował swoją dobro-
czynną pomoc z zakresu porad medycz-
nych i  badań. Na stoisku szwedzkiej 
zwierzęcej karmy „Husse”, oprócz kupna, 
istniała możliwość zasięgnięcia informa-
cji nt. prawidłowego żywienia, u przed-
stawiciela tej �rmy. Jacek Skrzypczak 
sprzedawał używane książki o tematyce 
przyrodniczej, z  zebranych pieniędzy 
zakupiono karmę dla przytuliska w Mo-
sinie. Głównym celem była zbiórka kar-
my, akcesoriów oraz gadżetów potrzeb-
nych podopiecznym schroniska. Opie-
kun wraz z czworonożnym przyjacielem, 
aby wziąć udział w konkursach sporto-

wych połączonych z zabawą, musiał się 
zarejestrować i  pobrać numerek oraz 
woreczek na nieczystości. Pierwszą 
konkurencją były wybory Psiego Dżen-
telmena i  Najładniejszej Psiej Lady, 
wygląd i  ułożenie piesków oceniali 
arbitrzy. Następnie psy miały do po-
konania tor przeszkód zwany Psim 
Gajem. Chętne dzieci rozwiązywały 
quiz z  pytaniami dotyczącymi psów. 
Podczas przerwy zapraszaliśmy obec-
nych do nabycia dań z prerii z kowboj-
skiego grilla. Dużym powodzeniem 
cieszyły się teksańskie placki ziemnia-
czane przyrządzone na miejscu przez 
westernową kucharkę Cristal oraz nale-

Wystawa psów śniki z rancha, a także domowe wypieki 
pani Doroty. Niespodzianką programu 
była Ralfa – pies asystujący osobie nie-
pełnosprawnej Halinie Budzyń. Zade-
monstrowała pomoc, jakiej udziela swo-
jej pani w  życiu codziennym, aby ta 
mogła funkcjonować w  społeczności. 
Zobaczyliśmy m.in. jak otwiera szu�adę, 
sięga z niej skarpetki i przynosi je swojej 
pani. Pomagała w przebieraniu się, a tak-
że na polecenie zanosiła apteczkę do 
wyznaczonej osoby wśród publiczności. 
Na zakończenie wszystkie biorące udział 
w imprezie pieski pokazały swoje umie-
jętności i  talent. Było na co popatrzeć 
i pokiwać głową ze zdumienia. Zwycięz-
com wręczono nagrody. Podsumowanie 
dobroczynnej imprezy, podobnie jak 
w  ubiegłym roku, należało do Reginy 
Górniaczyk.

Uwaga!
Z przyczyn niezależnych od organizatora, 
zebrane dary i produkty dla przytuliska 
w Mosinie zostały przekazane schronisku 
w Dopiewie pod Poznaniem. W mosiń-
skim ośrodku od tego roku zmieniono 
zasady i bezdomne psy po kilku dniach 
są przekazywane innemu większemu 
schronisku, posiadającemu gabinet we-
terynaryjny i inne zabezpieczenia. Prze-
bywa w nim obecnie jedynie kilka kotów. 
Postanowiliśmy więc wesprzeć przytulisko 
w Dopiewie, w którym panują skromne 
warunki bytowania zwierząt.
Jako Szeryf i organizator charytatywnej 
akcji dziękuję za wsparcie Urzędowi 
Miasta Luboń i Wydawnictwu „Debit”. 
Za objęcie imprezy patronatem honoro-
wym i  uczestnictwo – Pani Burmistrz 
Miasta Luboń. Za objęcie patronatu 
medialnego miesięcznikowi „Wieści Lu-
bońskie” i  „Informatorowi Miasta Lu-
boń”. Za udział Reginie Górniaczyk, 
Pawłowi Krzyżostaniakowi, Markowi 
Łagodzińskiemu i Hieronimowi Gawel-
skiemu. Za dobroczynny udział i pokaz 
– Halinie Budzyń i Ral�e. Beacie Gazec-
kiej z Polskiego Stowarzyszenia Groome-
rów, Michałowi Beyerowi, przedstawi-
cielowi karmy Husse, Jackowi Skrzyp-
czakowi i Monice Król oraz wszystkim 
kowbojom, którzy pomogli mi w zorga-
nizowaniu i w przebiegu tej dobroczyn-
nej imprezy.
Pomagajmy zwierzakom w schroniskach! 
Nie kupujmy! Adoptujmy!
Walczmy z okrucieństwem! Nie udawaj-
my, że tego nie widzimy!
Bądźmy razem!

Zbigniew Henciel
Q
Jurorzy wybierają Psiego Dżentelmena i Najładniejszą Psią Lady   fot. Zbigniew 
Henciel
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Obawiam się, że pisanie, czy mówienie 
o malarstwie grozi przeinaczeniem treści, 
niewłaściwą jej interpretacją, a co za tym 
idzie i w czym widzę szczególne niebez-
pieczeństwo – niewłaściwym ukierunko-
waniem odbiorcy, pozbawieniem go zdol-
ności do świeżości i aktywności własnego 
odbioru, nie mówiąc już o wpędzeniu go 
w  kompleksy fachową terminologią. 
Z  tego też względu nie tytułuję swoich 
prac lub czynię to bardzo rzadko. Malo-
wanie to dla mnie szczególna forma ko-
munikowania się z otoczeniem. Kontakt 
ten winien być nacechowany wzajemnym 
szacunkiem i uczciwością. Moje obrazy 
i  rysunki są efektem wieloletniej pracy 
nad odkrywaniem i kształtowaniem wła-
snej wyobraźni .Mam więc cichą nadzie-
ję, że będą one zdolne obudzić wyobraź-
nię widza poprzez czystą, własną, niczym 
nie skażoną percepcję. Chciałbym, aby to 
było malarstwo, wobec którego nie da się 
przejść obojętnie… (Mieczysław Hofa)

Wystawa
Wernisaż wystawy twórczości Mieczy-
sława Hofy był jego trzecim w historii 
BM i odbył się w piątek, 28 październi-
ka o godz. 18. Gości, a wśród nich: ro-
dzinę artysty, przyjaciół, mieszkańców 
Lubonia, powitała dyrektor Biblioteki 
– Agnieszka Begier – Spotykamy  się 
dzisiaj w progach galerii na Regale, aby 
wyróżnić lubonianina, artystę wielkiego 

Wernisaż i aukcja
W październikowy wieczór w „Galerii na Regale” Biblioteki Miejskiej (BM) 
odbył się wernisaż zmarłego w styczniu tego roku lubońskiego artysty 
malarza – Mieczysława Hofy (1952-2016) – połączony z aukcją jego 
obrazów. Uroczyste wydarzenie miało szczególny wymiar, ponieważ 
w tym roku mija 70. lat od powołania Biblioteki Miejskiej w Luboniu

formatu, �lantropa, którego wolą było, 
aby pozyskane środki ze sprzedaży jego 
obrazów zasiliły fundusze stowarzyszenia 
młodych artystów. Podkreśliła także, że 
jubileusz placówki jest okazją nie tylko 
do zwrócenia uwagi na obecną jej rolę 
w życiu kulturalnym miasta, ale również 

do wyrażenia szacunku 
i  uznania wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do jej 
rozwoju, dodając, że ma na 
myśli człowieka – biblioteka-
rza i czytelnika – duet, który 
stworzył przez pokolenia 
70-letni dorobek. Goście 
zwiedzili wystawę, podziwia-
jąc ponad 40 obrazów nieży-
jącego artysty. W kuluarach 
wspominano autora dzieł 
i  wymieniano poglądy na 
temat jego twórczości. Bliż-
szych informacji udzielała 
rodzina Mieczysława Hofy: 
brat – Roman, bratanek – 

Paweł i kuzynka – Anna 

Ossowska oraz przyjaciel – artysta pla-
styk, Krzysztof Pacholczyk.

Aukcja
Na aukcji zorganizowanej przez rodzinę 
artysty wystawiono 12 obrazów Mieczy-
sława Hofy. Prowadziła ją profesjonalnie, 
z gracją i wdziękiem, Agnieszka Begier. 
Pozyskane z aukcji środki zostaną prze-
kazane na rzecz założonego w  1997  r. 
Poznańskiego Stowarzyszenia Promocji 
Sztuki, którego celem jest m.in. propa-
gowanie młodych poznańskich twórców 
oraz stwarzanie warunków dla ich arty-
stycznego rozwoju. Licytowano jeden 
obraz bez tytułu, malowany techniką 
mieszaną na płótnie o  wymiarach 
100x123  cm, z  2014  r., którego cena 
wywoławcza wynosiła 2 000 zł. Kupił go 
spokrewniony z autorem Piotr Goryniak 
za kwotę 2 600 zł. Obraz pozostał więc 
w rodzinie.
Postać Mieczysława Hofy przedstawili-
śmy w lutym na str. 32, szerzej zrobimy 
to w „Roczniku Historycznym Lubonia”.

PAW

Autopor-
tret Mie-
czysława 
Hofy   fot. 
Paweł 
Wolnie-
wicz

Q
Na wernisaż i aukcję przybyli: rodzina i przyjaciele artysty oraz mieszkańcy naszego miasta    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Od lewej: Roman Hofa, Piotr Goryniak i Paweł Hofa zadowoleni, że wylicytowany 
obraz pozostał w rodzinie   fot. Paweł Wolniewicz

Na odezwę Jana Henryka Dąbrowskiego 
i Józefa Wybickiego, Napoleon Wielki od-
powiedział: Obaczę, jeżeli Polacy godni są 
być Narodem. Idę do Poznania, tam się moje 
pierwsze wiążą wyobrażenia o jego wartości. 

To właśnie po patriotycznych manifesta-
cjach, wezwani do walki z zaborcą, Polacy 
u boku Napoleona, przynieśli nadzieję na 
wolną Polskę. Zwycięskie Powstanie Wiel-
kopolskie z 1806 r. przyczyniło się do po-

wstania Księstwa War-
szawskiego. A w sobot-
nie południe, 5 listopa-
da br., na Starym Ryn-
ku mogliśmy uczestni-
czyć w obchodach 210. 
rocznicy przybycia do 
Poznania gen. J.H. Dą-
browskiego i J. Wybic-
kiego.

Uroczystość przygotowana przez poznań-
skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Mu-
zeum Historii Miasta Poznania i Wielko-
polskie Muzeum Niepodległości zgroma-
dziła tłumy.
Po Mszy Świętej w kościele pw. św. Woj-
ciecha i  złożeniu wiązanek na grobach 
naszych bohaterów uczestniczyliśmy w in-
scenizacji wjazdu gen. Dąbrowskiego i J. 
Wybickiego, powitaniu ich przez Prezy-
denta Miasta Jacka Jaśkowiaka, wysłucha-
niu odezwy generała, i  odśpiewaliśmy 
zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Po 
pokazach musztry paradnej, umiejętności 
wojskowych i hukach wystrzałów, dalszy 
ciąg uroczystości odbył  się w  Ratuszu. 
Miały tam miejsce prezentacja obrazu Jana 
Gładysza „Wjazd gen. Jana Henryka Dą-
browskiego do Poznania” i prelekcje po-
pularnonaukowe na tematy związane 
z rocznicą.
Oklaski powitalne dla bohaterów spotkania 
i organizatorów patriotycznej uroczystości 
są dowodem dobrego odczuwania historii 
naszego kraju.

Irena Skrzypczak

Inscenizacja histo-
ryczna na Starym 
Rynku w Poznaniu, 
w której jako widzo-
wie wzięli udział 
również lubonianie

Do 
lokalnych 
bibliofili
Informujemy, że Biblio-
teka Miejska, po wielu 
latach współpracy, zre-
zygnowała ze sprzedaży 
książek dotyczących histo-
rii Lubonia wydawanych 
przez Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie”. 
Wszystkich zaintereso-
wanych nabyciem pu-
blikacji zapraszamy do 
siedziby organizacji przy 
ul. Wschodniej 23A/62. 
Mamy do zaoferowania 
kilkanaście pozycji.

FL

Q

Q

Historyczny pokaz



11/2016

42

KULTURA

Rodzinny koncert
1 października w  „Galerii na Regale” 
odbył się kolejny koncert w wykonaniu 
Agencji Artystycznej L’Arte. Tym razem 
tematem była muzyka ze śmietnika. 
W trakcie spotkania zastanawialiśmy się, 
czy muzykę potra�ą zagrać tylko praw-
dziwe instrumenty, wykonaliśmy ekspe-
ryment o  tajemnicy utworu na dwie 
puszki, butelkę i wiadro oraz wysłucha-
liśmy opowieści o panu Harmonii, któ-
ry zamienia przedmioty przeznaczone 
na śmieci w  instrumenty. Koncert za-
kończyliśmy zagraniem wspólnie stwo-
rzonego dzieła.

Nie wszystko bajka…
4 października odbył się pierwszy wy-
kład z  cyklu „Nie wszystko bajka… 
o wszystkim, co wiemy i czego nie wie-
my o dziejach ziemi lubońskiej”, który 
poprowadziła dr Izabella Szczepaniak. 
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłu-
chali opowieści o pradawnych dziejach 
Lubonia oraz znaczeniu naszego miasta 
w momencie Chrztu Polski. 

Śpiewać każdy może
5 października miłośnicy śpiewu spę-
dziliśmy czas wykonując pieśni biesiad-
ne oraz ucząc się piosenek, które zosta-
ną wykonane dla uczestników Luboń-
skiego Uniwersytetu III Wieku (LUTW). 
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom 
za poprowadzenie spotkania!

Cały Luboń dzieciom
Od października kontynuujemy cykl 
spotkań dla najmłodszych pt. „Cały Lu-
boń Czyta Dzieciom”. W tym semestrze 
zaprosiliśmy do współpracy Radę Mło-
dzieżową Miasta Luboń. Bajki Ezopa 
przeczytali Oliwia Miłek oraz Bartosz 
Wilczek. Przybyli przedszkolacy z uwa-
gą wysłuchali bajek i odpowiedzieli na 
naprawdę trudne pytania. Na zakończe-
nie dzieci otrzymały kolorowanki przed-
stawiające najbardziej znane lubońskie 
miejsca, kredki oraz przewodniki po 
lubońskich placach zabaw.

Troskliwe Misie
8 października „Galeria na Regale” po-
nownie stała  się żywą teatralną sceną. 
Tym razem dzięki Teatrowi „Frajda” 
młodzi widzowie przenieśli się do tęczo-
wej krainy. Mieszkające tam misie po-
siadają magiczne moce. Wraz z główną 
bohaterką Misią Tulisią dzieci starały się 
odnaleźć jej przeznaczenie i wyjątkową 
wewnętrzną siłę. Dzieci bardzo aktywnie 
współtworzyły spektakl, tańcząc i śpie-
wając razem z misiami. „Troskliwe Misie” 
bardzo spodobały się nie tylko najmłod-
szym widzom, ale także rodzicom.

W Promyku
11 października dla Klubu „Promyk” 
gościnnie wystąpił Kabaret „Humoreska” 
pod przewodnictwem Barbary Przybyl-
skiej. Kabaret ten działa przy Lubońskim 
Uniwersytecie III Wieku. Obejrzeliśmy 
wesołe scenki rodzajowe: „Jak Kaśka 
z  Jaśkiem  się poznali”, „Bikini”, „On 
zimny…” oraz „Smutki i radości”. Swoim 
występem Kabaret sprawił wiele radości 

członkom Klubu „Promyk”, a  aktorzy 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami 
i zaproszeni do wspólnego poczęstunku.

Rodzinne czytanie
15 października odbyło się kolejne ro-
dzinne czytanie z  Elżbietą Andrzejak-
-Nagel. Tym razem zostaliśmy zabrani 
na pełną wrażeń wycieczkę po Azji. 
Dzieci wysłuchały bajki i  legendy po-
chodzące z tamtego regionu świata. Do-
wiedziały się, skąd wzięły  się szczury 
oraz jak można zważyć słonia. Między 

bajkami pani Elżbieta podzieliła się swo-
imi wrażeniami i pokazała nam zdjęcia 
ze swojej podróży po azjatyckich zakąt-
kach. Młodzi słuchacze zobaczyli zatło-
czone ulice chińskich miast oraz egzo-
tyczne potrawy i owoce. Było to bardzo 
ciekawe i  ciepłe spotkanie, pomimo 
chłodnej pogody za oknem.

Podróże z pasją
18 października w Bibliotece odbyło się 
pierwsze spotkanie z  cyklu „Podróże 
z pasją”. Swoją obecnością zaszczycił nas 
dyrektor lubońskiego Kom-Lubu – Ta-

Z Biblioteki Miejskiej deusz Urban wraz z  żoną Mirosławą. 
Uczestnicy spotkania poznali tajniki 
wyprawy na Kilimandżaro, mieli też 
możliwość obejrzenia pamiątek z  tej 
fascynującej wyprawy.

Jak budowano autostradę?
19  października odbyło  się cykliczne 
spotkanie klubu historycznego „Luboń-
skie Konwersatorium Historyczne”, któ-
rego tematem była budowa autostrady 
A2 na odcinku przebiegającym przez 
nasze miasto. Podczas spotkania ciekawą 
prelekcję o genezie i przebiegu tej inwe-
stycji wygłosił ówczesny zastępca bur-
mistrza – Lechosław Kędra, który zapo-
znał klubowiczów z  kulisami m.in.: 
powstania Wzgórza Papieskiego, ronda 

Żabikowskiego, obwodnicy Dębiecka-
-Unijna oraz zlewni ścieków. Przybliżył 
również fakty z otwarcia autostrady we 
wrześniu 2003 r. Po zakończeniu prelek-
cji dyskutowano nad znaczeniem auto-
strady dla naszego miasta i mieszkańców. 
Następne spotkanie klubu, na które ser-
decznie zapraszamy, odbędzie się trady-
cyjnie w  Bibliotece Miejskiej w  środę, 
16 listopada o godz. 17. Jego tematem 
będą wojenne początki budowy auto-
strady.

PAW

Rodzinna sztuka
22 października odbyły się 
kolejne warsztaty plastycz-
ne dla dzieci w  ramach 
„Rodzinnych Sobót w  Bi-
bliotece”. Tematem kolejne-
go spotkania była sztuka 
starożytnego Egiptu. Dzie-
ci dowiedziały się, czym 
były hieroglify oraz pozna-
ły podstawowe zasady ma-
larstwa egipskiego. Po uzy-
skaniu tak dużej dawki 
wiedzy mali artyści musie-
li stworzyć komiks o Fara-
onie, który przedostał  się 
do współczesności. Powsta-
ły barwne obrazki, które 
bardzo chętnie współtwo-
rzyli rodzice pociech. Już 
teraz zapraszamy na kolejne 
zajęcia 26 l istopada 
o  godz.  12. Odbędziemy 
wtedy podróż do starożyt-
nej Grecji.

Konsultacje medyczne
Dobrze jest czasem zna-
leźć czas dla siebie i wsłu-
chać się, jak bije serce, jak 

oddychamy, dlaczego czuję ból... Jeszcze 
lepiej jednak zadziałać pro�laktycznie. 
Poznać i rozumieć, co nam mówi orga-
nizm. Dobrze jest brać udział w prze-
siewowych badaniach pro�laktycznych 
i spotkaniach, podczas których może-
my się wiele dowiedzieć i nauczyć. Ta-
kie właśnie było spotkanie z Agnieszką 
Jędrzejczak z Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii w  Poznaniu. Ciekawe wia-
domości z  dziedziny epidemiologii 
i  pro�laktyki raka, sposobów samo-
dzielnego rozpoznawania nowotworu 
piersi i najważniejsze – nasza właściwa 
reakcja na diagnozę. Pokaz na fantomie 
samodzielnej kontroli i cenna wskazów-
ka, że systematyczna kontrola stanu 
piersi to duża szansa na wczesne wy-

krycie i wyleczenie. Pamiętajmy, żyjemy 
nie tylko dla siebie. Mamy rodziny, 
dzieci i  wnuki. Dziękujemy, to było 
dobre i ważne spotkanie.  
 Irena Skrzypczak

Kino Kamera
Październik upłynął miłośnikom kina 
pod znakiem kolejnych �lmów oscaro-
wych. Tym razem, w związku z rozpo-
częciem nowego roku akademickiego, 
nasze szeregi zasilili słuchacze LUTW. 
Wspólnie obejrzeliśmy takie dzieła jak: 
„Nienawistna ósemka”, „Amy” czy „Most 
szpiegów”. Sięgnęliśmy po najnowsze 
dzieło Quantina Tarantino zrealizowane 
w charakterystycznym dla reżysera sty-
lu, łączące w sobie cechy �lmu historycz-
nego oraz westernu. Pierwszy raz od 
dłuższego czasu widzieliśmy dokument 
biogra�czny o  tragicznie zmarłej pio-
senkarce Amy Winehouse. Wzięliśmy 
również na warsztat „Most szpiegów” 
– thiller S. Spielberga o czasach zimnej 
wojny. Wszystkich chętnych zapraszamy 
do dołączenia do naszego klubu.

Biblioteka bez barier
Pierwsza edycja lubońskiego Budżetu 
Obywatelskiego już za nami. Projekt 
„Biblioteka bez barier” – dostosowanie 
wejścia do budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, starszych i rodziców 
z  małymi dziećmi zajął w  głosowaniu 
trzecie miejsce. Dziękujemy za poparcie 
i za 423 głosy oddane na nasz projekt.

Czytelnik „elektroniczny”
Jeśli jesteś fanem książek w formie elek-
tronicznej zachęcamy do korzystania 
z  platform IBUK Libra oraz NASBI/
OSBI! Zapraszamy do Biblioteki Miej-
skiej po PIN, który umożliwi rejestrację.

BM

Q
Tęczowa kraina Troskliwych Misi w Bibliotece Miej-
skiej w Luboniu

Q
Podczas spotkania w temat wprowadził uczestników Lechosław Kędra (pierwszy z lewej)   fot. Paweł Wolniewicz
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Kierownikiem imprezy był Maciej Kę-
dziora. Na zakończenie zmagań 
sportowych ogłoszono nazwiska 
zwycięzców i odbyła się ceremonia 
wręczenia medali i  pucharów oraz 
drobnych upominków. Dla pokrze-
pienia i  uzupełnienia sił był także 
słodki poczęstunek i pyszna kawa.
Przewodniczący LUTW Zbigniew 
Jankowski dziękuje wszystkim oso-

bom i organizacjom, które przygo-
towały i  prowadziły poszczególne 
konkurencje. Szczególne podzięko-
wania za bezpłatne udostępnienie 
hali sportowej kieruje pod adresem 
LOSiR-u. Impreza była dofinanso-
wana przez Miasto Luboń, a drob-
ne upominki przygotowało Staro-
stwo Powiatowe w Poznaniu.

Maria i Jan Błaszczakowie

KULTURA 

Dla seniorów przygotowano następujące 
konkurencje: rzut beretem antenką do góry 
(organizator LUTW, prowadzący Sławomir 
Splisgart), rzut do celu (Senior Wigor, Ja-
gienka Okoń-Niewiejska), rzut do kosza 
(Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, 
Lech Bartkowiak), woda naprzód (Ochot-
nicza Straż Pożarna, Jacek Rutkowski), rzut 
ringiem (Ośrodek Kultury, Regina Gór-
niaczyk), wieża z puszkami – (Rada Se-
niorów, Elżbieta Stefaniak, Włodzimierz 
Sroczyński), bieg kelnera (Biblioteka Miej-
ska, Agnieszka Begier), Czy znasz Luboń? 
(PTTK, Maria i Jan Błaszczakowie), piłka 
w  bramce (LUTW, Irena Skrzypczak), 
przeciąganie liny (Ośrodek Kultury, Regi-
na Górniaczyk).
Każdy z uczestników brał udział w kilku 
wybranych przez siebie konkurencjach. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, w nie-

których konkurencjach trzeba było robić 
dogrywki, bo wywalczyć medal było 
bardzo trudno. Zawodnicy dawali z sie-
bie wszystko. 
Udział w olimpia-
dzie był dla za-
wodników czymś 
niesamowitym, 
a  to, co zrobili, 
jest „wisienką na 
torcie”. Podczas 
turnieju pokazali 
znakomitą formę, 
a  atmosfera za-
wodów była ser-
deczna i  niepo-
wtarzalna. Oto 
o�cjalne wyniki 
poszczególnych 
dyscyplinach:

Olimpiada seniorów
W piątek, 14 października w hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się II Miejska Olimpiada Aktywnego 
Seniora Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (LUTW)

Nazwa konkurencji I miejsce II miejsce III miejsce
Rzut beretem Kużniak Lucjan Skrzypczak Bogdan Paszkowska Liliana
Rzut do celu Wojciechowska Elżbieta Matuszak Roman Cieślewicz Lidia

Rzut do kosza Kużniak Lucjan Zieliński Grzegorz Podbylska Grażyna
Woda naprzód Czerwińska Irena Jelińska Kazimiera Zieliński Grzegorz
Rzut ringiem Hernes Ewa Skrzypczak Irena Kuźniak Lucjan

Wieża z puszek Paszkowska Liliana Czerwińska Irena Bąk Włodzimierz
Bieg kelnera Zabawa Maria Zieliński Grzegorz Kuźniak Lucjan

Czy znasz Luboń ? Skrzypczak Irena Stefaniak Elżbieta Mączyński Edward
Piłka w bramce Podbylska Grażyna Skrzypczak Bogdan Kubicka Krystyna

Punktacja ogólna kobiety Hernes Ewa Bąk Ludmiła Jelińska Kazimiera
Punktacja ogólna mężczyźni Zieliński Grzegorz Skrzypczak Bogdan Kuźniak Lucjan

Q
Uczestnicy i organizatorzy olimpiady seniora w LOSiR-ze   fot. Sławomir Splisgart

W sobotnie popołudnie, 15 październi-
ka w  Bibliotece Miejskiej odbyła  się 
prezentacja multimedialna pt. „Na po-
czątku był chrzest…” zorganizowana 
przez para�ę pw. św. Jana Bosko i Bi-
bliotekę Miejską, a przygotowana przez 
Katolickie Centrum Edukacji i Kultu-
ry. Prezentację w obecności ks. dzie-
kana Romana Kubickiego i  niestety, 
nielicznej grupy lubonian, ukazującą 
dzieje naszej Ojczyzny, „okraszoną” 
piękną muzyką Wojciecha Kilara, po 
konsultacji historycznej z Piotrem Do-
gondke, prowadził nauczyciel Zespołu 
Szkół Katolickich w Śremie – Grzegorz 
Pierzchalski. Pojawił się w Luboniu na 
zaproszenie zaprzyjaźnionego z  jego 
rodzicami prof. Krzysztofa Molińskiego. 
Zapytany o związki z naszym miastem 
wyznał, że Luboń kojarzył zawsze z bł. 
Edmundem Bojanowskim, którego po-
stać odegrała dużą rolę w  życiu jego 

rodziny – przede wszystkim jako zało-
życiela Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek. Autor prezentacji przedstawił 
najważniejsze wydarzenia w  dziejach 
naszej ojczyzny, poczynając od jej 
chrztu za panowania Mieszka I, przez 
czasy: św. Stanisława, Kazimierza Wiel-
kiego, św. Jadwigi, Jana III Sobieskiego, 
Adama Mickiewicza, Józefa Piłsudskie-
go, Romana Dmowskiego, kard. Stefana 
Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, 
a skończywszy na św. Janie Pawle II. Pan 
Grzegorz w  swoim dziele podkreślił 
ogromne znaczenie czuwającej nad na-
szym narodem Matki Bożej oraz chlubie 
naszego wojska, jaką była husaria. „Prze-
wracaniu” kart historii naszej ojczyzny 
towarzyszył doskonale dobrany podkład 
muzyczny, którym były kompozycje 
Wojciecha Kilara. Kolejno prezentacji 
towarzyszyły dźwięki dzieł religijno-
-patriotycznych tego słynnego kompo-

„Na początku był chrzest”
Odkąd Polska oddała się w opiekę Jezusowi Chrystusowi 1050 lat temu, jej 
Matką stała się Maryja, która nigdy nie opuści swoich drogich dzieci…

Q
Prelegent Grzegorz Pierzchalski (przy ekranie), którego przedstawia prof. Krzysztof 
Moliński   fot. Paweł Wolniewicz

zytora: „Bogurodzica”, „Angelus” (skom-
ponowany w stanie wojennym – utwór 
do wolności), „Victoria” (dla uczczenia 
drugiej pielgrzymki Jana Pawła  II do 
Polski). Po zakończeniu 35-minutowej 
prezentacji Grzegorz Pierzchalski zagrał 

na pianinie fragmenty zawierającego 
dźwięki „Bogurodzicy” II Koncertu For-
tepianowego Wojciecha Kilara, z które-
go muzyką zetknął się po raz pierwszy 
przed 26 laty.

PAW

Zwycięzcy konkurencji
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Z PARAFII

Świętowanie ze świętymi
W niedzielę, 30 października po Mszy 
św. wieczornej odbyła się przygotowana 
przez ks. Jarosława Żurawskiego oraz 
Anię i Krzysztofa z Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży (KSM) wieczorni-
ca „Świętowanie ze świętymi”. Zgroma-
dzonych w świątyni wiernych w nastrój 
wprowadził ks. Jarosław, który powie-
dział m.in. że na świętość pracujemy już 
tutaj – na ziemi, że są ludzie, którzy mają 
nam wytyczać drogę, dlatego mamy tylu 
świętych. Każdy musi wykazać trochę 
dobrej woli, czasami mamy wzloty, cza-
sami upadki, ale chodzi o to, żeby upad-
ków było mniej i właśnie w  tym mają 
nam pomóc święci. Ksiądz Jarosław 
podkreślił również, że dzięki łasce Pana 
Boga mamy iść do przodu. Przy wypeł-

nionych nie tylko młodzieżą ławach 
świątyni recytowano myśli i słowa świę-
tych, m.in. św.: Jana Bosko, Jana Pawła II, 
Jana od Krzyża, bł. Karoliny Kózkówny. 
Teksty były przeplatane piękną i nastro-
jową muzyką organową w  wykonaniu 
Roberta Napieralskiego – organisty po-
znańskiej Fary oraz para�i pw. św. Bar-
bary w  Żabikowie. Pan Robert zapre-
zentował się w utworach znanych kom-
pozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Fe-
lixa Mendelssohna, Johanna Ludwiga 
Krebsa i  Achille-Claudea Debussyego. 
Była to prawdziwa uczta dla duszy 
i ucha.

Remont świątyni
Pomalowano su�t prezbiterium, a  na 
jego zachodniej ścianie zamontowano 

w pierwotnym miejscu krzyż 
i płaskorzeźby 12. apostołów 
oczyszczone i przygotowane 
do malowania przez Wojcie-
cha Hoehne, których mala-
turę wykonały artysta pla-
styk – Małgorzata Błaszkie-
wicz i  architekt wnętrz – 
Małgorzata Kornat (odcienie 
i  rodzaj barw dobrano do 
świeżo odmalowanego pre-
zbiterium). Na krzyżu o wy-
sokości 320 cm i szerokości 
ramion 195  cm można za-
uważyć zmienioną Pasyjkę 
Chrystusa, któremu na gło-
wie zamontowano koronę, 
wykonaną z  ożebrowanego 
pręta zbrojeniowego z cier-
niami obkutymi w  stożek. 
Koronę, wykonał wg wizji 
artystycznej pań Małgorzat, 
mający w  naszym mieście 
warsztat metaloplastyk – 
Piotr Bobiński, który dorobił 
także i  zamontował gwoź-

Z parafii św. Jana Bosko

dzie do dłoni i stóp Chrystu-
sa – przed renowacją krzyża 
ich nie było. Obecnie krzyż 
ma nowe podświetlenie. Po-
nadto �gury świętych Teresy 
i Antoniego wróciły na swoje 
pierwotne miejsce, czyli 
umieszczone zostały nie jak 
poprzednio pod chórem, lecz 
na środkowych �larach naw 
bocznych. Na południowej 
ścianie prezbiterium zamon-
towano duży, 55-calowy, czy-
telny monitor, na którym 
wyświetlane są teksty pieśni 
i  modlitw. Najbardziej ucie-
szyło to starszych parafian 
którzy stwierdzili, że obecnie – w po-
równaniu z wcześniej funkcjonującym 
ekranem – dużo łatwiej odczytują 
umieszczane treści.

PAW

Q
Przygotowane w prezbiterium na wieczór ze świę-
tymi ich relikwie   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Krótko przed zamontowaniem odrestaurowanego krzyża   fot Paweł Wolniewicz

Q
Fragment odnowionej płaskorzeźby 12 
apostołów z ołtarza. Święci „odzyskali” 
złote aureole, ostatni po lewej – Judasz 
– ma ciemną   fot. Paweł Wolniewicz

Noc Świętych
31 października – w wigilię Uroczysto-
ści Wszystkich Świętych, już po raz 
kolejny odbyło się w para�i modlitew-
ne czuwanie nazwane Nocą Świętych. 
W modlitwie i w procesji z relikwiami 
wzywaliśmy wstawiennictwa świętych 
i  błogosławionych. Wieczór czuwania 
obejmował eucharystię, adorację Naj-
świętszego Sakramentu, krótkie rozwa-
żania na temat świętości, przyzywanie 
świętych w litanii oraz uwielbienie pie-
śnią Pana. Przez wstawiennictwo świę-
tych pokornie prosiliśmy, aby Chrystus 
pomnożył naszą wiarę i  pomógł nam 
stać  się Jego świadkami w  świecie. 
W  ten niezwykły wieczór wniesiono 
relikwiarz naszego patrona, św. Maksy-
miliana, powiał także duch św. Jana 
Pawła II, bł. Edmunda Bojanowskiego, 
św. Faustyny. Przywołano w modlitwie 
imiona wielu bliskich nam świętych. By 
zdać sobie sprawę, że świętość jest moż-
liwa dla każdego z nas, wierni obejrze-
li krótki �lm o świętej Joannie Beretcie 

Molla, która nie zawahała się poświęcić 
życia, by ratować poczęte dziecko. Jej 
codzienne obowiązki, troska o rodzinę 
i  drugiego człowieka, postawa pełna 
ufności i zawierzenia i wreszcie śmierć 
były swoistą mozaiką składającą się na 
jej świętość. Noc Świętych uzmysławia-
ła uczestnikom nabożeństwa ich moc 
i obecność w naszym życiu, oraz to że 
każdy jest powołany do kroczenia dro-
gą świętości. Bo święci wcale nie są ani 
odlegli, ani dalecy. To najzwyklejsze 
osoby, a tym co ich łączy to miłość do 
Boga i  pełne Jemu zawierzenie. Taką 
osobą była też święta Joanna Beretta 
Molla, o której życiu przypominaliśmy 
sobie w ten wieczór.
Oprawę muzyczną wieczoru przygoto-
wała młodzież i  dorośli zaangażowani 
w para�alne schole. Członkowie Dusz-
pasterstwa Młodzieży po zakończonym 
czuwaniu obdarowywali obecnych cu-
kierkami z załączonymi do nich cytata-
mi pochodzącymi z rozważań świętych 
i błogosławionych.

Z parafii św. Maksymiliana

Wszystkich Świętych
1 listopada, tym razem w  deszczowe, 
jesienne popołudnie, zgromadziliśmy się 
na cmentarzu w Wirach, by uczestniczyć 
we mszy św. dziękczynnej za rzesze 
świętych i zbawionych i w duchu ośmiu 
błogosławieństw prosić o  święte życie 

dla nas. Homilie na cmentarzu wygłosił 
ks. Józef Przekop. Również w tym dniu, 
w kaplicy na cmentarzu komunalnym, 
o  godz.  15, proboszczowie para�i św. 
Maksymiliana i św. Jana Bosko konce-
lebrowali eucharystię w  intencji tam 
spoczywających.

Q
Eucharystia we Wszystkich Świętych w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w Lasku   fot. Anna Kaźmierczak
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Dzień Zaduszny
2 listopada modliliśmy  się 
w  sposób szczególny za 
zmarłych z  naszej parafii, 
którzy odeszli ze wspólnoty 
w okresie od 30 październi-
ka 2015 do 1 listopada 
2016 r. Wspominaliśmy 57 
naszych parafian. W koście-
le zgromadziły  się rodziny 
pogrążone w  żałobie, by 
prosić o  niebo dla swoich 
bliskich, a  dla siebie o  po-
trzebne łaski w  tych trud-
nych chwilach. Na zakoń-
czenie czuwania otrzymali 
z  rąk kapłanów zapalony 
znicz, płonący podczas eu-
charystii, jako wyraz ka-
płańskiej modlitewnej troski 
o zmarłych parafianach.
Przez całą oktawę Wszystkich 
Świętych nawiedzaliśmy 
cmentarze i gromadziliśmy się 
w  kościele, by w  modlitwie 
różańcowej modlić się za du-
sze naszych zmarłych i zyskać 
dla nich odpusty.     

A.K

Q
Wirowski cmentarz dla mieszkańców Lasku nekro-
polią para�alną   fot. Anna Kaźmierczak

Miesiąc różańca
Październik to miesiąc poświęcony 
Matce Bożej Różańcowej. W  naszej 
świątyni już tradycyjnie modlitwę 
różańcową odmawiano od poniedział-
ku do piątku przed wieczorną Mszą 
św. o  godz. 17.30, w  sobotę o  godz. 
18.30, a  w  niedzielę po pierwszej 
Mszy św. o  godz.  8. 7 października 
podczas wieczornej Mszy św. poświę-
cono różańce dzieciom, które w przy-
szłym roku przystąpią do Pierwszej 
Komunii Świętej.
W Dzień Papieski, 9 października, któ-
ry w tym roku przebiegał pod hasłem: 

„Jan Paweł II – Bądźcie świadkami mi-
łosierdzia”, również w  naszej parafii 
zbierano ofiary dla Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, która opiekuje się 
zdolną, ale ubogą młodzieżą.

Odpust
Od momentu kiedy powstała nasza pa-
ra�a, tj. od 2012 r., 22 październik jest 
dniem wyjątkowym. To „imieniny” na-
szej wspólnoty. W tym roku świętowa-
liśmy je w sobotę. Msze św. odprawiane 
były: o godz. 7, 10 (z udzieleniem Sa-
kramentu Namaszczenia Chorych), 11 
(dla młodzieży) i o godz. 12 (uroczysta 
suma, której przewodniczył ks. kan. 
Sławomir Baraniak – proboszcz para�i 
pw. Świętego Krzyża w Poznaniu). Obec-
ni byli księżą z dekanatu lubońskiego, 
z dziekanem ks. prał. Romanem Kubic-
kim i budowniczym naszej świątyni – ks. 

kan. Bernardem Cegłą. 
W homilii ks. kan. S. Bara-
niak przypomniał postać 
naszego patrona od dnia wy-
boru na papieża. Mówił 

Z parafii św. Jana Pawła II
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Q
Poświęcenie różańców dzieciom, które w tym roku przystąpią do I Komunii Św. 
Z prawej ks. Krystian Gramza   fot. Włodzimierz Wasilewski

W sobotę, 5 listopada, w ramach VII Dni 
Kultury Solidarności pt. „Troska o dobro 
wspólne” odbyło się w Luboniu II Forum 
Dzieł Społecznych bł. Edmunda Boja-
nowskiego, które powołano na podob-
nym spotkaniu przed rokiem. Zjazd 
przedstawicieli różnych środowisk 
i miejscowości, głównie z Wielkopolski, 
krzewiących dzieła tego organicznika 
i popularyzujących jego postać, zorga-
nizowano w  powstałym w  listopadzie 
ub. roku Centrum Duchowości bł. Ed-
munda Bojanowskiego (teren Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek NP NMP).
Dni Kultury Solidarności to cykl wyda-
rzeń, które odbywają się corocznie od 17 
października do 10 grudnia w całej Pol-
sce, zainicjowany przez Ruch Społeczny 
Pro Publico Bono. Punktem odniesienia 
dla organizatorów jest Karta Solidarności 
powołana 10 czerwca 2009 r., która sta-
nowi o konieczności budowy wspólnoty 
społecznej w  oparciu o  porozumienie 
i  współdziałanie struktur samorządu, 
instytucji naukowych, edukacyjnych i go-
spodarczych, a przede wszystkim samych 

obywateli i ich organizacji. Karta Solidar-
ności odwołuje się do dziedzictwa bł. Jana 
Pawła II, a szczególnie do dokumentu pn. 
„Karta Polityki Polskiej” opracowanego 
na podstawie przemówienia Ojca Świę-
tego wygłoszonego w  Sejmie RP 
11 czerwca 1999 r. Celem, jaki przyświe-
cał jej ustanowieniu, jest rozwój cywili-
zacji solidarności, która wiąże się z coraz 

aktywniejszym i  szerszym angażowa-
niem się obywateli w sprawy publiczne.
Tematem II Forum, które zgromadziło 
30 osób, w tym z miejscowości związa-
nych z bł. Edmundem (Gostyń, Grabo-
nóg, Jaszkowo) i innych miast Wielko-
polski, z  Poznania, m.in. Warszawy, 
a nawet odległych Suwałk, była: „Praca 
organiczna dla dobra Kościoła Chrystu-

sowego, Człowieka i Narodu”. Spotkanie 
rozpoczęto wspólną modlitwą w Sank-
tuarium bł. Edmunda. Referat wprowa-
dzający pt. „Bł. Edmund Bojanowski – 
mistrz pracy organicznej w służbie Ko-
ścioła i Narodu”, wzbogacony informa-
cjami o nieznanych dotąd szerzej faktach 
z jego życia, odczytała s. Noemi Wyszec-
ka. Po niej swoje re�eksje przedstawił 
Grzegorz Polak z Centrum Dzieł Spo-
łecznych E. Bojanowskiego i para�i pod 
wezwaniem tego błogosławionego 
w Warszawie („Praca organiczna w na-
uczaniu Jana Pawła II). O odwadze zma-
gania się o prawdziwą wolność własną 
i potrzebie odnowienia pracy organicz-
nej w Polsce mówił Waldemar Rataj – 
inicjator Forum, współtwórca Nagrody 
Pro Publico Bono, prezes Fundacji Ko-
legium Wigierskie. Potem wymieniano 
myśli, informacje o realizowanych pro-
jektach i doświadczeniach, a na koniec 
szukano form działań wyrosłych na tym 
gruncie, na najbliższą przyszłość.
Tegoroczne Forum zgromadziło więcej 
uczestników niż przed rokiem. Słuchając 

wypowiedzi wszystkich przybyłych, można 
było doświadczyć, jak wiedza o bł. Edmun-
dzie i kult jego osoby się rozrastają.
Luboń reprezentowali podczas spotka-
nia: siostry służebniczki – Matka Gene-
ralna Rafała Kisiel i Noemi Wyszecka, 
burmistrz Małgorzata Machalska, Gra-
żyna i  Janusz Konieczni (Wspólnota 
Rodzin „Przymierze”), Aleksander Ko-

nieczny, Monika i Maciej Ellmannowie, 
prof. Janusz Karwat, Magdalena Nowac-
ka (hospicjum św. Jana Kantego przy 
parafii św. Barbary), Joanna Pajkert 
(Szkoła Podstawowa nr 1 im. bł. Edmun-
da Bojanowskiego) i Hanna Siatka (Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie”, „Wieści Lubońskie”).

HS

Być jak Bojanowski

Q
II forum dzieł Edmundowych w Centrum Duchowości bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Żabikowie   fot. Hanna Siatka

Q
Były prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, potomek Chłapowskich i Dzia-
łyńskich, właściciel pałacu w Brodnicy Śremskiej – Jerzy Mańkowski (2. z lewej) – 
opowiada o dziedzictwie duchowym ziemiaństwa   fot. Hanna Siatka
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o swoich odczuciach i reakcji 
na tak ważną dla wszystkich 
Polaków wiadomość z Waty-
kanu. Wspomniał o pierwszej 
pielgrzymce Jana Pawła II do 
ojczyzny w 1979 r. i Jego sło-

wach na Placu Zwycięstwa w Warszawie 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ob-
licze ziemi, tej ziemi!”, które zapocząt-
kowały zmiany polityczne w  Polsce 
i Europie. Opowiedział o wydarzeniu na 
Placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja 
1981 r., kiedy po strzałach zamachowca 
papieża odwieziono do szpitala, a obec-
ni na placu pielgrzymi z naszej archidie-
cezji ustawili tam obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej, który papież miał 
otrzymać podczas audiencji, i  zaczęli 
modlić  się o  uratowanie Jego życia. 
Wspomniał też o pielgrzymce Jana Paw-
ła II, w rok po zamachu, do Sanktuarium 
Matki Bożej w Lourdes, by podziękować 
za uratowane życie i  o�arować kulę, 

którą został zraniony. Maryja była bardzo 
ważna w  życiu Karola Wojtyły, to Jej 
zawierzył swój ponty�kat i swoje życie. 
Celebrans mówił też o zatroskaniu pa-
pieża o losy ojczyzny i rodaków. Podczas 
następnych pielgrzymek do kraju mar-
twił się, że Polacy odchodzą od Boga 
i nie przestrzegają Dekalogu. W homilii 
nie zabrakło osobistych wspomnień ze 
spotkań z Janem Pawłem II. Ks. kan. S. 
Baraniak opowiedział o wizycie w pry-
watnej kaplicy w 1989 r. i wrażeniu, jakie 
na wszystkich wywarła osobista rozmo-
wa papieża z Bogiem. Mówił o testamen-
cie, który pozostawił nam nasz święty 
patron, o tym, że nam – Jego narodowi 
– nie wypada go nie wypełniać. Powie-
dział, że w tak krótkim czasie od śmier-
ci Jana Pawła  II zapomnieliśmy, czego 
nas nauczał, m.in. o obronie życia, mi-
łości Boga i  bliźniego. Każdej osobie 
podczas spotkania Jan Paweł II wręczał 
różaniec, niezależnie od tego, czy była 

Z parafii św. Jana Pawła II

Q
Uroczysta msza św. odpustowa w para�i św. Jana Pawła II   fot. Włodzimierz Wasi-
lewski
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osobą wierzącą, czy nie. Wszystkich 
wzywał na „wojnę duchową” ze złem, 
poprzez codzienne odmawianie różańca. 
Jako pierwszy papież 7 października 
2002 r. rok liturgiczny 2002-2003 ogłosił 
Rokiem Modlitwy Różańcowej i w liście 
pasterskim „Rosarium Virginis Mariae” 

rozszerzył różaniec o czwartą tajemnicę 
– Światła, mówiącą o okresie działalno-
ści publicznej Jezusa Chrystusa. Po za-
kończeniu sumy odpustowej odmówio-
no Litanię do św. Jana Pawła II i uczczo-
no, przez ucałowanie, Jego relikwie.

Halina Gościewska

Liczenie wiernych
W niedzielę, 16 października, na 
wszystkich mszach św. liczono, ile osób 
chodzi do kościoła oraz ile przyjmuje 
Komunię św.

Misyjni goście
W niedzielę, 23 października para�a 
żabikowska gościła ojca Piotra ze Zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów. Duchow-
ny ten na wszystkich mszach św. głosił 
Słowo Boże, a po nich rozpowszechniał 
kalendarze na 2017 r., których zakup 
wsparł ich dzieła misyjne. 30 paździer-
nika przyjechały siostry klawerianki 
Barbara i Anna z Górczyna, które przy-
bliżyły obecnym na Eucharystii pracę 
misyjną zgromadzenia. Po Mszy św. 
nabywano pamiątki (m.in. orientalne 

instrumenty muzyczne). Środki z  ich 
sprzedaży również posłużą dziełu mi-
syjnemu.

Okrojona
Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki wydał 
dekret odłączający od para�i św. Barba-
ry rodziny mieszkające przy ul. Pięknej 

oraz Nowiny od nr  42 do końca 
w Luboniu i przyłączył je do nowej pa-
ra�i św. Jana  XXIII w  Komornikach 
z  powodu ich bliskości do tamtejszej 
świątyni.

Korowód Świętych
W przeddzień Wszystkich Świętych (31 
października), po wieczornej Euchary-
stii, ponad 40 osób przebrało  się za 
swoich patronów lub innych świętych. 
Wraz z  bliskimi i  znajomymi, pośród 
śpiewów i modlitwy wyruszyli w koro-
wodzie z kościoła św. Barbary na cmen-
tarz para�alny. Na zakończenie, przed 
cmentarną kaplicą każdy przedstawił 
swoją postać. Nie obyło się bez bł. Ed-
munda Bojanowskiego, św. Jana Pawła II 
i św. Barbary.

Za zmarłych
We Wszystkich Świętych na cmentarzu 
para�alnym tradycyjnie o godz. 15 od-
prawiono mszę św. z  udziałem wielu 
księży, para�an i przybyłych do Żabiko-
wa krewnych oraz bliskich osób pocho-
wanych na żabikowskiej nekropolii. Po 
mszy św. cmentarnymi alejkami wyru-

Z parafii św. Barbary szyła procesja, 
zatrzymu-
jąc  się m.in. 
przy zbioro-
wej mogile 
pomordowa-
nych przez 
okupanta hi-
tlerowskiego. 
Również 
w  Zaduszki 
na cmentarzu 
odbyła  s ię 
m s z a  ś w. 
(godz.  12). 
W byłym, nie-
mieckim obo-
zie karno-
-śledczym 
przy ul. Nie-
złomnych o godz. 15 odmówiono w tym 
dniu Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
Do modlitwy dołączyli uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 90 z Poznania, którzy 
akurat zwiedzali obóz. Po zakończeniu 
na minutę pojawiła się na niebie tęcza, 
po czym wzmógł się wiatr i spadł ulew-
ny deszcz z gradem. Pogoda w tym roku 
nie rozpieszczała. Pole obok cmentarza 
para�alnego w Żabikowie, wykorzysta-
ne jako parking, zamieniło się w bajoro, 
a niektóre pojazdy trzeba było wyciągać 
ciągnikiem rolniczym. O�ary zbierane 

na cmentarzu w uroczystość Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny przeznaczo-
no w tym roku na dalsze prace remon-
towe na nekropolii oraz dla Hospicjum 
św. Jana Kantego w Poznaniu. 

Efektowna
W październiku zamontowano 2 kolejne 
re�ektory (ledowe) skierowane na wieżę 
kościoła św. Barbary (w sumie są teraz 
3). Ten najwyższy budynek w Luboniu 
jest teraz widoczny z każdej strony.

RWoj, HS

Q
Przebrani za świętych przed pochodem na cmentarz   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Uroczysta msza św. w deszczową niedzielę Wszystkich Świętych    
fot. Rafał Wojtyniak

Q
W Dzień Zaduszny wielu lubonian przybyło na cmentarz, by modlić się za dusze 
bliskich zmarłych przebywające w czyściu   fot. Rafał Wojtyniak
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21 października o godz. 17 w lokalu „Do-
mowe Obiady” przy ul. Kalinowej 1 (na-
rożnik ulic Kalinowej i  Sobieskiego) 
zebrali  się po raz kolejny członkowie 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych należący do Sekcji  III Lu-
boń, świętując zakończenie sezonu loto-
wego. Jarosław Piasecki prezes sekcji 
rozpoczął zebranie hasłem „dobry lot”, 
po czym o�cjalnie przywitał gości spe-
cjalnych – Burmistrz Małgorzatę Ma-
chalską, Mariusza Jankowiaka (prezesa 

oddziału) i kolegów. W spotkaniu wzię-
ło udział blisko 20 osób. Pani Burmistrz 
z pomocą M. Jankowiaka, J. Piaseckiego 
i  Henryka Gryczy (sekretarza sekcji) 
rozdała najlepszym hodowcom puchary, 
każdemu z  nich serdecznie gratulując. 
Pierwszą przekazaną przez nią nagrodą 
był oczywiście Puchar Burmistrza Mia-
sta Lubonia za loty gołębi seniorów, 
który powędrował w ręce Tadeusza No-
waka. W  ramach podziękowania za 
udział w  uroczystości Pani Burmistrz, 

która objęła patrona-
tem dwa loty z Hol-
ten w  Holandii na 
dystansie 720  km, 
otrzymała od człon-
ków sekcji upomi-
nek, a  od jednego 
z hodowców puchar 
z  gołąbkiem na pa-
miątkę.
W tym roku sezon 
rozpoczął  się pod 
koniec kwietnia, 
a loty gołębi dojrza-
łych trwały do koń-
ca lipca, kiedy to do 
startów przygoto-
wywały się już mło-
de gołębie, których 
rywalizacja zakoń-
czyła się w połowie 
września. Łącznie 
rozdano ok. 40 pu-
charów i 100 dyplo-

Koniec sezonu
Gołębiarze podsumowali loty

mów, biorąc pod 
uwagę obowiązu-
jące różne kate-
gorie współza-
wodnictwa. Mi-
strzem Seniorów 
został Henryk 
Grycza, I  wice-
mistrzem – Jan 
Arteniuk, II  wi-
cemistrzem – Ta-
deusz Nowak. 
W  lotach gołębi 
młodych prym 
wiedli Tadeusz 
Waliczak, Kry-
stian Paciorkow-
ski, Jan Arteniuk 
i Sylwester Stan-
kiewicz. Najwię-
cej nagród zdo-
byli: J. Arteniuk (9 pucharów, 21 dy-
plomów!), T. Nowak, T. Waliczak oraz 
H. Grycza. Wspaniały nastrój udzie-
lił się wszystkim uczestnikom spotka-
nia, którzy spożywając smaczne potra-
wy na ciepło prowadzili ze sobą dys-
kusje na rozmaite tematy dotyczące 
przebiegu tegorocznych zawodów, 
kolejnego sezonu czy planów na przy-
szłość, pytania kierując bezpośrednio 
do prezesa oddziału.
Do Sekcji  III Luboń należą 23 osoby 
(Okręg Poznań liczy aż 230  hodow-
ców!) i  są to nie tylko mieszkańcy 
Lubonia, ale również osoby z  okolic: 
Świerczewa, Wir, Głuchowa, Komor-
nik, Puszczykowa, Dębca. W tym roku 
dołączyło do niej dwóch nowych 
członków, Sylwester Stankiewicz wraz 
z  synem Wojciechem. Najstarszym 
członkiem sekcji jest 81-letni Broni-

sław Hirsch, który hoduje gołębie od 
66  lat!. Nasza sekcja w ciągu sezonu 
lotowego organizuje 14 lotów senio-
rów na dystansie od 150  km do 
740 km oraz 5 lotów gołębi młodych 
od 120  km do 320  km. W  Luboniu 
mieszkają czołowi hodowcy Wielko-
polski w  lotach gołębi pocztowych 
sportowych. Ciekawostką jest, że ptak 
ten może wrócić do swojego opieku-
na nawet z odległości 2000 km i osią-
gać prędkość przy sprzyjających wa-
runkach podczas lotu ponad 100 km 
na godzinę. Średnio w locie konkur-
sowym bierze udział 5 – 6 tys. gołębi. 
Przeciętnie ptak pokonuje nawet 
7000  km w  sezonie, a  hodowca jest 
jego opiekunem, menadżerem, leka-
rzem, dietetykiem oraz trenerem 
w jednej osobie.

Kacper

Q
Pani Burmistrz przyznająca nagrody wraz z (od lewej) Mariu-
szem Jankowiakiem, Jarosławem Piaseckim i Henrykiem 
Gryczą. Z prawej, na stole pozostałe puchary i dyplomy przy-
gotowane dla najlepszych hodowców   fot. K.K.

Q
Jedni z najlepszych hodowców i zasłużeni nie tylko dla gołę-
biarstwa lubonianie Tadeusz Waliczak i Tadeusz Nowak w to-
warzystwie burmistrz M. Machalska. O ich sukcesach świadczy 
ilość zgromadzonych na stole nagród   fot. K.K.

18 października w  sali sesyjnej 
magistratu odbyły się konsultacje 
na temat zmienionego programu 
współpracy miasta z organizacja-
mi pozarządowymi i  innymi 
podmiotami na rok 2017, w za-
kresie realizacji zadań zleconych 
im przez miasto. Na spotkanie 
przybyło ponad 30 przedstawi-
cieli różnych zorganizowanych 
środowisk w  Luboniu. Urząd 
reprezentowali burmistrz Ma-
teusz Mikołajczak i Magdalena 
Seifert z  Wydziału Oświaty, 
Zdrowia i Kultury zajmująca się 
bezpośrednio tym tematem 
w Luboniu, która na spotkaniu 
zreferowała najważniejsze zmia-
ny w programie. Pierwsza do-
tyczy terminu realizacji. Doto-
wane przez miasto zadania będą 
wykonywane przez podmioty 
nie od początku stycznia, a od 
1 lutego 2017 r. (do 31 grudnia 
2017). Zmiana wynika z  przy-
czyn organizacyjnych (obsługa 
ofert złożonych przez organizacje 
zakończy się w styczniu 2017 r.). 
Druga ważna innowacja mówi 
o wspieraniu zadań, a nie �nan-
sowaniu ich w całości. Najistot-
niejszą zmianą jest jednak forma 
współpracy. Obsługa zadań zle-

canych do realizacji (ofert i spra-
wozdań) odbywać  się będzie 
odtąd poprzez platformę elektro-
niczną (Generator eNGO), a nie 
jak dotychczas na formularzach 
papierowych (szkolenie w  tym 
zakresie odbędzie się w Urzędzie 
15 listopada). W tym roku jesz-
cze, z uwagi na ewentualne trud-
ności związane z  wdrożeniem 
podpisu elektronicznego, orga-
nizacje złożą nowe wzory ofert, 
a potem też sprawozdań, dodat-
kowo w  postaci wydruków 
z aplikacji. Od 2018 r. prawdo-
podobnie wszystko będzie  się 
odbywać wyłącznie przez Inter-
net. Nowa platforma, zdaniem 
urzędników, pozwoli wyelimi-
nować częste błędy matematycz-
ne generowane w  sprawozda-
niach, uprości kontrolowanie 
i ujednolici współpracę. Podmio-
ty będą miały 22 dni na złożenie 
ofert i 3 dni na ich uzupełnienie 
(dotyczy głównie podpisów pod 
ofertami i załącznikami). Oceny 
merytorycznej wniosków dokona 
komisja w  składzie 5, a  nie jak 
dotąd 7 osób. Koszt zakupionej 
przez Urząd aplikacji to ok. 
4 tys. zł.

HS

Granty przez e-mail
W Publicznym Przedszkolu nr 5 październik 
stał się czasem kulinarnych poszukiwań. Pod-
czas zabaw dzieci poznawały smaki sezonowych 
owoców i warzyw. 6 i 7 października przedszko-
laki ze wszystkich grup zapoznały się z zaletami 
ziaren kakaowca i  wykonały z  naturalnych 
składników czekoladowe przysmaki. 
28 października w przedszkolu świętowaliśmy 
Dzień Dyni. Pięciolatki z Małgorzatą Urbaniak 
upiekły dyniowy placek. Trzylatki i dzieci nie-
pełnosprawne przebrały  się razem ze swoją 
panią, Iwoną Sikorą, na pomarańczowo. Dziew-
czynki ozdobiły kitki gumkami w kształcie dyni. 
Potem dzieci upiekły dyniowe bułeczki. 
4 października zwierzęta obchodzą swoje świę-
to. Już w zeszłym roku organizowaliśmy zbiór-
kę na rzecz organi-
zacji, pomagającej 
skrzywdzonym 
zwierzętom. W tym 
roku środki tra�ły 
do Fundacji Nasze-
Zoo.pl. 
Uczymy dzieci 
wrażliwości wobec 
cierpienia, a  także 
otwartości na zróż-
nicowane potrzeby 
oraz inność. Mario-
la Sroczyńska za-
prosiła do grupy 
najstarszych dzieci 
aktywistów z Wiel-

kopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepeł-
nosprawnościami. W ramach projektu „Uczy-
my  się razem żyć” dzieci wzięły udział w  te-
atrzyku, podczas którego uczyły się jak współ-
działać z osobami niepełnosprawnymi.
18 października pojechaliśmy do Kina „Apollo” 
w Poznaniu na przedstawienie pt. „Wilki i koź-
lęta”, aby poznać dzięki przygodom bohaterów 
wartość uczciwości, prawdomówności i  na-
uczyć  się szacunku wobec zaoszczędzonych 
pieniędzy. 
26 października przenieśliśmy się w zaczaro-
wany świat bajek Jana Brzechwy podczas kon-
certu pt. „Bajkowy bałagan”.
 E. Kałuska

U Wesołych Sportowców

Q
Weseli sportowcy profesjonalnie przygotowani do kulinarnych poszukiwań 
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Październik w  niepublicznym przed-
szkolu przy ul. Kopernika rozpoczęliśmy 
poznawaniem warzyw, owoców i zwie-
rząt leśnych. Podczas wycieczki do lasu 
dzieci poznały zasady zachowania  się 
w tym miejscu oraz dowiedziały się, co 
zrobić gdy spotkają dzikie zwierzę. Wy-
konaliśmy też pyszną sałatkę owocową, 
bogatą w witaminy.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zro-
biliśmy naszym pociechom niespodzian-
kę. Nauczyciele przedstawili adaptację 
wiersza J. Brzechwy „Pomidor” urozma-
icony piosenkami o tematyce jesiennej 

oraz pantomimę. Wspaniała scenogra�a 
sprawiła, że wszystkie dzieci poczuły się 
jak w prawdziwym ogródku.
19 października odbyło się pasowanie 
na przedszkolaka. Dzieci 
recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki. Zaproszeni 
goście kosztowali wypie-
ków naszej kucharki. Na 
zakończenie wszystkie 
pasowane dzieci otrzyma-
ły dyplomy i drobne upo-
minki.
21 października pojechali-
śmy na wycieczkę do Mu-
zeum Przyrodniczego 
Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w  Jeziorach. 
Przedszkolaki poznały róż-
norodną roślinność oraz 
zwierzęta tam żyjące. Wy-
konaliśmy ciekawe prace 
z  wykorzystaniem darów 
jesieni (liście, żołędzie, 
kasztany).
Nowością w naszym przed-
szkolu jest cykl zajęć pt. 
„Mali Badacze”. Pierwszym 

OŚWIATA

Październik w  niepublicznym przed-
szkolu przy ul. Szkolnej ob�tował w wie-
le atrakcji. Pierwszą z nich była wizyta 
policjantów z lubońskiego komisariatu. 
Głównym tematem spotkania było bez-
pieczeństwo na drodze. Dzieci utrwali-
ły wiedzę na ten temat, podziękowały 
gościom i z radością przyjęły odblaski 
podarowane przez Pyrka (policyjną ma-
skotkę).
Kontynuując cykl muzycznych te-
atrzyków, dzieci uczestniczyły w kon-
cercie pt. „Lulajki”, podczas którego 
słuchały pięknych kołysanek i  same 
mogły popisać  się znajomością nie-
których z nich.
Październik to czas robienia zapasów. 
Dzieci poznały leśne zwierzęta i  ich 
sposoby na przetrwanie zimy. Dowie-
działy się, że ludzie również przygoto-
wują się do zimy, np. robiąc przetwory. 

Dzieci przyniosły ulubione owoce i wa-
rzywa, i pod okiem nauczycielek zabra-
ły się do pracy. Starszaki zrobiły kom-
poty, a średniaki ukisiły ogórki. Obser-
wowały zmiany, jakie zachodzą w sło-
ikach i  niecierpliwie czekały na czas 
degustacji. 
W ostatnim dniu października 
w Chatce Skrzatka był jesienno-hal-
loweenowy bal. Dzieci zostały zwa-
bione do zamku czarownic i  aby  się 
z  niego wydostać, musiały wykonać 
różne zadania, np. wygonić małe nie-
toperze, upiec ciasto czekoladowe, 
zatańczyć ze straszydłem, skosztować 
dziwnych potraw i in. Po wykonaniu 
wszystkich zadań, czarownice zgodnie 
z obietnicą, uwolniły swoich gości i na 
pożegnanie poczęstowały „robakami” 
– kolorowymi żelkami.

M. Wawrzyniak

Z Chatki Skrzatka

Q
Maluchy z Chatki Skrzatka podczas robienia kompotów

Od października niepubliczne przed-
szkole przy ul. M. Konopnickiej wzno-
wiło comiesięczne wyjścia do lubońskiej 
Biblioteki. W  tym roku szkolnym do 
grupy „Kangurków” dołączyły „Tygryski” 
(4-latki). 7 października nasi mali czy-
telnicy oprócz wypożyczenia książek 
uczestniczyli w akcji „Cały Luboń czyta 
dzieciom”. Przedszkolaki po wysłuchaniu 
kilku bajek otrzymały od organizatorów 
drobne upominki.
26 października w  przedszkolu odby-
ła się uroczystość pasowania na przed-
szkolaka i przyjaciela Kubusia Puchatka. 
Tego dnia grono przyjaciół naszego 
Misia znów się powiększyło. Jednak by 
zostać takim przyjacielem, dzieci mu-
siały pokonać szereg niełatwych zadań 
i  konkurencji. Każdy zdał egzamin na 

pięć, a  w  nagrodę otrzymał odznakę, 
dyplom i rożek ob�tości. Uwieńczeniem 
wydarzenia był przepyszny tort.
Tematem przewodnim października była 
dynia. Z tego powodu został przeprowa-
dzony konkurs „Dyniowe Zwierzaki 
Cudaki”. Zadanie polegało na stworzeniu 
z tego warzywa pracy wedle wyobraźni. 
Do konkursu przystąpiło 13 dzieci, któ-
re wraz ze swoimi rodzicami wykonały 
fantastyczne prace w różnych kształtach 
i rozmiarach. Prace zostały ponumero-
wane i każda osoba mogła oddać jeden 
głos. 28 października ogłosiliśmy wyni-
ki. Każde dziecko otrzymało nagrodę 
i  dyplom. Zwycięzcom gratulujemy, 
a  wszystkim za udział i  dobrą zabawę 
serdecznie dziękujemy.

M. Szymańska

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół

Q
Konkurs „Dyniowe Zwierzaki Cudaki”

Z Czarodziejskiego Ogrodu
przeprowadzonym eksperymentem był 
tzw. „samo pompujący się balon”. Polegał 
on na reakcji chemicznej połączenia octu 
i sody oczyszczonej.
28 października odbyło się przedstawie-
nie pt. „Przygody Łatka Wąchatka” w wy-
konaniu Teatru „Tak” z Krakowa.
Ostatni tydzień miesiąca poświęciliśmy 
zabawom, przygotowywaniem dekora-

cji z okazji Święta Dyni. Dzieci przy-
szły ubrane na pomarańczowo, drąży-
liśmy dynie, powstały ciekawe prace 
przestrzenne. Przy okazji przedszko-
laki dowiedziały się, że to smaczne 
warzywo, które jest lekkostrawne 
i można je przygotować na wiele spo-
sobów.

M. Perlińska-Baraniak

Q
Wycieczka przedszkolaków z Czarodziejskiego Ogrodu do Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Jeziorach
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Q
Wycieczka przedszkolaków z Czarodziejskiego Ogrodu do Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Jeziorach

Od lat Szkolne Koło Wolontariatu G 2 
współpracuje z Hospicjum Palium w Po-
znaniu. Ponadto uczniowie organizują 
ciekawe spotkania, zapraszają seniorów 
z Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Razem wykonywaliśmy w fan-
tastycznej atmosferze karty świąteczne, 
ozdoby choinkowe. Tegoroczne spotka-
nia odbywać się będą w ramach realiza-
cji programu „Różne pokolenia, te same 
wartości”. Bezcenną wartością dla uczest-
ników spotkania była nauka dziergania 
szalików oraz wspominki i  rozmowy. 

Dwupokoleniowe gromadki wykonywa-
ły kolorowe szaliki dla podopiecznych 
hospicjum. Na twarzach, przy ogromnym 
skupieniu i  próbach jak najszybszego 
opanowania drutów i kolorowej włóczki, 
widać było satysfakcję ze wspólnego 
działania. Poczęstunek i herbatka przy-
gotowywana przez gimnazjalistów, pod 
opieką Magdaleny Przybylskiej, oraz 
tęczowe kolory powstających szalików 
upewniły wszystkich, że wspólna praca 
daje wspaniałe efekty.    I. Skrzypczak

Te same wartości

Q
Młodzież z Gimnazjum nr 2 przygląda się sztuce robienia na drutach

9 października rodziny uczniów klas 
istniejących w niepublicznej Szkole Pod-
stawowej przy ul. Armii Poznań, czyli: 
1, 2 oraz 4 i 5, spotkały się na ognisku 
integracyjnym w Leśnym Ośrodku Szko-
leniowym w Puszczykowie. Pogoda nie 
rozpieszczała, dojazd był utrudniony 
zamkniętym przejazdem kolejowym, ale 
to nas nie odstraszyło. Atmosfera ogni-
ska była niepowtarzalna, a jedzenie prze-
pyszne. Program spotkania zakładał 
część sportową oraz konsumpcyjną. 
Zgodnie z ideą szkoły „Serce do serca”, 
odbył się charytatywny I Bieg „COR AD 
COR”, w którym uczestniczyli uczniowie, 
rodzeństwo, rodzice i nauczyciele. Za-

wodnicy podzieleni na kategorie według 
wieku i płci, startowali szybko, biegali 
wytrwale i  pięknie �niszowali. Każdy 
uczestnik na mecie otrzymał medal. Po 
intensywnym wysiłku przyszła kolej na 
napoje i przekąski, kiełbaski z ogniska, 
bagietki, ciasta upieczone przez mamy 
oraz sałatki warzywne i owoce. Ucznio-
wie klasy 4 zorganizowali konkurs na 
najzdrowszą sałatkę. Degustacją oraz 
konwersacją zajęci byli głównie dorośli, 
gdyż dzieci (już wypoczęte po biegach) 
świetnie bawiły się w pobliżu na placu 
zabaw i boisku.

M.B.

Ze Szkoły św. Filipa Neri

Q
Biegi w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie

W poniedziałek, 17 października ponad 
85 000 osób z całej Polski (w tym 41 
osób z  SP  4) wzięło udział w  akcji 
WOŚP bicia rekordu Guinness World 
Records w  jednoczesnej resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. W wydarze-
niu uczestniczyły: klasa 3 a z wycho-
wawcą, Grażyną Kulińską, oraz 
6 a z wychowawcą – Beatą Zboralską 
– monitorującą jednocześnie przebieg 
akcji. O godz. 11 rozpoczęła się lekcja 
pokazowa, podczas której dzieci przy-
pomniały sobie podstawowe zasady 
udzielania pierwszej pomocy oraz za-
poznały  się ze sprzętem medycznym. 
W biciu rekordu uczniom towarzyszy-
li instruktorzy: Kamila Budniak, Wik-
tor Budniak, Łukasz Rudawski, Dorota 
Franek, Anna Pawlak; dwóch stewar-
dów: Marzena Joszko-Górnik, Ewa 
Darul; dwóch niezależnych świadków: 
Karolina Werner i  Anna Olszewska; 
dwie osoby odmierzające czas: Emilia 
Bielińska-Bobkowicz i Zo�a Piotrow-

ska. Cały czas obecne z nami były oso-
by monitorujące wydarzenie: Beata 
Zboralska i Patrycja Maciejewska. Każ-
dy z  uczestników przed wejściem na 
salę, gdzie pobijany był rekord przeka-
zywał niezależnemu świadkowi bilety 
uczestnika rekordu i podpisywał się na 
liście obecności. Równo o  godz. 12 
rozpoczęliśmy lekcję resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej, której celem było 
rozpropagowanie wiedzy na ten temat 
oraz nauczenie poprawnego wykony-
wania 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 
2 wdechów ratowniczych. Uczniowie 
naszej szkoły pod bacznym okiem in-
struktorów świetnie sobie radzili z uci-
skami i wdechami ratowniczymi przez 
30 min. ćwiczeń. Jesteśmy dumni z tego, 
że jako jedyna szkoła w Luboniu brali-
śmy udział w próbie pobicia Rekordu 
Guinnessa. Dziękujemy wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w tak 
ważne wydarzenie.

A. Pawlak, E. Darul

Rekord pierwszej pomocy

Witam serdecznie, chcę podzielić  się 
moimi wrażeniami z wycieczek orga-
nizowanych przez Pogodne Przedszko-
le dla nas, przedszkolaków. Cofnę  się 
do września, kiedy pogoda była wspa-
niała i  zapowiadała  się złota jesień. 
Pojechaliśmy wtedy autobusem miej-
skim do gospodarstwa agroturystycz-
nego w Wirach i uczestniczyliśmy w za-
bawach w ogrodzie, przyglądaliśmy się 
pracom polowym. Zbieraliśmy jabłka, 
ćwiczyliśmy na torze przeszkód i po-
znawaliśmy ptaki, które zamieszkują 
w  pobliskich lasach i  ogrodzie: sowę, 
bociana, sikorkę bogatkę, dzięcioła du-
żego. W drugiej połowie września po-
jechaliśmy do Poznania. Ostrów Tum-
ski to szczególne miejsce pod względem 
archeologicznym. Ponoć są tam pozo-
stałości pierwszego chrześcijańskiego 
kościoła na naszych ziemiach. Katedra 
była wspaniała, zwiedzaliśmy ją dokład-

nie z przewodnikiem, który opowiadał 
o  pierwszych władcach Polski. Nasza 
następna wycieczka wiodła do Wielko-
polskiego Parku Narodowego, trasą 
czerwoną do Obszaru Rezerwatu Ści-
słego „Jeziora Kociołek”, trasą zieloną, 
do muzeum, ścieżką zdrowia. Ogląda-
liśmy kaczki i gęsi na Jeziorze Górec-
kim, pogryzy pozostawione przez bo-
bry, natra�liśmy na olbrzymią ropuchę, 
domki zimowe pająków i wiewióreczkę. 
Spacerowaliśmy po lesie dębowo-gra-
bowym i parku petrogra�cznym. Mie-
liśmy ze sobą lornetki, aparaty fotogra-
�czne, lupy, stosowne ubrania i kalosze 
(dlatego „zwiedzaliśmy” wszystkie 
dostępne kałuże) i plecaki pełne zdro-
wych przekąsek. Bo my, przedszkolaki 
z Pogodnego Przedszkola zdrowo żyje-
my – spacerujemy powoli, pijemy dużo 
wody i jemy zdrową żywność.

Przedszkolak z Pogodnego Przedszkola

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Dzieci oglądają katedrę
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11  października o  godz.  12.40 w  holu 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II przy 
ul. Kołłątaja  1 miało miejsce drugie 
spotkanie z  cyklu „Wszyscy jesteśmy 
dobrzy”, które o�cjalnie otworzyła dy-
rektor placówki – Jolanta Walczak, a po-
prowadziła pedagog szkolny – Ewa Ja-
kubowska. Tym razem gośćmi specjal-
nymi wydarzenia byli uczniowie poznań-
skich placówek: Zespołu Szkół Specjal-
nych nr  101 im.  Jana Brzechwy oraz 
Szkoły Zakonu Pijarów im.  św. Józefa 
Kalasancjusza, którzy zaaranżowali 
przedstawienie na kanwie rekwizytów 
powstałych w maju br., podczas pierw-
szej debaty w tym cyklu.
Bardzo pouczająca okazała się prezen-
tacja przygotowana przez Mirosławę 
Domagalską (psycholog szkolny z ZSS), 
której hasłem przewodnim było „do-
bro”. Nasze działania uwarunkowane są 
przez nasze myśli. Jeżeli są pozytywne, 

to nasze postępowanie również jako 
takie jest postrzegane. Jesteśmy wów-
czas pogodni i pragniemy przekazywać 
pozytywne emocje otoczeniu. W rze-
czywistości to wartości budują nasze 
relacje z  innymi, dlatego tak ważnym 
pozostaje wpojenie ich młodym lu-
dziom. Od naszej samooceny zależy to, 
jak myślimy o innych. Żeby być dobrym 
człowiekiem, a może nim być każdy, na 
co zwracano uwagę, wystarczy uwie-
rzyć, że jesteśmy w stanie przekazywać 
dobro. Nie znając zamiarów drugiej 
osoby musimy założyć, że niesie ona ze 
sobą wyłącznie dobro. Zaszczepienie 
dzieciom tych i  podobnych wartości 
zapewne znajdzie odzwierciedlenie 
w ich postępowaniu w przyszłości. Być 
może przełoży się na ich otwartość na 
to, co obce, czy na chęć niesienia wza-
jemnej pomocy. Istotna staje  się więc 
nauka tolerancji, współpracy, świado-

Wszyscy jesteśmy dobrzy
W drugiej odsłonie

mość dzielących nas różnic, dlatego też 
hasła widniejące na ręcznie wykonanych 
rekwizytach uzmysławiały potrzebę do-
bra i  miłości, wskazując, że chociaż 
posługujemy się wieloma językami, to 
jednak myślimy podobnie.
Wychowankowie ZSS starają  się żyć 
w duchu tych wartości, bo wśród nich 
są osoby z różnym stopniem niepełno-

sprawności, 
z  rozmaitymi 
chorobami, ma-
jące trudności 
w  nauce czy 
w  mówieniu. 
Pragną oni roz-
wijać  swoj e 
umiejętności 
społeczne, ko-
rzystają z  ko-
munikacji alter-
natywnej, uczą 
się, jak rozwią-
zywać kon�ikty 
i   dostrzegać 
emocje innych. 
Uczniowie tej 
placówki zdo-
bywają świadec-
twa z  paskiem, 
są utalentowani, 
reprezentują 
szkołę w  roz-
maitych kon-

kursach, są wśród nich mistrzowie Eu-
ropy olimpiad specjalnych w  judo. 
Działają na rzecz środowiska lokalnego, 
biorą udział w akcjach ekologicznych, 
pamiętają o ludziach starszych z domu 
opieki społecznej, przygotowując dla 
nich upominki. Zdobyte doświadczenia 
pozwalają im lepiej funkcjonować 
i  wspólnie przeżywać swoje smutki 
i radości.
Temu wydarzeniu, podczas którego 
świętowano również Międzynarodowy 
Dzień Muzyki ważny dla społeczeństwa 
romskiego, towarzyszyły brzmienia 
oryginalnej muzyki cygańskiej i taniec 
flamenco, a goście zaprosili osoby sie-
dzące na widowni do wspólnej biesia-
dy. Atmosfera była wyśmienita, sprzy-
jająca kształtowaniu poczucia wspól-
nego dobra. Na koniec z okazji ukoń-
czenia 18 lat, jednemu z uczniów ZSS 
wręczono wymarzoną gitarę i wspólnie 
odśpiewano „sto lat”. Aktorom i  tan-
cerkom ubranym w bogato zdobione, 
kolorowe stroje przekazano odznaki 
z napisem „Wszyscy jesteśmy dobrzy”. 
Spotkanie to, choć krótkie (trwało 
godzinę lekcyjną), było owocne i po-
uczające, a wnioski z niego mogli wy-
ciągnąć nie tylko młodzi. Osobiście 
uważam, że istnieje nagląca potrzeba 
przeprowadzania tego tupu spotkań 
w lubońskich szkołach.

P.S.

Q
Ewa Jakubowska, która włożyła całe serce w przygotowanie spektaklu   
fot. Paulina Sawicka

Q
Piękne stroje dziewczynek tańczących �amenco. W tle rekwizyty ze wzniosłymi hasłami   fot. Paulina Sawicka

QQ Jakim prawem dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2, pani Kałwińska, któ-
ra przyznaje się, że nie czyta „Wieści 
Lubońskich”, zabrania przekazywania 
informacji ze szkoły i namawia innych 
do bojkotu naszej niezależnej prasy. 
Gdzie my żyjemy? Czy to PiS-owskie 
zalecenia wspierane przez wierzących, 
służących do mszy burmistrzów Lu-
bonia? Wygląda na to, że w Luboniu 
wprowadzany jest pomału ustrój zbli-
żony do totalitarnego – wstyd mi! Pani 
Burmistrz, jak Panią szanuję, niech 
utnie Pani te babskie intrygi rodem 
z telenoweli. Kupuję od lat „Wieści” 
i powiem, że jest to bardzo dobra ga-
zeta, której nam inni zazdroszczą. Nie 
psujmy proszę tego.   
 (mieszkaniec i rodzic)

QQ Czytam „Wieści” i oczom nie wierzę. 
Publiczne placówki oświatowe w buncie 
nie wysyłają artykułów. Chyba komuś 
padło na mózg!? Co na to władza Lubo-
nia? Może oprócz burmistrza odpowie 
Pani Zygmanowska – Przewodnicząca 
Rady – doświadczony nauczyciel i wie-
loletni dyrektor szkoły w  Luboniu – 
oświeci nas w sprawie bojkotu oświaty? 
Jakoś mam wrażenie, że to chyba przez 
artykuły dotyczące Pani? Raz napisa-
li o mieszkaniu komunalnym, innym 
razem o pensji, a ostatnio o dodatko-
wym etacie w swej starej szkole. Czy 
jest w tym trochę racji?    (agis)

QQ Jako rodzic żądam przywrócenia i pu-
blikowania informacji ze szkół. Nie-
zależny Miesięcznik Mieszkańców jest 

Mieszkańcy pytają

Bojkot „Wieści”
prasą, z której dowiadujemy się tego, 
czego nie przeczytamy nigdzie. Państwo 
dyrektorzy, odpowiedzcie proszę, może 
trzeba zorganizować jakiś lokalny Ko-
mitet Obrony Demokracji? Jeśli macie 
coś przeciw „Wieściom”, to wygarnijcie 
im to – chętnie poczytamy. Redaktor 
Ruszkowski, z którym rozmawiałem, 
obiecał, że wydrukuje.    (Adam)

QQ Moje dziecko korzysta z „Wieści Lu-
bońskich”, przygotowując się do niektó-
rych lekcji. Sami nauczyciele odsyłają 
uczniów do „Wieści”, które szkoły gro-
madzą w swoich bibliotekach. Gazet-
ki szkolne też wypełniane są treścia-
mi z „Wieści”. Jakoś przez długie lata 
było to dyrektorom placówek na rękę, 
podobnie jak nie przeszkadzało im, że 
mieszkańcy wydając parę złotych, do-
wiadują się wnikliwie o swoim mieście, 
a jednocześnie wspierają prasę lokalną, 
bo niby kto ma to robić, demokratyczna 
władza też powinna! Ciekawa jestem, 
skąd i ile głosów rodziców dotarło do 

dyrektorów o tym, że nie chcą płacić 
za informacje o  swoich dzieciach? Ja 
do nich nie należę i nie spotkałam się 
z taką opinią! Chyba władze mają coś 
do powiedzenia w  tym mieście i  po-
winny zrobić porządek z tym nadętym 
problemem? Dosyć mam „demokracji” 
polegającej na sobiepaństwie i robieniu 
zamętu!    (mama)

Na powyższe pytania otrzymaliśmy od-
powiedź pośrednią jedynie od Pani Bur-
mistrz.

Odp.: Odnosząc się do pytań dotyczą-
cych odmowy przesłania do „WL” ma-
teriałów prasowych z lubońskich szkół, 
załączam przesłany mi do wiadomości 
list kierowany przez Dyrektorów luboń-
skich szkół do Redakcji „Wieści Luboń-
skich” przedstawiający powody podjęcia 
omawianej decyzji. (od red. – czytaj na 
str. 51)

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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Wychodząc naprzeciw żądaniom luboń-
skich dyrektorów szkół publicznych, 
redakcja „Wieści Lubońskich” waz z Za-
rządem Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego „Forum Lubońskie” (wy-
dawcy) przygotowali, w formie spisanej, 
propozycję współpracy jako materiał 
wstępny do dalszej dyskusji. Pismo zo-
stało przesłane do sześciu szkół pocztą 
elektroniczną 28 października. Z kroni-
karskiego obowiązku oraz w imię jaw-
ności życia publicznego, przedstawiamy 
do publicznej wiadomości ważniejsze 
merytorycznie fragmenty:

Szanowni Państwo
Dyrektorzy lubońskich szkół

Propozycja współpracy
Ze zdziwieniem, żalem oraz zaniepoko-
jeniem przyjęliśmy fakt bojkotu „Wieści 
Lubońskich” przez publiczne szkoły, przed-
stawiony opinii publicznej m.in. przez 
redaktora naczelnego w  tak zwanym 
wstępniaku na str.  2 październikowego 
wydania „Wieści Lubońskich”. Powodem 
bojkotu ma być niesatysfakcjonujący Pań-
stwa poziom oraz forma współpracy. 
Szkoda, że o  problemach komunikacji 
z „Wieściami Lubońskimi” i niedostatecz-
nej współpracy nie powiadomiliście Pań-
stwo wydawcy – Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego „Forum Lubońskie”. 
Po rozmowie z redaktorem naczelnym – 
Piotrem Ruszkowskim – pragniemy wyjść 
naprzeciw potrzebie uregulowania współ-
pracy pomiędzy Niezależnym Miesięcz-
nikiem Mieszkańców „Wieściami Luboń-

skimi”, jako czasopismem samorządowym 
o charakterze obywatelskim, a publiczny-
mi placówkami szkolnymi miasta Luboń, 
dlatego przygotowaliśmy nasze propozycje 
jako wstępny materiał do merytorycznej 
dyskusji nad dalszą współpracą.

Oferta wydawcy:
QQ 1. Na szpaltach „Oświata” (materiały 

objęte bojkotem) przeznaczać dla każ-
dej z sześciu publicznych szkół np. jedną 
całą stronę czasopisma. Pełen wpływ na 
treść oraz formę zamieszczanego materia-
łu mogą mieć poszczególne placówki. By 
ograniczyć, przy zbyt dużej ilości nadsy-
łanych materiałów (co zdarzało się przy 
niektórych szkołach dość często), ingerencję 
redakcji w: wybór materiału – wyłącza-
nie w procesie redakcyjnym materiałów 
przestarzałych lub ustępów opisujących 
zdarzenia mniej znaczące, dotyczące ma-
łych grup, np. jednej klasy; dokonywanie 
skrótów – ograniczanie tekstu do podsta-
wowych informacji o zdarzeniu; redukcję 
ilości zdjęć – dotychczas subiektywnego 
wyboru przez redakcję uwarunkowanego: 
rangą wydarzenia oraz jakością nadesła-
nego materiału.

proponujemy:
- a) przygotować tekst do publikacji wg 
standardów: (tu precyzyjnie podaliśmy 
sposób obliczenia przesyłanego materia-
łu wraz z przykładami),
- b) przesłać wybrane przez szkołę zdjęcia. 
(dalej podano parametry jakościowe 
zdjęć).

Bojkot cd. Wówczas ingerencja redakcji w informa-
cje z placówek oraz wybór ilustracji będą 
niewielkie, ograniczą  się do: obróbki 
technicznej tekstu, korekty literackiej (wg 
uznania), obróbki zdjęć, makietowania 
szpalt, łamania materiału prasowego, 
druku, dystrybucji w  kilkudziesięciu 
punktach na terenie Lubonia i najbliższej 
okolicy.
Szkoły same będą decydowały o: tytule, 
kolejności zamieszczanego materiału, jego 
treści, brzmieniu śródtytułów, ilości zdjęć. 
To bezpośrednia realizacja zapisów sta-
tutowych i  niezależnej linii czasopisma 
naszym zdaniem, najbardziej demokra-
tyczny sposób pozyskiwania materiału 
prasowego – bezpośrednio u źródła, a więc 
treść i forma zależna od danej placówki, 
która decyduje prawie o wszystkim. Mo-
żecie za pośrednictwem „WL” dzielić się 
swoimi sukcesami, informować o ważnych 
wydarzeniach i  opowiadać o  wszelkich 
inicjatywach, które podejmujecie. Ze swo-
jej strony zapewniamy, że dołożymy wszel-
kich starań, aby teksty były poprawne pod 
względem językowym, ortogra�cznym 
i  interpunkcyjnym, a  ich kształt po ob-
róbce zgodny z Państwa oczekiwaniami.

QQ 2. Publikacja „Listów do redakcji”, „Pytań 
do władz” itp. z możliwością ustosunko-
wania się przez zainteresowane placówki, 
osoby itp. w tym samym wydaniu, bezpo-
średnio pod listem, pytaniem...

QQ 3. Udostępnić pozostałe szpalty Nie-
zależnego Miesięcznika Mieszkańców 
dyrektorom placówek lub wyznaczonym 
przedstawicielom, którzy mogą zamieszczać 
wszelkie inne artykuły na temat Lubonia 
mieszczące się w zasadach opisanych przez 
„Prawo prasowe”.

QQ 4. Zamieszczanie na bieżąco na por-
talu wiescilubonskie.pl materiałów prze-
syłanych ze szkół.

QQ 5. Udział przedstawiciela lub przedsta-
wicieli środowiska publicznych placówek 
oświatowych w  pracach zespołu redak-
cyjnego. Jedno spotkanie wspólne zespołu 
(ok. 2-4 godzin w miesiącu po południu) 
oraz stały roboczy kontakt z redaktorem 
naczelnym lub jego zastępcą.

QQ 6. Przekazywanie każdej szkole po 1 
egzemplarzu „Wieści Lubońskich”.

QQ 7. Wszelkie pozostałe kwestie reguluje 
„Prawo Prasowe”.

Na zakończenie
Pragniemy zaznaczyć, że forma komuni-
kacji oraz przekazu materiałów została 
wypracowana w 25-letniej historii Nieza-
leżnego Miesięcznika Mieszkańców. Obec-
nie jest również wykorzystywana przez 
miejski biuletyn informacyjny – „Infor-
mator Miasta Luboń”.
(Dalej kilka uwag natury technicznej).
Czekamy na Państwa propozycję doty-
czącą terminu spotkania wspólnego w celu 
omówienia ww. punktów, liczymy także 
na uwagi i propozycje z Państwa strony.

Liczymy na dalszą owocną współpracę 
oraz życzymy udanego, obfitującego 
w wiele ciekawych wydarzeń oraz boga-
tego w sukcesy roku szkolnego 2016-2017.
Z poważaniem, podpisani:

W imieniu wydawcy  
– prezes Stowarzyszenia  

– Tadeusz Waliczak
W imieniu redakcji – redaktor naczelny 

– Piotr P. Ruszkowski

sześciu publicznych lubońskich szkół 
przesłana przez burmistrz M. Machalską 
pocztą elektroniczną 9 listopada w ra-
mach odpowiedzi na pytania mieszkań-
ców (patrz: str. 50). Także na 6 propo-
zycji wysłanych do wszystkich szkół 
(patrz pismo powyżej) otrzymaliśmy tę 
samą odpowiedź, co na pytania miesz-
kańców, jednak dostarczoną  w formie 
dokumentu podpisanego przez dyrek-
torów placówek, a dostarczonego przez 
przedstawiciela oświaty bezpośrednio 
do redakcji 10 listopada.

Dyrektorzy lubońskich szkół wspólnie 
postanowili zrezygnować ze współpracy 
z „Wieściami Lubońskim” w dotychcza-
sowej formie.

Od lat szkoły podstawowe i  gimnazja 
regularnie przesyłały co miesiąc materia-
ły do redakcji Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców. Przekazywaliśmy komuni-
katy o ważnych wydarzeniach i osiągnię-
ciach placówek oświatowych. Traktowa-
liśmy kolejne wydania jako platformę, 
dzięki której możemy informować miesz-
kańców miasta o  naszych działaniach. 
Staraliśmy, żeby wysyłane relacje były 
rzetelne. Aby powstawał pełny obraz, 
dołączaliśmy zdjęcia. Dostosowywali-
śmy się do wyznaczonych terminów. Do-
kładaliśmy starań, aby sprostać wyma-

ganiom technicznym (objętość materia-
łów, jakość i opis fotogra�i).
W naszej ocenie nie spotykało się to z pro-
fesjonalizmem dziennikarzy „Wieści Lu-
bońskich”. Mamy zastrzeżenia dotyczące 
postawy redakcji oraz sposobu wykorzy-
stywania materiałów ze szkół.

Przedstawimy niektóre zjawiska, które 
nas bulwersowały.
QQ Po pierwsze, mieliśmy do czynienia 

z  nagrywaniem rozmów z  dyrektorami 
szkół bez wiedzy i  zgody rozmówców. 
Publikowano nagrane kwestie bez auto-
ryzacji. Pojawiały się także wywiady bez 
zaaprobowania treści przez interlokutorów.
QQ Po drugie, zdarzało się manipulowanie 

faktami i wymuszanie wypowiedzi na dany 
temat. Słyszeliśmy argument, iż rzekomo 
wszystkie szkoły – poza naszą – nadesła-
ły informacje. Natomiast po wery�kacji 
okazywało się, że redakcja świadomie mi-
jała się z prawdą.
QQ Po trzecie, publikowano listy dotyczące 

m.in. sytuacji związanych z funkcjonowa-
niem lubońskiej oświaty. Niejednokrotnie 
poruszano w nich istotne sprawy. Niestety, 
czytelnicy otrzymywali subiektywną opinię. 
Nagminny był w „Wieściach Lubońskich” 
brak możliwości ustosunkowania się do 
ww. sądów przez osobę/osoby zaintereso-
wane w tym samym numerze (co powinno 
być obligatoryjne w  gazecie stawiającej 

sobie za cel obiektywizm). Profesjonalne 
dziennikarstwo wyklucza powyższe spo-
soby pracy.
QQ Poza tym mieliśmy do czynienia z błę-

dami w artykułach. Niektóre z nich zaska-
kiwały (mylenie szkół, nazw organizacji), 
bo przy skrupulatności łatwo ich uniknąć. 
Rozumiemy jednak, że jako ludzki błąd 
mogły  się pojawić. Nie pojmujemy jed-
nak, dlaczego ich nie prostowano, mimo 
naszych próśb o korektę.
QQ Nieustannie skracano teksty nadesłane 

przez szkoły – bez wiedzy i zgody auto-
rów. Wprowadzane redukcje niejednokrot-
nie zmieniały sens informacji. Nie dbano 
o zachowanie kontekstu i sedna artykułu. 
Zdarzało się, że łączono różne materiały 
w jedną całość albo podpisywano niewła-
ściwym nazwiskiem.
QQ Często zależało nam na publikacji 

konkretnych zdjęć, ponieważ materiał 
ich wymagał. Nie pojawiały się, ponie-
waż redakcja – znów bez konsultacji – 
zdecydowała o ich odrzuceniu.

Jako dyrektorzy publicznych szkół nie 
zgadzamy się na wyżej opisane metody 
i postawy. Rozumiemy potrzebę przeka-
zywania lokalnej społeczności wiado-
mości ze szkół. Wbrew mocnym słowom 
z październikowego wydania nie zamie-
rzamy bojkotować prasy, tym bardziej 
„Wieści Lubońskich” zakorzenionych 
w środowisku lokalnym. Jesteśmy nadal 
otwarci na współpracę. Proponujemy 
jednak zmianę jej charakteru. Zapra-
szamy dziennikarzy „Wieści Lubońskich” 

do szkół. W każdej z nich można umó-
wić się z osobami odpowiedzialnymi za 
kontakty z mediami. One chętnie udzie-
lą wywiadu, opowiedzą o wydarzeniach 
w  szkole i  ułatwią wykonanie zdjęć. 
Liczymy tutaj na autoryzację tekstów 
i stosowanie się do obowiązków dzien-
nikarza wskazanych w Ustawie Prawo 
prasowe.
Zapraszamy Państwa także do obserwo-
wania organizowanych przez nas imprez, 
z których często naprawdę warto napisać 
relacje. Organizatorzy udzielą dodatko-
wych informacji potrzebnych do zreda-
gowania notki, sprawozdania, reportażu 
lub recenzji.

Wierzymy, że nasza propozycja zostanie 
zaakceptowana przez Redakcję „Wieści 
Lubońskich” oraz przyjęta ze zrozumie-
niem przez wydawcę Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”.

Z poważaniem
Dyrektorzy lubońskich szkół: 
A. Plumińska-Mieloch – G1; 

Lidia Kałwińska – SP2; 
A. Antczak – SP4; 

Jolanta Walczak – G2; 
Grzegorz Anioła – SP1; 

G. Leciej – SP3

Odpowiedź

Od redakcji i wydawcy: Do powyższych 
zarzutów ustosunkujemy się w kolej-
nym wydaniu „Wieści Lubońskich”
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Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego 
w Luboniu zorganizował kolejny wyjazd 
do województwa lubuskiego. 7 paź-
dziernika udaliśmy się do Trzebiecho-
wa. Celem zwiedzania były budowle 
z okresu XIX i XX w., a przede wszyst-
kim obiekty dawnego sanatorium 
z  pocz. XX  w. (obecnie Dom Opieki 
Społecznej). W  2003  r. odkryto, że 
wnętrza DPS-u zaprojektował Belg 
Henry van de Velde (współzałożyciel 
szkoły „art nouveau”). Jest to jedyne 
w Polsce miejsce, które jest jego dziełem 
– piękna secesja w  każdym detalu. 

W  Trzebiechowie znajduje  się zespół 
parkowo-pałacowy ówczesnych właści-
cieli wsi – księcia Henryka Reussa. 
Obecnie mieści się tam szkoła. Można 
zobaczyć też kościół poewangelicki 
z pierwszej poł. XIX w. zbudowany wg 
projektu z pracowni Schinkla. Następną 
miejscowością był Klępsk i  kościół 
z XVI w., który może stanowić minia-
turkę „kościołów pokoju”. Odrestauro-
wany dzięki uporowi księdza Olgierda, 
proboszcza tej para�i od 25 lat. Mały 
udział w tym ma również Luboń. Ołtarz 
w kościele pochodzi z warsztatu mistrza 

Skarby lubuskiego

8 października na basenie AWF Po-
znań odbyły  się Międzyszkolne Za-
wody Pływackie szkół podstawowych 
Lubonia. Rozegrano wyścigi sztafet 

mieszanych (5 dziewcząt i  5 chłop-
ców) na dystansie 10 x 25 m stylem 
dowolnym. Wygrała reprezentacja 
chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w  składzie: Nikita Baszkow, Filip 

Tuliszka, Grzegorz Nowacki, Domi-
nik Nowacki, Mieszko Tuliszka, Sta-
nisław Brzóska, Franciszek Brzóska, 
Mikołaj Korzeniowski i  Miłosz Ja-

nuszko. To duży sukces, zwłaszcza że 
chłopcy byli w różnym wieku, a jed-
nak poziom ich umiejętności oka-
zał się równie wysoki.

Paulina Nowacka

Złoci pływacy

Q
Złota reprezentacja pływacka ze Szkoły Podstawowej nr 3 z opiekunem Mariuszem 
Starzonkiem

W hali LOSiR odbył się 29 października 
pierwszy amatorski turniej badmintona. 
Na 9 kortach zmierzyło  się ponad 40 
zawodników, rywalizujących w 7 kate-
goriach. Inicjatorami rozegrania turnie-
ju w Luboniu byli członkowie Stowarzy-
szenia Kultury Fizycznej „Sportowy 
Luboń”, sekcja RUK-CUK Luboń, którzy 
zajmują  się popularyzacją sportów ra-
kietowych, jakimi są speed badminton 
i badminton. Turniej zorganizował Spe-
edBad, a  nagrody zapewnił VICTOR 
oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
„Sportowy Luboń”. Rywalizowali zarów-
no początkujący amatorzy, jak i zawod-
nicy z doświadczeniem m.in. z Sianowa, 
Wrocławia, Targowej Górki, Poznania, 
Przeźmierowa, Puszczykowa oraz Lubo-
nia. Nie zabrakło kobiet. Po pełnych 
emocji meczach wyłoniono najlepszych 
zawodników, których udekorowano oko-
licznościowymi medalami. Zawodnicy 
mieli okazję wylosować nagrody w po-
staci ręczników, plecaków, termobagów 
i rakiet przygotowanych przez sponso-
rów. Szczęśliwców losowała Dorota 
Grzejdak – historia polskiego badmin-
tona.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach: 
singiel mężczyzn B – tylko amatorzy: 1. 
Przemysław Janaszek – PTS Puszczyko-
wo, 2. Marcin Grzywacz – UKS Kometa 
Sianów, 3. Bartosz Ptak,  3. Krzysztof 
Simiński; singiel mężczyzn C – tylko 
amatorzy: 1. Marcin Skrobisz, 2. Paweł 
Konieczny – RUK CUK Luboń, 3. Jan 
Dachtera – RUK CUK Luboń; singiel 

mężczyzn 45+ – tylko amatorzy: 1. Ma-
ciej Kędziora – RUK CUK Luboń, 2. 
Marek Sokołowski, 3. Tomasz Nowak; 
singiel kobiet B – tylko amatorzy: 1. 
Danuta Stawarz – RUK CUK Luboń, 2. 
Martyna Kruszona – Klub Uczelniany 
AZS UEP, 3. Renata Dachtera – RUK 
CUK Luboń; debel mężczyzn A – ama-
torzy i zawodnicy: 1. Marcin Grzywacz 
(UKS Kometa Sianów), Robert Aleksan-
drowicz (Badminton4all), 2. Marek Sta-
warz (RUK CUK Luboń), Mateusz Mi-
kołajczak (Badmintonowo.pl), 3. Mate-
usz Wilczek (PTS Puszczykowo), Prze-
mysław Janaszek (PTS Puszczykowo); 
debel mężczyzn B – amatorzy i zawod-
nicy: 1. Adam Biesiada, Krzysztof Simiń-
ski, 2. Grzegorz Chmielewski (Badbats 
Wrocław), Maciej Kędziora (RUK CUK 
Luboń); 3. Mateusz Dec, Bartosz Ptak, 
4. Piotr Ceranek, Wojciech Zakrzewski; 
mixt A – amatorzy i zawodnicy: 1. Mar-
cin Grzywacz, Dorota Grzejdak – UKS 
Kometa Sianów, 2. Mateusz Wilczek, 
Katarzyna Kistowska – PTS Puszczyko-
wo, 3. Magda Piotrowiak (RUK CUK 
Luboń), Robert Aleksandrowicz (Bad-
minton4all),  3. Paweł Pieluszyński, Jo-
anna Monkiewicz.

Ruk-Cuk

Zapraszamy mieszkańców Lubonia na 
amatorskie zajęcia badmintona do hali 
LOSiR przy ul. Kołłątaja w czwartki na 
godz. 20.

Pierwszy w Luboniu!

Q
 Pierwszy turniej badmintona w Luboniu (w hali LOSiR-u)

z Gościszowic. Dziełem twórcy z Gości-
szowic jest też ołtarz w kościele w Babi-
moście. Gmina Babimost została odzna-
czona za udział w  walce o  polskość, 
Krzyżem Grunwaldu. Stąd wywodzi się 
ksiądz Józef Andrzej Załuski, później-
szy założyciel najstarszej biblioteki 
w Warszawie. Po przejechaniu kilku-
nastu kilometrów znaleźliśmy  się 
w  miejscowości Kosieczyn, w  której 
urodził  się Marcin Rożek – znany 

w Wielkopolsce rzeźbiarz z poł. XX w., 
autor lubońskiego pomnika Siewcy. 
W oddalonej o kolejne kilka kilome-
trów wsi Chlastawa znajduje się kościół 
z pierwszej poł XVII w. zbudowany dla 
ewangelików, tzw. kościół graniczny (w 
pobliżu granicy z Niemcami). Wnętrze 
jest skromne, jak w  innych kościołach 
tego wyznania. W ołtarzu znajduje  się 
obraz narodzenia NMP, na którym są 
same kobiety.    Maria Rogacka

Sobotę, 22 paździer-
nika spędziłam na 
PGA (Poznań Game 
Arena), na terenie 
Targów Poznań-
skich. Było bardzo 
ciekawie, m.in. mo-
głam tam poznać 
nowe technologie 
elektronicznych 
urządzeń. Spotka-
łam tłumy rówieśni-
ków, którzy je testo-
wali. Mnie najbar-
dziej spodobały  się 
specjalne okulary. 
Kiedy je założyłam, 
mogłam grać w grę 
lub oglądać film 
w 3D i czułam się, jakbym była w środ-
ku akcji. Atrakcją były też gry wideo 
na różnych stanowiskach, a także kon-
kursy. Jednak najlepsza, moim zda-
niem, była możliwość spotkania swo-

ich idoli. Miałam szczęście, ponieważ 
widziałam ulubionych, czyli: Ljay’a, 
Verteza i Ulaśkę (są youtuberami). To 
była udana sobota.

Kasia Łajs kl. 1 d, Gimnazjum nr 1

Byłam na PGA

Q
Kasia Łajs podczas Poznań Game Arena
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Puchar SpeedBad.pl
W rozgrywanym na obiektach Konstan-
cina Jeziornej II Pucharze Polski Speed-
Bad.pl zawodnicy z Lubonia pojawili się 
w okrojonym składzie. Najlepiej zapre-
zentował się Tomasz Kaczmarek, który 
w najważniejszej kategorii open w �na-
le pokonał Marcina Ociepę z Wrocławia. 
Ambitnie walczyły też nasze zawodnicz-
ki, lecz im nie udało się zdobyć meda-
lowego miejsca i odpowiednio uplaso-
wały się w kategorii open kobiet –Da-
nusia Stawarz na 4., a Ania Iwaniszczuk 
na 5. miejscu.

Mistrzostwa w deblu
Nie mogło zabraknąć również zawodni-
ków z Lubonia na Mistrzostwach Polski 
w  grach podwójnych. Skromna ekipa 
z naszego miasta wywalczyła 3 medale, 
ale niestety nie udało się wywalczyć tego 
najcenniejszego, czyli złotego. W �nale 
kategorii open doszło do małej niespo-
dzianki, gdyż Mistrzowie Europy Marcin 
Ociepa i  Tomasz Kaczmarek (Luboń) 
zostali pokonani przez parę Piotr Boro-
wiec, Grzegorz Chmielewski. Warto 
dodać, że Piotr Borowiec to aktualny 
Mistrz Świata i Mistrz Europy w katego-
rii +50, a Grzegorz Chmielewski to wie-
lokrotny Mistrz Polski w kategorii +40. 
Danusia Stawarz (Luboń) dzielnie wal-
czyła w parze z Zosią Czeremurzyńską 
i udało się tej parze wywalczyć kolejny 
brązowy medal w kategorii debli kobie-

cych. Ania Iwaniszczuk (Luboń) w parze 
z Klaudią Rubik z Wrocławia ostatecznie 
uplasowały się na 4. miejscu. W kolejnej 
kategorii mixta zawodnicy z  Lubonia 
zdobyli również brązowy medal, grając 
w składzie Anna Iwaniszczuk, Tomasz 
Kaczmarek.

Puchar Narodów
8 października w czeskim Brnie odbył się 
�nał rozgrywek Pucharu Narodów „Na-
tions Cup” w crossmintonie (o nowej dys-
cyplinie czytaj w akapicie „Prestiż i laury”). 
W turnieju �nałowym wzięło udział sześć 
państw: Czechy, Niemcy, Polska, Słowenia, 
Chorwacja i Litwa. Biało-czerwonych re-
prezentowało troje zawodników – Marta 
Urbanik i Michał Izbicki ze Szczecina oraz 
Tomasz Kaczmarek z  Lubonia, którzy 
rywalizowali w grupie eliminacyjnej z Cze-
chami i Niemcami. Każdy pojedynek skła-
dał się z 4. meczy singlowych, w tym trzech 

męskich i jednego damskiego oraz dwóch 
gier mieszanych. Pierwsze spotkanie z Cze-
chami okazało się łatwym zadaniem dla 
polskich sportowców, bowiem pokonali 
swoich rywali 5:1. Punkty dla Polaków 
zdobyli wszyscy reprezentanci. Następnie 
pewnie pokonali Niemców 4:2. Miłym 
akcentem na koniec pojedynku okazało się 
zwycięstwo Tomasza Kaczmarka nad Son-
ke Katzem – numerem jeden w światowym 
rankingu crossmintona. Z pierwszej grupy 
wyszli więc Polacy i Niemcy, a z drugiej 
Słowenia oraz Chorwacja. W  pół�nale 
Polscy zawodnicy zmierzyli się z Chorwa-
tami, których pokonali 5:1. Po sukcesach 
w grach eliminacyjnych nadszedł czas na 
�nał, w  którym doszło do ponownego 
spotkania z Niemcami. Mimo dobrej gry 
naszych reprezentantów, tym razem lepsi 
okazali się przeciwnicy. Turniej zakończy-
liśmy więc na bardzo dobrym drugim 
miejscu. Warto również wspomnieć, iż 
Tomasz Kaczmarek do pojedynku �nało-
wego nie przegrał żadnego meczu, co 
wskazuje na wysoki poziom gry Polaków 
oraz bardzo dobre przygotowanie �zyczne

Prestiż i laury
22 października w pięknym i nowocze-
snym obiekcie Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i  Sportu „Oaza” odbyły  się 
zawody mające na celu wyłonić najlep-
szych zawodników w nowej, dynamicz-
nej i bardzo ciekawej dyscyplinie, jaką 
jest crossminton – Singlowe Mistrzostwa 

Polski w Crossmintonie – zorganizowa-
ne m.in. przez lubonian i wygrane przez 
nich w dwóch kategoriach. Ten wymy-
ślony w Niemczech sport rakietowy jest 
dynamiczny jak tenis, szybki jak squash 
i łatwy jak badminton. Ojcem chrzest-
nym gry jest Bill Brandes, wynalazca 
speederów, czyli specjalnych aerodyna-
micznych lotek, do których w  2001 
opracowano odpowiednie rakiety, lek-
kie, ale z silnym naciągiem, dzięki cze-
mu speedery mogły osiągać prędkość 
do 290  km/h. To pozwoliło stworzyć 
nową dynamiczną grę z  dużą dawką 
adrenaliny. W  Niemczech zarejestro-
wano ją jako nową dyscyplinę sportu 
pod nazwą „speed badminton”. Od 
2016 r., na prośbę Światowej Federacji 
Badmintona, speed badminton zmienił 
nazwę na „crossminton”, by móc w przy-
szłości ubiegać się o status sportu olim-
pijskiego.

Organizatorami Mistrzostw Polski w tym 
roku byli Speedbad.pl, Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej „Sportowy Luboń”, 
Ruk-Cuk Luboń i Crossminton Polska, 
współorganizatorami zaś: Kórnickie Cen-
trum Rekreacji i  Sportu oraz Miasto 
i Gmina Kórnik, które wsparły �nansowo 
organizację zawodów, oraz Polska Aka-
demia Crossmintona i Polskie Zrzeszenie 
Crossmintona. Do Kórnika zjechali naj-
lepsi zawodnicy z całego kraju, by wyło-
nić Mistrzów Polski w  poszczególnych 
kategoriach. Gościliśmy zawodników 
z  takich miasta, jak: Kraków, Skawina, 
Oświęcim, Góra, Warszawa, Konstancin 
Jeziorna, Szczecin, Kielce, Gorlice, Wro-
cław, Białystok, Mrzeżyno, Brzeszcze, 
Słupsk. Wielkopolskę reprezentowali za-
wodnicy z Poznania, Targowej Górki oraz 
Lubonia i  trzeba przyznać że spisali  się 
doskonale, zdobywając trzy tytuły Mi-
strzów Polski. Wśród zawodników gości-

liśmy wielu medalistów zeszłorocznych 
Mistrzostw Świata oraz tegorocznych 
Mistrzostw Europy. Najbardziej utytuło-
wanym zawodnikiem startującym w Mi-
strzostwach Polski był Mistrz Świata 
i  Mistrz Europy w  kategorii+50 Piotr 
Borowiec z Sycewic pod Słupskiem. Roz-
grywki rozpoczęły się o godz. 8 na ośmiu 
boiskach w  doskonałych warunkach, 
a dekoracja kończąca imprezę odbyła się 
po godz. 18. Najlepsi zawodnicy otrzy-
mali dyplomy i  medale. W  najbardziej 
prestiżowej kategorii open tryumfował 
Tomasz Kaczmarek z Lubonia, a w kate-
gorii kobiet – Zosia Wincenciak ze Ska-
winy, która w  �nale pokonała brązową 
medalistkę Mistrzostw Świata w katego-
ri+35 – Dorotę Lewandowską z  Kielc. 
Zosia ma niespełna 18 lat i  jest to jej 
pierwszy tytuł Mistrzyni Polski w kate-
gorii open. Tomasz Kaczmarek – brązowy 
medalista Mistrzostw Świata z  Berlina 
2016 – by zapewnić sobie tytuł Mistrza 
Polski, stoczył bardzo interesujący i sto-
jący na wysokim poziomie pojedynek 
z  ubiegłorocznym Mistrzem Polski – 
Marcinem Ociepą z Wrocławia – wygry-
wając po pasjonującej walce 2:1 w setach. 
Dodać należy, że obaj panowie grają 
wspólnie w parze deblowej mając na swo-
im koncie m.in. tytuł Mistrzów Europy 
w grze podwójnej. W najliczniej obsadzo-
nej kategorii mężczyzn +40 swój piąty 

z  rzędu tytuł Mistrza Polski wywalczył 
Grzegorz Chmielewski z Wrocławia, po-
konując Mistrza Świata i Europy – Piotra 
Borowca, który zdecydował się na starty 
w tej kategorii wiekowej, doskonale sobie 
radząc z młodszymi kolegami i dopiero 
w �nale musiał uznać wyższość świetnie 
w tym dniu usposobionego przeciwnika. 
W kategorii mężczyzn+50 prym wiedli 
zawodnicy z Gorlic i Wrocławia, a zwy-
ciężył Piotr Gawlak z Gorlic, pokonując 
po bardzo wyrównanej walce Jerzego 
Maliszewskiego z Wrocławia. Trzeci już 
tytuł Mistrza Polski pod rząd zdobyła 
również Dominika Lubińska z Lubonia. 
Poprzednie tytuły zdobywała w katego-
riach U12 i U14, a w tym roku wystarto-
wała w kategorii U18 i również okazała się 
najlepsza. W  kategorii U12 dziewcząt 
najlepsze w Polsce są dziewczęta z Mrze-
żyna, z których trzy znalazły się na po-
dium tegorocznych mistrzostw. Pierwsze 
miejsce wywalczyła Iza Idzi, druga była 
Julka Michniewicz a  trzecia Paulinka 
Warcholak. Na podium również stanęła 
Hania Czeremużyńska z  Konstancina 

Jeziornej zdobywając trzecie miejsce. 
Kolejny zawodnik, który obronił tytuł 
Mistrza Polski to Szymon Andrzejewski 
z Targowej Górki, który zdobył również 
tytuł w  roku poprzednim. W  kategorii 
najmłodszych chłopców U12 prym wio-
dą zawodnicy ze Skawiny, którzy zajęli 
w komplecie miejsce na podium.
Bardzo dziękujemy zawodnikom za 
udział i za stworzenie wspaniałej, spor-
towej atmosfery oraz tym wszystkim 
bezimiennym osobom, które nas wspie-
rały przy organizacji, by zawodnicy mie-
li jak najlepsze warunki, a  szczególnie 
Ani Iwaniszczuk za spikerkę i  pomoc 
w sędziowaniu oraz LOSiR-owi Sp. z o.o. 
za wsparcie sprzętowe. Serdecznie dzię-
kujemy Miastu i Gminie Kórnik, które 
�nansowo wsparło organizację zawodów. 
Dziękujemy �rmom „Patron Plus”, JG 
Jacek Goderski, Baner.pl, „Webest”, „Vic-
tor”, „Termoekologia”, „Rentierzy FM” 
Magdalena Goderska i Tomasz Sitarz za 
stworzenie warunków do organizacji 
perfekcyjnych zawodów. Na ręce Kie-
rownika „Oazy” –Wojciecha Kiełbasie-
wicza – składamy serdeczne podzięko-
wania za pomoc i współpracę przy or-
ganizacji Mistrzostw Polski. Za kulinar-
ną opiekę zawodników Mistrzostw 
Polski nasze życzliwe spojrzenia kieru-
jemy do restauracji „Ventus”.

Ruk-Cuk Luboń

Q
Singlowe Mistrzostwa Polski w Crossmintonie, kategoria open – 1. Tomasz Kaczma-
rek (Luboń); 2. Marcin Ociepa (Wrocław); 3. Maciej Filipowicz (Mrzeżyno); 3. Mate-
usz Knapczyk (Kraków)   fot. Przemysław Dachtera

Q
Singlowe Mistrzostwa Polski w Crossmintonie, kategoria juniorek U18 dziewcząt 
– 1. Dominika Lubińska (Luboń); 2. Zo�a Czeremużyńska (Konstancin Jeziorna); 
3. Wiktoria Lewandowska (Kielce); 3. Weronika Stankiewicz   fot. Przemysław 
Dachtera

Intensywna jesień RUK-CUK Luboń
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18 października, w Sali Sesyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego przy al. Niepodległo-
ści  34 w  Poznaniu, Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Marek Woź-
niak, wręczył stypendia wyróżniają-
cym się młodym sportowcom Wielko-
polski, w tym niepełnosprawnym. Go-
ściem spotkania była Natalia Madaj, 
złota medalistka olimpijska z Rio.
Stypendia otrzymało 4 sportowców nie-
pełnosprawnych oraz 56 sportowców 
z 19 klubów, reprezentujących 12 dys-
cyplin sportowych, w  tym lubonianie. 
Stypendium, którego wysokość mie-
ści  się w  przedziale 400-600  zł brutto 
miesięcznie, jest wypłacane przez 12 

miesięcy od 1 września br. do 31 sierpnia 
kolejnego roku kalendarzowego.
Stypendia, wręczane po raz 15., stano-
wią ważny element systemowego 
wspierania sportu wyczynowego w wo-
jewództwie wielkopolskim, na który 
składa się również finansowanie szko-
lenia młodzieży uzdolnionej sportowo 
oraz udział w  zawodach i  imprezach 
sportowych, a także współorganizacja 
imprez sportowych oraz budowa i re-
monty obiektów sportowych. Warto 
dodać, że aż 18 wielkopolskich uczest-
ników tegorocznej olimpiady w Rio to 
stypendyści Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego.

Stypendia dla nadziei wielkopolskiego sportu
Na liście stypendystów znaleźli się na-
stępujący mieszkańcy Lubonia:
1. Robert Nowakowski, który repre-
zentuje Klub Sportowy Energetyk Po-
znań. Wynik, który uprawnia go do 
otrzymania stypendium, to zajęcie 4. 
miejsca na Mistrzostwach Europy Ju-
niorów w kajakarstwie k-4 na 1000 m 
w miejscowości Plovdiv w dniach 14-17 
lipca 2016 r.
2. Jakub Jaskot – szermierz, 4. miejsce 
drużynowo na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w  Taszkiencie, 7-9 kwietnia 
2015 r. Trenuje w Organizacji Środowi-
skowej Akademickiego Związku Spor-
towego w Poznaniu.

3. Paulina Grzelkiewicz – kajakarka, 
7. miejsce na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w  kajakarstwie w  Mińsku, 
C-2, dystans 500 m, 29-31 lipca 2016 r. 
Jest zawodniczką Klub Sportowego 
Warta Poznań.
Na liście rezerwowych do otrzymania 
stypendium znalazł się Adam Balce-
rek, zawodnik Stowarzyszenia Lek-
koatletycznego Olimpia Poznań, 
który zajął  8.  miejsce w  biegu 
4 x 100 m na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w  dniach 19-24 lipca 
2016 r. w Bydgoszczy.

Anna Parzyńska-Paschke
Urząd Marszałkowski

16 października w hali szermierczej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ko-
ninie odbyły  się jednodniowe Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w Szermierce. Rywalizowały w nich dwa 
kluby z Poznania – AZS OŚ (Akademic-
ki Związek Sportowy Organizacja Środo-
wiskowa) i AZS AWF – oraz dwie grupy 
z Konina. W zawodach wzięły udział dwie 
lubonianki, 13-letnie bliźniaczki Wero-
nika i  Patrycja Kołuckie mieszkające 
w Żabikowie. W potyczkach indywidu-
alnych z  uwzględnieniem podziału na 
grupy ze względu na płeć wzięło udział 
20  uczestniczek i  ok.  18  uczestników, 
Weronika zajęła 9., a Patrycja 8. miejsce. 
W zawodach grupowych sięgnęły po 2. 
lokatę i stanęły na podium. Lubonianki 
wraz z koleżanką z drużyny rywalizowa-
ły z dwoma zespołami, z jednym wygry-
wając, z  drugim niestety nie. Należało 
wspólnie zdobyć 36 punktów, ale poje-
dynki toczono indywidualnie. Łącznie 
w  zawodach grupowych wzięło udział 
15 uczestniczek (trzy zespoły liczyły po 

cztery dziewczyny, jedną z każdej druży-
ny zawsze traktowano jako rezerwową). 
1. miejsce zajęły zawodniczki z poznań-
skiego klubu sportowego AZS AWF, a 3. 
i 4. należały do przedstawicielek z klubu 
konińskiego.
Dla Weroniki nie był to pierwszy 
turniej, w którym zajęła wysokie miej-
sce. W  2014  r. zdobyła 7. lokatę na 
Mistrzostwach Wielkopolski Szkół 
w  Szermierce, szabla dziewcząt 
i chłopców – XXI Memoriał Tadeusza 
Mieloszyńskiego. Trenuje szermierkę 
od czwartej klasy szkoły podstawowej. 
Natomiast Patrycja zaczęła uprawiać 
tę dyscyplinę na początku bieżącego 
roku. Swoją pasją „zarazili” ją siostra 
i tata Michał, który w roku 1989 zdo-
był 1. miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju Młodzików we Wrocławiu 
w  szabli grupowej oraz 1.  miejsce 
w  drużynowym turnieju we Francji 
w roku 1990.
Rodzeństwo uczęszcza do klasy o pro�-
lu szermierczym w  Gimnazjum nr  40 

Muszkieterki

Pogrom Luboń

QQ 15 października Pogrom w wyjazdo-
wym meczu na szczycie przegrał z NKS-
-em Niepruszewo 1:0. To spotkanie miało 
duże znaczenie dla układu w tabeli. Nie-
stety, zespół z Lubonia po bardzo dobrym 
spotkaniu uległ w niecodziennych oko-
licznościach. W 14. minucie zawodnicy 
Pogromu zdobyli bramkę z rzutu wolnego, 
ale arbiter jej nie uznał. Drugą połowę 

sędzia przedłużył o 17 minut, więc całe 
spotkanie, nie wiadomo, z jakiej przyczy-
ny, trwało 107 minut! Podejrzewano, że 
sędziemu popsuł się lub spóźniał stoper. 
Niestety, w tym dodatkowym czasie za-
wodnicy Pogromu stracili bramkę. Jak 
nam powiedzieli działacze i zawodnicy 
– wszyscy nie kryli rozżalenia. Po me-
czu arbiter przyszedł i przeprosił ich za 
nie uznaną bramkę, szkoda tylko, że nie 
zmienił wyniku!

Przeprosił i co z tego?

w Poznaniu, gdzie 
treningi odbywa-
ją  się dwa razy 
w  tygodniu. Do-
datkowo trzy razy 
w tygodniu siostry 
dojeżdżają na zaję-
cia prowadzone 
w  AZS  OŚ przy 
ul.  Cichej w  Po-
znaniu, gdzie szli-
fują swoje umiejęt-
ności pod okiem 
trenerów Leszka 
Tylkowskiego 
i  Jana Wojnow-
skiego. Poświęcają 
swojej pasji dzie-
więć godzin tygo-
dniowo. Zapytane 
o koszty uprawia-
nia tego sportu, 
stwierdziły, że są niewielkie w porówna-
niu z ilością radości, jaką on przynosi. 
Są to jedynie koszty związane z zajęcia-
mi i dojazdami na zawody. Najdroższy 
jest strój, który nasze zawodniczki po-
siadają prawie kompletny na własność, 
a w razie potrzeby udostępnia go klub.

Q
Młode zawodniczki z AZS OŚ, od dołu Patrycja Kołucka, 
w środku jej siostra Weronika Kołucka, na górze Anastazja 
Nagórska z Kobylnicy wraz z trenerem Janem Wojnowskim

W tym roku bliźniaczki z  Lubonia 
będą po raz ostatni startować w kon-
kursach w  grupie młodzików (rocz-
niki 2003 i młodsze). Od przyszłego 
roku będą już rywalizować jako młod-
sze juniorki.

Kacper

QQ 23 października Po-
grom w meczu z KSGB 
Manieczki odniósł zasłu-
żone zwycięstwo 4:2. Już 
w 20. minucie było 3:0, 
przy zdecydowanej przewa-
dze lubonian. Bramki dla 
Pogromu zdobyli Dawid 
Kubiak (2), Łukasz Kałuż-
ny i Bartek Matuszalski.
QQ 29 października Po-

grom przegrał na wyjeź-
dzie z Lasem Puszczykowo 
2:1. Bramkę zdobył Bartek 
Matuszalski.

QQ 6 listopada zespół Pogromu odniósł 
pewne zwycięstwo nad drużyną Jastrzę-
bia Rudniki 4:0. Bramki zdobyli: Bartek 
Matuszalski (2), Jacek Pempera i  Jan 
Wierzbiński. Po tym zwycięstwie lu-
bonianie awansowali z powrotem na 
fotel wicelidera. To czy pozostaną nim 
do końca, zadecyduje ostatni mecz se-
zonu, który Pogrom rozegra na wy-
jeździe z liderem grupy – Huraganem 
Michorzewo.

Władysław Szczepaniak
Q
Spotkanie z KSGB Manieczki, zasłużenie wygrane przez Pogrom. Na zdjęciu jedna z bramek   fot. Władysław Szczepaniak

Klasa B Grupa III
 1.  Huragan Michorzewo 11 29 48:3
 2.  Pogrom Luboń 11 24 44:14
 3.  NKS Niepruszewo 11 23 33:19
 4.  Orzeł Rostarzewo 11 21 34:29
 5.  Ogrol Sielinko 11 20 29:13
 6.  Las Puszczykowo 11 17 22:17
 7.  Okoń Sapowice 12 16 26:25
 8.  KSGB Manieczki 11 16 16:22
 9.  Piast Jabłonna 11 13 21:37
 10.  Pieczarka Wielichowo 11 12 20:27
 11.  Orły Plewiska 11 9 17:42
 12.  Jastrząb Rudniki 11 6 15:40
 13.  Orlik Sepno 11 3 11:48
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QQ 15 października przed meczem LKS-
-u z  Unią Swarzędz, trener Łukasz 
Kubiak złożył rezygnację z  funkcji 
szkoleniowca seniorów LKS-u. Jak 
powiedział prezes Karol Bąkowski: 
Była to suwerenna decyzja trenera, któ-
rą przyjęliśmy, mimo że nikt w klubie 
nie myślał o zmianie na tym stanowi-
sku. Dziękujemy trenerowi za włożony 
trud w  rozwój drużyny i  klubu oraz 
życzymy mu wszystkiego najlepszego. 
Wierzymy, że z takim profesjonalnym 
podejściem i zaangażowaniem do za-
wodu, bez problemu szybko znajdzie 
pracę. Należy przypomnieć, że właśnie 
ten szkoleniowiec wywalczył z dru-
żyną awans do IV ligi.

QQ W spotkaniu „u siebie” z czołowym 
zespołem, Unią Swarzędz, zespół LKS-u 
wystąpił w bardzo okrojonym składzie, 
zabrakło podstawowych zawodników, nie-
obecnych z powodu chorób i kontuzji. 
Pomimo to zawodnicy rozegrali dobry 
mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie. – 
w 35. minucie rzut rożny 
wykonywał Jonasz Jeżewski, 
a piłkę skierował do własnej 
bramki zawodnik Unii (1:0 
dla LKS-u). W drugiej czę-
ści meczu, za sprawą gości 
wzrosło tempo i zawodnicy 
Unii zaczęli przeprowadzać 
bardzo groźne kontry, ale 
drugą bramkę zdobyli go-
spodarze, a strzelcem z rzutu 
wolnego był Jonasz Jeżew-
ski, który tym sposobem 
podwyższył wynik na 2:0. 
Od tego momentu goście, 
nie mając nic do stracenia, 

zaczęli śmielej atakować i zdobyli w 70. 
minucie kontaktowego gola, który jeszcze 
bardziej dodał im animuszu, a w 88. mi-
nucie doprowadzili do remisu. Spotkanie, 
w przekroju całego meczu, zakończyło się 
sprawiedliwym podziałem punktów.

QQ 22 października LKS grając u siebie, 
zanotował porażkę ulegając Sparcie Obor-
niki 0:1. Do 80. minuty utrzymywał się 
wynik bezbramkowy, więc garstka ki-
biców z Lubonia oglądając mecz liczyła 
chociaż na remis. Niestety goście zdobyli 
dosłownie w ostatnich minutach zwy-
cięską bramkę i wyjechali z Lubonia z 3. 
punktami.

QQ 29 października w meczu wyjazdo-
wym LKS został rozgromiony przez 
Wartę Międzychód 6:1. Już do przerwy 
gospodarze prowadzili 4:0. Bramki nie 
możemy przypisać żadnemu zawod-
nikowi LKS-u, ponieważ był to gol 
samobójczy.

Czarna passa LKS-u

Q
Przegrany przez LKS mecz u siebie ze Spartą Oborniki   fot. Władysław Szczepaniak

QQ Przegrana LKS-u 
4:0 w ostatnim me-
czu na swoim boisku 
w rundzie jesiennej 
z tak ważnym prze-
ciwnikiem – Huraga-
nem Pobiedziska – 5 
listopada, to prawdzi-
wy blamaż. Nieste-
ty, passa porażek Lu-
bońskiego trwa i nie 
wróży niczego do-
brego przed końcem 
rundy. Zawodnicy, 
schodząc z  boiska 
nie ukrywali nieza-
dowolenia. Ba, jak się 
dowiedzieliśmy, nie 
chcieli nawet wyjść 
na murawę, by roze-
grać to spotkanie. Nie 
zrobili sobie też wspólnego zdjęcia na 
koniec sezonu. Narzekali na klimat 
w klubie i  inne warunki, m.in. płytę 
boiska. Można się zastanawiać, czy tyl-
ko to miało wpływ na ich nastroje? 
Uważam, że w grę wchodzą również 
sprawy finansowe, bo jak nie wiadomo 

o co chodzi, to o pieniądze! Dowie-
dzieliśmy się, że prezesurę w  klubie 
ma objąć dotychczasowy wiceprezes 
– Stanisław Wojski, który po meczu 
z Huraganem spotkał się z zespołem 
przy grillu pubie „Szkielet”.

Władysław Szczepaniak

Q
Spotkanie z prawdopodobnie nowym prezesem – Stanisła-
wem Wojskim – po przegranym meczu z Huraganem Pobie-
dziska 5 listopada   fot. Władysław Szczepaniak

IV liga Grupa Wielkopolska
 1.  Lubuszanin Trzcianka 14 32 41:13
 2.  Grom Plewiska 14 30 32:14
 3.  Nielba Wągrowiec 14 30 37:20
 4.  Warta Międzychód 14 29 34:15
 5.  Iskra Szydłowo 14 25 34:21
 6.  Tarnovia Tarnowo Podgórne 14 25 25:17
 7.  Sparta Oborniki 14 23 21:16
 8.  Unia Swarzędz 14 22 17:19
 9.  Kotwica Kórnik 14 20 27:19
 10.  GKS Dopiewo 14 14 16:22
 11.  GLKS Wysoka 14 14 18:29
 12.  Pogoń Łobżenica 14 13 19:36
 13.  Zieloni Lubosz 14 12 14:32
 14.  Huragan Pobiedziska 14 11 16:29
 15.  Luboński KS 14 6 9:38
 16.  1922 Lechia Kostrzyn 14 5 10:30

Luboński Klub Sportowy jest ostatnio 
na ustach wielu lubonian. Garstka kibi-
ców przychodząca na mecze przy ul. 
Rzecznej, w  tym starsi zawodnicy, są 
mocno zaniepokojeni o jego dalsze losy. 
Nie chodzi tylko o zespół seniorów, ale 
wręcz o cały klub. Wszystkich nurtuje 
nieo�cjalna wieść, że LKS ma poważne 
problemy �nansowe – są zadłużenia, 
prezesowi powoli „wszystko się rozjeż-
dża”. Być może są to powody słabych 
wyników seniorów w  IV  lidze, którzy 
dostarczają punktów i bramek przeciw-
nikom. W niektórych spotkaniach ław-
ka rezerwowych zawodników świeciła 
pustkami. Ostatnio odszedł trener. Już 
od paru meczów brak spikera. Zła sytu-
acja klubu, jak widać  się pogłębia. Na 
pocieszenie zaczęto mówić, że klub 
otrzymał jakąś dotację z Urzędu Miasta, 
ale od razu pojawiły  się pogłoski, że 
prezes zrezygnował z funkcji.
W końcu 5 listopada udało nam  się 
porozmawiać z  Karolem Bąkowskim, 
który oświadczył, że prezesem LKS-u 
będzie tylko do końca rundy jesiennej, 
czyli do 1 grudnia 2016  r. Potem ster 
przejmie kto inny. – Cieszę się, że kibice 
są bardzo zaniepokojeni, przynajmniej 
wiadomo, że ich mamy. Władze się zmie-

niają, będzie nowy prezes, który zorgani-
zuje klub według własnych zasad, przy 
moim wsparciu. Moi przyjaciele powie-
dzieli mi, że powinienem zrezygnować 
z prezesury już przy awansie do IV ligi. 
Postanowiłem kontynuować przygodę 
seniorską, dalej licząc na wsparcie z ze-
wnątrz. Życie sprawiło, że stało się ina-
czej, dlatego rezygnuję. Jednocześnie na-
dal będę udzielał się w klubie. Jeżeli cho-
dzi o �nanse, pozostawiam klub od czasu 
wycofania się z III ligi w lepszej kondycji. 
Długi są pospłacane. Jak chodzi o zespół, 
to był kłopot spowodowany chorobą nie-
których zawodników, jak również kontu-
zjami.
14 października klub otrzymał dotację 
17 tys. zł z Urzędu Miasta. 10 tys. zł na 
sekcję młodzieżową, a resztę – na wy-
płaty trenera i opłaty za sędziów senio-
rów. Natomiast dotacja na grupy mło-
dzieżowe jest w większości przeznaczo-
na na wynajęcie sali na treningi dziecia-
ków w LOSiR-ze, pozostała kwota – na 
szkoleniowców młodzieży. Środki �nan-
sowe przekazane na klub zostaną rozli-
czone zgodnie z dotacją przyznaną przez 
Urząd Miasta.

Władysław Szczepaniak

LKS na cenzurowanym

26 października 2016 r. – tę ostateczną 
datę WZPN wyznaczył LKS-owi na mecz 
w Pucharze Polski w stre�e poznańskiej. 
Pierwotnie spotkanie miało być roze-
grane 19 października, ale na wniosek 
gospodarzy, z powodu chorób i kontuzji 
zawodników, prezes Karol Bąkowski 
chciał przełożyć mecz na wiosnę. Lubo-
nianie prowadzili równorzędną grę je-

dynie w pierwszej połowie. W drugiej, 
niestety, na boisku widać było tylko 
zespół Kotwicy Kórnik, który ostatecz-
nie pokonał bardzo wysoko zawodników 
z  ul. Rzecznej 6:2. Bramki dla LKS-u 
zdobyli Mateusz Forszpaniak i Mateusz 
Pikul.

Władysław Szczepaniak

Za burtą Pucharu Polski
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spotkania goście wyraźnie 
przejęli inicjatywę i poważ-
nie zagrozili swoimi akcjami 
bramkarzowi Stelli – Mate-
uszowi Zawalskiemu, który 
popisał się paroma udanymi 
interwencjami. Pierwsza po-
łowa zakończyła się remisem 
0:0. W drugiej odsłonie stel-
lowcy zaczęli śmielej atakować 
i w efekcie, w 60. minucie 
wszędobylski Mohamed Ami-
ne Tayachi wymanewrował 
trzech obrońców z Brzeźna 
i zapewnił prowadzenie Stelli 
w tym meczu. Idąc za ciosem 
w 62. minucie zespół z ul. 
Szkolnej za pośrednictwem 
Piotra Michalaka zdobył drugą bram-

kę. W  86. minucie Mohamed 
Amine Tayachi został sfaulowany 
w polu karnym, konsekwencją 
czego był podyktowany przez 
arbitra rzut karny. Egzekutorem 
i strzelcem kolejnego gola został 
znany z niemarnowania takich 
szans Tomasz Mroczyński.

QQ 29 października w  meczu 
wyjazdowym Stella zremisowa-
ła na wyjeździe z Liderem Swa-
rzędz 2:2, przegrywając do prze-

rwy 2:0. Bramki dla Stelli zdobyli Piotr 
Michalak i Mohamed Amine Tayachi.

QQ 5 listopada w ostatnim meczu u siebie 
w rundzie jesiennej Stella pokonała Po-
lonię Poznań 4:0. W tym spotkaniu zwy-
cięstwo lubonian nie podlegało dyskusji 
i gdyby tylko nasi zawodnicy mieli lepsze 
celowniki, to mogliby się śmiało pokusić 
o wyższą wygraną z Polonią, która zaj-
muje ostatnie miejsce w tabeli. Bramki 
zdobyli: Piotr Michalak (2), Daniel Baran 
i Arkadiusz Nowicki.

Władysław Szczepaniak

SPORT

QQ 16 października, jeszcze przed wyjaz-
dem na mecz z Phytopharmem Klęka, 
zawodnicy i działacze Stelli, wiedzieli 
że zwycięstwo w tym spotkaniu gwa-
rantuje fotel wicelidera. Wiadomo było, 
że łatwo nie będzie, bo na tym obiekcie 
bardzo trudno zdobywa się punkty. Dla-
tego w busiku z dwudziestoosobowym 
składem panował nastrój pełnej mobili-
zacji. Już początek spotkania ułożył się 
pomyślnie dla stellowców, ponieważ 
Mohamed Amine Tayaschi w 5. minu-
cie zdobył prowadzenie i, jak się oka-
zało, była to bramka na wagę zwycię-
stwa. Mecz był prowadzony w szybkim 

tempie, pierwsza połowa zdecydowanie 
należała do Stelli, która miała szansę 
na podwyższenie rezultatu. W drugiej 
połowie gospodarze śmielej atakowa-
li, ale w  tym dniu bardzo mądra gra 
w obronie i doskonała postawa całe-
go zespołu z  Lubonia spowodowały, 
że Stella nie pozwoliła sobie odebrać 
zwycięstwa. Po meczu, we wspaniałych 
humorach wszyscy wracali do Lubonia!

QQ 22 października Stella podejmowa-
ła u siebie Maratończyka Brzeźno, ze-
spół, który również należy do czoło-
wych w tabeli. Już od samego początku 

Dobry czas dla Stelli

Q
Mecz Stelli z Maratończykiem Brzeźno – jedna z bramek dla lubonian    
fot. Władysław Szczepaniak

Q
Wyjazd busikiem na mecz z Phytopharmem Klęka   
fot. Władysław Szczepaniak

Klasa A grupa I
 1.  Czarni Czerniejewo 12 30 39:22
 2.  Stella Luboń 12 25 34:12
 3.  Polonia II Środa Wlkp. 12 24 44:13
 4.  Avia Kamionki 12 23 46:13
 5.  Maratończyk Brzeźno 12 17 25:33
 6.  Lider Swarzędz 12 16 40:27
 7.  Kłos II Zaniemyśl 11 16 17:35
 8.  Clescevia Kleszczewo 12 16 28:35
 9.  Phytopharm Klęka 12 15 19:21
 10.  Jurand Koziegłowy 11 13 24:41
 11.  Warta II Śrem 12 13 19:24
 12.  Zawisza Dolsk 12 10 13:25
 13.  Pogoń Książ Wlkp. 12 10 22:44
 14.  Polonia Poznań 12 9 15:30

F2 Żaki 2009

W lidze WZPN zostaliśmy przydzieleni 
do grupy z następującymi drużynami: 
Warta Śrem, Polonia Środa Wlkp., 1920 
Mosina, Piast Kobylnica. Od samego 
początku chłopcy rozgrywający swój 
pierwszy sezon, grali bardzo dobrze. Po 
2 kolejkach wiadomo było, że o zwycię-
stwo przyjdzie nam rywalizować z War-
tą Śrem, z  którą dwa pierwsze mecze 
zremisowaliśmy. Chłopcy mieli lepsze 
i słabsze momenty, ale ostatecznie wy-
grali całą ligę wyprzedzając Wartę Śrem. 
Rozegraliśmy 16 meczy, wygrywając 12, 
remisując 4 i ani razu nie przegraliśmy. 
Bilans bramkowy – 45 strzelonych, 3 
stracone. Wielkie podziękowania dla 
rodziców za pomoc w organizacji ligi.

Orliki 2007
Zespół złożony w większości z chłopa-
ków rocznika 2008-2009 został zgłoszo-
ny do ligi WZPN ze względu na mody-
�kację PZPN. Od sezonu 2016-2017 
chłopcy z rocznika 2008-2009 grają do 
mniejszych bramek (1,55 x 3), na mniej-
szym boisku i  w  mniejszym składzie 

(4+1, do tej pory 6+1). Chłopcy zostali 
zgłoszeni do tego rocznika ze względu 
na to, że przez cały rok ćwiczyli i uczy-
li się grać w starym systemie. Nie mie-
liśmy określonego celu, najważniejsza 
była dobra zabawa i nauka. Rywalizo-
waliśmy z  Gromem Plewiska, Luboń-
skim 1943, NKS Niepruszewo, Lipno 
Stęszew. Ciekawie zapowiadały się der-
by Lubonia. W pierwszym meczu, któ-
rego gospodarzem była drużyna Stelli, 
przegraliśmy 4:5. Rewanż zapowiadał się 
więc bardzo ciekawie. W drugim spo-
tkaniu chłopcy w pełni się zrehabilito-
wali i wygrali 10:4. Obecnie zajmujemy 
2. miejsce w tabeli (bezkonkurencyjna 
okazała  się drużyna z  Plewisk, która 
wygrała wszystkie mecze, nie tracąc 
żadnych punktów). Został nam do ro-
zegrania mecz z drużyną z Niepruszewa. 
Mamy tyle samo punktów co Luboński 
1943, lecz lepszy bilans bezpośrednich 
meczy. Ostatnie spotkania zapowiada-
ją się interesująco.

Dawid Paprocki

Czytaj też „Ośmiolatki ze Stelli” na str. 6.

Narybek Stelli

Boisko treningowe IV-ligowego Luboń-
skiego Klubu Sportowego 1943 oraz grup 
dziecięcych to trawa, chaszcze na 30 cm, 
o  skoszenie których nie można  się do 
prosić. Ludziska zrobiły sobie na tym 
terenie wybieg i toaletę dla psów. W szat-
ni lodowato, bo właściciel obiektu wy-
mienia ogrzewanie w okresie grzewczym, 
jakby nie można było tego zrobić latem 
(sala lub boisko orlik nie zostało zabez-
pieczone dla drużyny seniorów). Po 
meczach brak cieplej wody. Dodatkowo 
zawodnicy już prawie dwa miesiące nie 
mają trenera. Poprzedni, bardzo szano-
wany przez zawodników, zrezygnował, 
bo po prostu nie płacono mu za wyko-

naną pracę. Zawodnicy również grają 
charytatywnie, pro bono, choć nie tak 
miało być. Dlatego nie dziwmy się, że 
klub zajmuje przedostatnie miejsce w ta-
beli po zakończeniu rundy jesiennej.
By zwrócić uwagę włodarzy klubu 
i miasta, zawodnicy w ramach protestu 
zdecydowali, że nie pojadą na mecz 
13 listopada do GLKS Wysoka, odda-
jąc mecz walkowerem. Zawodnicy 
swoimi nazwiskami nie będą się pod-
pisywali pod kolejnymi porażkami 
wynikającymi nie z ich winy. Jako kie-
rownik drużyny podpisuję się pod tym 
protestem.

Krzysztof Ogrodowczyk

Protest
Dotyczy stadionu miejskiego przy ul. Rzecznej zarządzanego przez 
spółkę LOSiR
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imienny do 1. 
Grand Prix 
Polski Żaków, 
dlatego nie 
brał udziału 
w  zawodach. 
Nasi reprezen-
tanci potwier-
dzili wysoką 
formę oraz 
coraz większe 
umiejętności. 
Wszyscy po-
prawili swoje 
wyniki w kate-
gorii żaczek 
i  żaków. Gra 
naszych repre-
zentantów 
bardzo cieszy, 
zwłaszcza bio-
rąc pod uwa-
gę, że rywali-
zowali z  bar-
dziej doświad-
czonymi zawodnikami. Prezentują się 
coraz lepiej i  nabierają niezbędnego 
doświadczenia.

Brązowe medale młodzików
Drugi cykl Grand Prix Wielkopolski 
pod patronatem Wielkopolskiego 
Związku Tenisa Stołowego odbył  się 
30 października w Poznaniu. Rywali-
zację rozpoczęły młodziczki i młodzi-
cy, którzy stawili  się w  licznym, 
98-osobowym gronie. W  imprezie 
wystartowali reprezentanci LKTS Lu-
vena Luboń: w  kategorii młodziczek 
– Julia Gładysz oraz młodzicy: Damian 

Pyśk, Michał Antkowiak (23-24), Igna-
cy Bogajewski (41-44 ) i Wiktor Piór-
kowski (57-62). Nasi reprezentanci 
stoczyli wiele ambitnych pojedynków, 
poprawiając lub wyrównując swoje 
najlepsze wyniki w tej kategorii wie-
kowej. Najlepiej zaprezentowali  się 
oraz Julia Gładysz i  Damian Pyśk – 
zdobywcy brązowych medali. Pozo-
stali reprezentanci LKTS też pokazali 
waleczność i ambicję, a najważniejsze, 
że zebrali cenne doświadczenie. Do 
zajęcia lepszych miejsc zabrakło nie-
wiele.

Piotr Ciszak

SPORT

Grand Prix Juniorów
Od 14 do 16 października w Jarosławiu 
(podkarpackie) odbyło  się 1.  Grand 
Prix Polski Juniorek i Juniorów w te-
nisie stołowym. LKTS reprezentowało 
troje zawodników: Anita Chudy, We-
ronika Dombka i Patryk Pyśk, którzy 
wywalczyli awans podczas zawodów 
wojewódzkich. Dla Patryka i Weroni-
ki był to debiut w zawodach ogólno-
polskich w  kategorii juniorów. Start 
należy uznać za udany, cieszy możli-
wość konfrontacji z  najlepszymi za-
wodnikami w kraju, którzy występują 
w rozgrywkach Superligi, Ekstraklasy 
i I ligi.

MOG
Udany występ zanotowali tenisiści sto-
łowi LKTS w �nale wojewódzkim Tur-
nieju Mini Olympic Games, przeznaczo-
nego dla zawodników do lat 12, który 
odbył się 19 października w Poznaniu. 
W  rywalizacji dziewcząt triumfowała 
Julia Gładysz (ur. 2005 r.), a 13. miejsce 
zajęła Ola Wasinkiewicz (2006), nato-
miast w  zmaganiach chłopców 8. był 
Janek Stando (2005), a 11. Michał Ant-
kowiak (2005). Julia awansowała do 

turnieju �nałowego Mini Olympic Ga-
mes (Mistrzostwa Polski do lat 12), 
który rozegrano w Łaziskach Górnych 
15 i 16 października. Julia zajęła miejsce 
41-48. Wszyscy nasi reprezentanci w tur-
nieju MOG będę mogli uczestniczyć 
także w  kolejnym sezonie, a  Ola rok 
dłużej.

Liga
Dziewczęta z  Lubonia są liderkami 
w  rozgrywkach II  ligi. Zmiennie wie-
dzie się natomiast chłopcom. Tenisiści 
stołowi LKTS I (II liga) zajmują 8. miej-
sce, a zawodnicy LKTS II (III liga) – 7. 
pozycję. Przy większym szczęściu mogli 
pokusić się o kilka punktów więcej.

Trzecie miejsce Oli
22 października w Poznaniu rozegrano 
zawody dla najmłodszych zawodniczek 
i zawodników Wielkopolski w tenisie 
stołowym – 1. Grand Prix Wielkopol-
ski Żaków i Skrzatów. Zainteresowanie 
turniejem było bardzo duże, w zawo-
dach wzięło udział blisko 100 osób. 
Uczestniczyli w  nich również repre-
zentanci LKTS Luvena Luboń. Trzecie 
miejsce zajęła żaczka Aleksandra Wa-

sinkiewicz 
z  klasy  IVc ze 
Szkoły Podsta-
wowej nr  2 
w  Luboniu. 
Bardzo dobrze 
zaprezento-
wał  się Kuba 
Taratajcio (13-
16). Wielkie 
gratulację dla 
debiutującego 
w  impre z ie 
wojewódzkiej 
skrzata – Bart-
ka Sułka (13-
16). Damian 
Pyśk zajmuje 
7 .  m i e j s c e 
w Polsce i po-
s iada l imit 

Z LKTS-u
Rozgrywki Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego (LKTS) Luvena Luboń

Q
Ola Wasinkiewicz – zdobywczyni III miejsca w 1. Grand Prix Wiel-
kopolski Żaków i Skrzatów w towarzystwie Piotra Ciszaka (z le-
wej) i Adama Adamczyka

W remizie strażackiej OSP przy ul. Żabikowskiej od 21 do 
30 października odbywał się kurs (teoretyczny i praktyczny) 
przygotowujący do egzaminu państwowego z zakresu Kwa-
lifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Po jego ukończeniu, 
w  ostatnią niedzielę ub. miesiąca, 4 lubońskich strażaków, 
zdając pozytywnie egzamin, uzyskało tytuł ratownika. Do-
datkowo do egzaminu przystąpiło jeszcze 13 osób z naszej 
OSP, które musiały odnowić egzamin (tzw. recertyfikacja). 
Obecnie w szeregach lubońskiej OSP jest 21 druhów posia-
dających tytuł ratownika (KPP), czyli prawie połowa całego 
zespołu, bowiem w sumie jest ich 46. Tytuł uzyskali: Mikołaj 
Okupniak, Rafał Dobak, Maciej Splisgart i Tomasz Goździew-
ski, a  odnowili go: Tomasz Rybarczyk, Sylwester Kruger, 
Jacek Rutkowski, Marcin Wawrzyniak, Michał Kasperczak, 
Krystian Jankowiak, Piotr Czartoszewski, Piotr Łuczak, Mi-
chał Drzewiecki, Krzysztof Pokora, Marek Maciejewski, 
Zbigniew Kutzner i Mirosław Bolonny.

PAW

Przybyło ratowników

Q
Strażacy z Lubonia i gmin sąsiednich nie ukrywali satysfakcji po zdanych egzaminach (w świetlicy 
remizy przy ul. Żabikowskiej)   fot. OSP Luboń

Q
Julia Gładysz i Damian Pyśk z pucharami i dyplomami za III miej-
sca w Grand Prix Wielkopolski Młodzików, z trenerem Hubertem 
Spychałą
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nie skradł mu przenośny głośnik i znisz-
czył telefon komórkowy (straty: 600 zł).
QQ 16.10 – uszkodzono stacyjkę citroena 

zaparkowanego przy ul. Akacjowej (stra-
ty: 1 500 zł).
QQ 17.10 – przy ul. Kościuszki policjanci 

zatrzymali mężczyznę podejrzanego 
o wcześniejsze dokonanie rozboju.
QQ 18.10 – mieszkańcowi Lubonia jadą-

cemu autobusem miejskim ul. Nowiny 
skradziono portfel z dokumentami i go-
tówką (straty: 300 zł).
QQ 18.10 – w sklepie „Lewiatan” przy ul. 

Polnej skradziono telefon komórkowy, 
sprawcę zatrzymali policjanci.
QQ 18.10 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano kierowcę prowadzącego samochód 
pomimo posiadania zakazu.
QQ 20.10 – nieznany sprawca uszkodził 

ramę drzwi tarasowych budynku przy 
ul. Armii Poznań.
QQ 20.10 – nieznany sprawca skradł 

13 ochronników przepięciowych z klat-
ki schodowej bloku przy ul Jachtowej 
(straty: 3 800 zł).
QQ 22.10 – w jednym z mieszkań przy ul. 

Niezłomnych nieznany napastnik uderzył 
36-letniego mężczyznę w twarz, po czym 
skradł mu telefon komórkowy i uszkodził 
okulary (straty: 4 200 zł).
QQ 23.10 – z samochodu zaparkowanego 

przy ul. Niezłomnych skradziono kata-
lizator (straty: 600 zł).
QQ 24.10 – uszkodzono renaulta zapar-

kowanego przy ul. Żabikowskiej.
QQ 24.10 – podczas przeprowadzanej 

kontroli forda lubońscy policjanci zatrzy-
mali trzech mężczyzn posiadających 
narkotyki i broń (czytaj szerzej na str. 47)
QQ 25.10 – w sklepie „U Moniki” przy ul. 

Sikorskiego skradziono portfel z doku-
mentami i gotówką (straty: 600 zł).

QQ 26/27.10 – z terenu budowy przy ul. 
Kalinowej skradziono przyczepę z zała-
dowanymi rusztowaniami (straty: 6 000 zł).
QQ 27.10 – przy ul. Żabikowskiej policjan-

ci zatrzymali kierowcę prowadzącego 
samochód pomimo posiadania zakazu.
QQ 27.10 – z klatki schodowej bloku przy 

ul. Wschodniej skradziono rower górski 
(straty: 1 000 zł).
QQ 28.10 – ze sklepu spożywczego „Spo-

łem” przy ul. ks. Streicha skradziono 
karton z papierosami; na miejscu zda-
rzenia zabezpieczono monitoring (stra-
ty: 800 zł).
QQ 30.10 – przy ul. Żabikowskiej miesz-

kaniec Barczewa uderzył butelką w gło-
wę 52-letniego mieszkańca Lubonia. 
Z urazem głowy poszkodowany tra�ł do 
poznańskiego szpitala. Sprawcę zatrzy-
mali policjanci.
QQ 31.10 – przy ul. Sobieskiego policjan-

ci zatrzymali kierowcę prowadzącego 
samochód pomimo posiadania zakazu.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

QQ 01.10 – policjanci zatrzymali kolejne-
go mężczyznę podejrzanego o pedo�lię, 
tym razem był to 25-letni mieszkaniec 
Lubonia.
QQ 01.10 – nieznany sprawca przebił bak 

opla zaparkowanego przy ul. Żabikowskiej 
i skradł z niego paliwo (straty: 1 000 zł).
QQ 01.10 – przy ul. Sikorskiego policjan-

ci zatrzymali nietrzeźwą kobietę (1,6 
promila) kierującą samochodem.
QQ 01.10 – przy ul. Armii Poznań ujaw-

niono miejsce demontażu skradzionych 
pojazdów, odzyskano częściowo rozebra-
nego citroena oraz inne kradzione części 
samochodowe.
QQ 03.10 – nieznany sprawca podpalił 

mercedesa przy ul. Poniatowskiego, nad-
palony został również zaparkowany obok 
opel (straty: 25 000 zł).
QQ 03.10 – przy ul. Kasprzaka strażnicy 

miejscy ujawnili poszukiwaną przez po-
znańską policję ramę od motoroweru.
QQ 04.10 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Sikorskiego skradziono motorower 
Keeway (straty: 2 000 zł).
QQ 05.10 – w banku Milenium przy ul. 

Żabikowskiej mieszkaniec Pleszewa wśród 
wpłacanych na konto banknotów miał 
jeden fałszywy o nominale 100 zł.
QQ 05.10 – uszkodzono okno budowane-

go przy ul. 11 Listopada domu jednoro-
dzinnego, na miejscu zabezpieczono 
ślady daktyloskopijne (straty: 1 200 zł).
QQ 08.10 – przy ul. Żabikowskiej policjan-

ci zatrzymali kierowcę prowadzącego 
samochód pomimo posiadania zakazu.
QQ 09.10 – pożar w budynku solarium na 

zapleczu domu Szafranów przy ul. Ża-
bikowskiej (czytaj szerzej: „WL” 10-2016, 

s. 16). W toku dochodzenia potwierdzi-
ły się przypuszczenia, że było to celowe 
podpalenie.
QQ 10.10 – nieznany sprawca zbił szybę 

witryny sklepu obuwniczego przy ul. 
Żabikowskiej (straty: 1 000 zł).
QQ 11.10 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego skra-
dziony wcześniej w Legnicy rower.
QQ 11.10 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-

mano 16-letniego lubonianina (był wcze-
śniej notowany), który miał przy sobie 
narkotyki. W  czasie przeszukiwania, 
w miejscu zamieszkania chłopca również 
znaleziono narkotyki.
QQ 12.10 – ze stoiska „Play” w CH „Pajo” 

przy ul. Żabikowskiej skradziono 22 te-
lefony komórkowe, 3 routery i modem 
(straty: 16 900 zł).
QQ 12.10 – przy ul. Targowej policjanci 

zatrzymali kierowcę prowadzącego sa-
mochód pomimo zakazu.
QQ 12.10 – przy ul. Granicznej odnale-

ziono poszukiwanego przez poznańską 
policję opla.
QQ 13.10 – przy ul. Wojska Polskiego po-

licjanci zatrzymali na gorącym uczynku 
wcześniej notowanego mieszkańca Łę-
czycy, który skradł radio z pilotem z peu-
geota oraz nawigację i odtwarzacz mp3 
z nissana.
QQ 14.10 – ze sklepu „VIP” w CH Facto-

ry przy ul. Dębieckiej skradziono dwa 
skórzane portfele (straty: 590 zł).
QQ 15.10 – nieznany sprawca kopnął 

w klatkę piersiową i uderzył głową w twarz 
nietrzeźwego, przechodzącego ul. Żabi-
kowską 41-letniego mężczyznę, następ-

POLICJA - STRAŻ

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  
116 111; www.116111.pl

W październiku w Luboniu 
spłonął kolejny samochód (ewi-

dentne podpalenie) oraz po-
pełniono 4 przestępstwa inter-

netowe. Zatrzymano także 4 
osoby posiadające narkotyki, 
aż 6 kierowców prowadzących 
pojazdy pomimo cofnięcia im 
uprawnień oraz jednego kie-

rowcę nietrzeźwego.

W październiku strażnicy miejscy pod-
jęli 723 różnych interwencji. Ze względu 
na porę roku i rozpoczynający się sezon 
grzewczy rozpoczęliśmy akcję informa-
cyjną dotyczącą szkodliwości spalania 
nieczystości stałych w domowych pie-
cach. Funkcjonariusze do tej pory roz-
nieśli 2000 ulotek, które w sposób czy-
telny i zrozumiały obrazują szkodliwość 
tego typu postępowania. W minionym 
miesiącu odnotowaliśmy 49 interwencji 
z  tym związanych. W 59 przypadkach 
przedmiotem naszego działania było 
nieprzestrzeganie zapisów ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi. Za tego typu wykro-
czenia nałożyliśmy 10 mandatów kar-
nych. W  związku z  niezachowaniem 
środków ostrożności przy trzymaniu 
psów, wykonaliśmy 17 interwencji. 3 
osoby zostały ukarane grzywnami man-
datowymi. Odnotowaliśmy także 25 
interwencji, których powodem było za-
nieczyszczenie drogi publicznej. 
W  trzech przypadkach sprawy zakoń-

czyły się nałożeniem mandatów karnych 
na sprawców tych wykroczeń. 53 inter-
wencje strażników dotyczyły nieprawi-
dłowego postoju lub zatrzymania. Czte-
rech kierowców zostało ukaranych man-
datami karnymi, pozostali zostali po-
uczeni. W październiku z terenu mia-
sta usunięte zostały 3 kolejne wraki 
pojazdów mechanicznych. Z pracow-
nikami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej dokonaliśmy 19 kontroli 
w miejscach zamieszkania osób korzy-
stających z pomocy tej instytucji. Prze-
prowadziliśmy także 4 konwoje warto-
ści pieniężnych oraz 20 konwojów do-
kumentów. W październiku rozpoczęli-
śmy systematyczne kontrole miejsc 
potencjalnego przebywania osób bez-
domnych. Samodzielnie, a także z pra-
cownikami MOPS-u przeprowadziliśmy 
7 takich kontroli. 31 października, wzo-
rem lat minionych, rozpoczęliśmy akcję 
„Znicz” usprawniając ruch wokół cmen-
tarza para�alnego.

Straż Miejska

19 października około godz. 16 na terenie ogródków działkowych przy ul. 
3 Maja biegający wolno owczarek niemiecki zaatakował spacerującego z bab-
cią małego chłopca, kąsając go. Starsza kobieta broniąc wnuka, skierowała 
uwagę psa na siebie, w konsekwencji została dotkliwie pogryziona. Na szczę-
ście, z pomocą zaatakowanym przybiegł słyszący krzyki jeden z mieszkańców 
ul. 3 Maja. Interweniowali też wezwani strażnicy miejscy. Zaatakowani przez 
psa tra�li do szpitala z licznymi obrażeniami. Dziecko miało pokąsane i po-
drapane nogi, babcia była dotkliwie poraniona. Ponadto odciągając psa od 
wnuka, upadła nieszczęśliwie na płot, co doprowadziło do uszkodzenia 
kręgosłupa. Jak się okazało, właścicielem psa, który nie po raz pierwszy kogoś 
pogryzł, jest osoba zamieszkująca w okolicy. W opinii okolicznych mieszkań-
ców zwierzę jest wyjątkowo agresywne w stosunku do dzieci. Lubońscy po-
licjanci ustalają okoliczności zdarzenia, m.in. to, w jaki sposób pies z ogro-
dzonej posesji wydostał się na zewnątrz? Sprawa tra�ła do Sądu Grodzkiego. 
Właściciel agresywnego wilczura poczuwa się do poniesienia odpowiedzial-
ności i poddania dobrowolnie karze. Jego pies tra�ł na obserwację do klini-
ki weterynaryjnej (posiadał aktualne szczepienia).

PAW

Pogryzieni

20 października w piwnicy domu jednorodzinnego przy ul. Żabikowskiej, na skutek 
zwarcia instalacji elektrycznej wybuchł pożar. Podczas przeprowadzania oględzin 
przez biegłego z  zakresu pożarnictwa oraz technika kryminalistyki ujawniono 
znajdującą się tam uszkodzoną przez pożar plantację konopi indyjskich. Ponadto 
w łazience domu znaleziono 14 kartonów z suszem roślinnym o łącznej wadze ok. 
2 kg, przygotowanym do produkcji narkotyków. Właściciel domu został tymczaso-
wo aresztowany na 3 miesiące.    PAW

Spłonęły konopie
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Poziomo
 4.  minerał używany też w jubilerstwie
 7.  muz. klamra łącząca pięciolinię
 8.  głos żab
 9.  bastion, fort
 10.  całość składająca się z róż-

norodnych elementów
 11.  Karol – niemiecki autor powieści
 13.  dwukadłubowa łódź żaglowa
 15.  kolor w kartach
 16.  oaza zieleni w mieście
 17.  równoległobok
 18.  zwrot staropolski, ty-

tuł grzecznościowy
 20.  lekki sportowy samolot
 25.  kończy grę w szachy
 27.  w mit. gr. bogini zemsty i nieszczęścia
 28.  owal
 29.  bezmyślny widz
 30.  senior angielski, członek wyższej izby
 31.  urządzenie elektryczne do 

przyrumieniania chleba
 32.  rdza

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca listopada, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie 
odgadną hasło, wylosujemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikor-
skiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Dzień Nauczyciela”. Nagrodę wylosował: Edward Adamski z ul. Żabikowskiej. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Pionowo
 1.  pachnąca żywica
 2.  formacja wojsk lekkiej jazdy
 3.  ule z pszczołami
 4.  zajazd, oberża
 5.  duży ciężki nóż do wyci-

nania ścieżek w dżungli
 6.  taniec szkocki
 12.  ukryta granica ogrodu
 13.  kochanka, nałożnica
 14.  nauka obejmująca pro-

wadzenie statku wod-
nego i powietrznego

 15.  w niej list
 19.  miejscowość wcza-

sowa w Belgii
 21.  wytrzebiony knur
 22.  propozycja zawarcia umowy
 23.  wg Biblii – prorok
 24.  urzędnik zarządzający kasą
 25.  kuglarz, czarodziej
 26.  dawniej pianista gra-

jący w kawiarniach
oprac. Bernard Stachowiak

W październiku Ochotnicza Straż Po-
żarna interweniowała 32 razy, w przy-
padkach 17 pożarów, 13 miejscowych 
zagrożeń. Odnotowaliśmy też 2 fałszywe 
wezwania. Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu oraz na terenie gmin Komor-
niki i Dopiewo.

QQ 01.10 – pożar budynku gospodarczego 
w Plewiskach (ul. Wysoka)
QQ 02.10 – usunięcie plamy oleju po wy-

cieku z samochodu na ul. Broniewskiego,
QQ 02.10 – sprawdzenie przyczyny załą-

czenia się monitoringu przeciwpożaro-
wego w CH Factory przy ul. Dębieckiej,
QQ 02.10 – pożar w kontenerze gospodar-

czym w Komornikach (ul. Żabikowska),
QQ 03.10 – pożar samochodu osobowego 

na ul. Poniatowskiego,
QQ 04.10 – pożar dźwigu samojezdnego 

na ul. Krętej,
QQ 04.10 – pożar suszonej kukurydzy 

w budynku gospodarczym w Plewiskach 
(ul. Skryta),
QQ 04.10 – usunięcie skutków kolizji sa-

mochodów na skrzyżowaniu ul. Armii 
Poznań i Dębieckiej,
QQ 05.10 – usunięcie gniazda os w Po-

znaniu (ul. Akacjowa),
QQ 06.10 – usunięcie plamy oleju z po-

wierzchni jezdni w Gołuskach (ul. Szkolna,

QQ 06.10 – wypadek samochodowy w Łę-
czycy (ul. Poznańska),
QQ 07.10 – usunięcie gniazda os na ul. 

Powstańców Wielkopolskich,
QQ 07.10 – pożar kontenera na śmieci na 

ul. Żabikowskiej,
QQ 08.10 – pożar sadzy w kominie w Wi-

rach (ul. Zespołowa),
QQ 09.10 – pożar kompleksu budynków 

użytkowych na ul. Żabikowskiej
QQ 10.10 – plama oleju na cieku Żabinka, 

ul. Leśmiana,
QQ 12.10 – wypadek samochodowy w Ko-

mornikach (ul. Wiśniowa),
QQ 12.10 – sprawdzenie przyczyny załą-

czenia się monitoringu przeciwpożaro-
wego w CH Factory na ul. Dębieckiej,
QQ 12.10 – pożar piwnicy w Komorni-

kach (ul. Fabianowska),
QQ 13.10 – pożar autobusu na Drodze 

Krajowej nr 5 (DK5) w Komornikach,
QQ 13.10 – pożar w opuszczonym budyn-

ku przy ul. Dworcowej,
QQ 13.10 – usunięcie plamy oleju z po-

wierzchni jezdni ul. Armii Poznań,
QQ 15.10 – usunięcie gniazda os przy ul. 

11 Listopada,
QQ 16.10 – usunięcie skutków kolizji samo-

chodów w Komornikach (ul. Poznańska),
QQ 17.10 – wypadek samochodowy na 

DK5 w Szreniawie,
QQ 19.10 – wypadek samochodo-

wy w Głuchowie (ul. Kolumba),
QQ 20.10 – pożar piwnicy przy 

ul. Żabikowskiej,
QQ 22.10 – potrącenie człowie-

ka przez samochód ciężarowy 
w Komornikach (ul. Poznańska),
QQ 28.10 – pożar sadzy w ko-

minie przy ul. Granicznej,
QQ 30. 10 – pożar budynku w Ko-

mornikach (ul. Nad Wirenką),
QQ 30.10 – zderzenie samocho-

du z dziką zwierzyną na DK5 
w Szreniawie,
QQ 31.10 – pożar liści przy ul. 

Kopernika.
Norbert Kaźmierczak

OSP

Q
Pożar piwnicy przy ul. Żabikowskiej 27 (20 paź-
dziernika)   fot. Władysław Szczepaniak
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Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i  „Kolacja we dwoje” można kierować 
do redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em 
[pod numer 71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 zna-
ków), koszt usługi – 1 zł netto (1,23 zł z VAT)], na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do 
redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Z serca
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 Luboń-
skich” na terenie miasta. Kartki 
z  dopiskiem: „Zgadnij, co to” 
muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkur-
su. Wśród tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, rozlosu-
jemy upominki. Prosimy też 
o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotogra�i).
Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało 
rzeźbę plenerową na pętli au-
tobusowej w Żabikowie, jedną 
z kilku ustawionych przez wła-
dze miasta w Luboniu. Spośród 
poprawnych odpowiedzi wylo-
sowaliśmy tę, którą nadesłała 
Ewa Wojciechowska z ul. 11 Li-
stopada. Po odbiór niespo-
dzianki zapraszamy do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62) w go-
dzinach dyżurów.  (red)

Zgadnij, co to?

Q
Jedna rzeźb plenerowych (przy pętli autobusowej w Żabikowie), wykonanych 
w latach 80. dla Lubonia, zainstalowanych już w dobie samorządu. Przedstawia 
stylizowane trzy kwiaty   fot. Hanna Siatka

Moja Droga, mój Drogi, witam Cię 
serdecznie. Cieszę się, że zajrzałaś (albo 
zajrzałeś) na tę stronę. Jak zwykle mam 
dla Ciebie zadanie. Najpierw jednak 
przedstawiam rozwiązanie z  poprzed-
niego numeru. Otóż rozwiązaniem są 
nazwy: Dzień Edukacji Narodowej oraz 

Dzień Uśmiechu. Spośród poprawnych 
rozwiązań wylosowaliśmy te, które na-
desłał Filip Tritt. Gratuluję. Zapraszam 
do redakcji „Wieści Lubońskich” po 
odbiór słodkiej niespodzianki.
Oto dzisiejsze zadanie: rebus. Rebus jest 
nazwą pewnego przedsięwzięcia 

Łamigłówki Pani literki
ZABAWY  DLA  DZIECI

w  Luboniu. Dzięki udziałowi w  tym 
przedsięwzięciu, ale także dzięki codzien-
nemu podobnemu działaniu wzmacnia-
my serce, usprawniamy pracę płuc 
i krwioobiegu. Jesteśmy też sprawniejsi, 
wytrzymalsi. Możemy oddawać  się tej 
pasji w  towarzystwie, w  samotności, 
o dowolnej porze dnia i nocy, w lesie i na 
ulicy. Można to robić tak szybko, jak się 
chce i  tak daleko, jak  się pragnie. To 
działanie daje większą energię, pewność 

siebie i lepsze samopoczucie, daje wol-
ność. Robiąc to można cieszyć się pro-
stymi rzeczami: zielenią drzew, szumem 
wiatru, deszczem i słońcem. Nie potrze-
ba kilogramów sprzętu i pieniędzy. Pew-
nie już wiesz o  czym myślę, prawda? 
Rozwiązaniem rebusu są cztery słowa.
Pozdrawiam serdecznie i  czekam na 
rozwiązania.

Pani Literka

QQ Stu lat i jednego dłużej z okazji urodzin 
Cristal i Lea życzą członkowie i sympaty-
cy Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu.
QQ Wszystkiego najlepszego dla Rodzi-

ców – Krystyny i Leszka Hencielów – od 
synów Zbigniewa i Dariusza.
QQ Za pośrednictwem „WL” pragnę złożyć 

najserdeczniejsze podziękowania kocha-
nej Mamie za uratowanie Stasia. Dzięku-
ję za heroiczną walkę z niebezpiecznym 
i rozwścieczonym psem – Asia.
QQ Dziękuję „Wieściom Lubońskim” za 

umycie i uporządkowanie mogiły nasze-
go przedwojennego harcmistrza – druha 
Kazimierza Grendy oraz za wykazywane 
starania o jego pamięć – Czuwaj!
QQ Panu Stanisławowi Malepszakowi – 

zdrowia, radości i wielu owocnych dni 
życia, z okazji imienin życzą „Wieści Lu-
bońskie” i zarząd „Forum Lubońskiego”.
QQ Panu Januszowi Piaseckiemu – wielo-

letniemu Sekretarzowi Miasta – życzymy 
satysfakcji z wysiłków przy organizacji 
pracy lubońskiego Urzędu oraz pomyśl-
ności w życiu osobistym.
QQ Z okazji Międzynarodowego Dnia Nie-

widomych (13.11) – Wszystkim, którzy 
widzą, czując życzymy życzliwości ze 
strony otoczenia, radości i pomyślności.
QQ Pracownikom Socjalnym – z okazji 

ich święta (21.11) życzymy satysfakcji 
z pracy istotnej dla całego społeczeństwa, 

docenienia ich wysiłków (również mate-
rialnie) przez władze oraz pomyślności 
w życiu osobistym.
QQ Z okazji urodzin i imienin Kochanej 

Mamie – Katarzynie Szymkowiak – naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia szczę-
ścia i samych pięknych chwil spędzonych 
z dziećmi wnukami i prawnukami.
QQ Stu lat życzymy Henryce Bąkowskiej! 

Niech Ci słonko ciepło gra, niech Twój 
uśmiech długo trwa, nie trać swej we-
sołej minki, dziś są Twoje 60. urodzinki. 
Dużo, dużo zdrowia oraz błogosławień-
stwa Bożego na dalsze lata z całego serca 
życzą H. J. Michalscy.
QQ Bardzo serdecznie dziękujemy „Wie-

ściom Lubońskim” oraz Panu Sebastia-
nowi Linkiewiczowi za profesjonalne 
i nieodpłatne wykonanie zdjęć polskich 
laureatów literackiej Nagrody Nobla dla 
Szkoły Podstawowej nr 3 – Hanna Rusz-
kowska i Marzena Kinas.
QQ Z  okazji urodzin i  imienin – Eli 

Bober, Basi Czerwińskiej i Geni Ko-
łodziej – bukiet najwspanialszych ży-
czeń; dużo zdrowia, uśmiechu i szczę-
ścia oraz radości każdego dnia życzy 
Irena Czerwińska.
QQ Za częste wyrównywanie ul. Mizerki 

w Nowym Centrum Lubonia serdecznie 
dziękujemy władzom i służbom miejskim 
– mieszkańcy.

Klub TMS Stella Luboń ogłasza konkurs na projekt maskotki klubowej. Zgłoszenia 
można wysyłać na adres: tms.stella.lubon@gmail.com. Projekt można wykonać 
w dowolny sposób do 30 listopada br. Należy koniecznie pamiętać o podpisaniu 
zaprojektowanej maskotki, czyli krótko mówiąc – nadaniu jej nazwy. Osoba, która 
wymyśli najlepszą maskotkę, otrzyma nagrodę niespodziankę! Organizatorzy wy-
biorą 3 zabawki, a  kibice i  sympatycy zadecydują o  tym, kto wygra! Ogłoszenie 
konkursu „Maskotki Stelli” nastąpi w połowie grudnia.

Władysław Szczepaniak

Maskotka Stelli
Konkurs

Q
Zgadnij co to za obiekt? fot. Rafał Wojtyniak
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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? 

3 grudnia odbędzie  się wycieczka do Stralsundu. W  programie jest zwiedzanie 
oceanarium oraz wizyta na trzech jarmarkach bożonarodzeniowych. Koszt – 160 zł 
(autokar + pilot + ubezpieczenie) oraz wstęp do oceanarium (16€ dorośli i  10€ 
dzieci oraz młodzież). Wycieczkę organizuje szkoła językowa „German”, tel. 
601 169 908.

J.S.

Kierunek Stralsund
Zarząd TMS Stella Luboń zaprasza wszystkich chętnych na zabawę andrzejkową 
organizowaną 25 listopada o  godz. 20 w restauracji Jan  III Sobieski. Całkowity 
koszt uzyskany z zabawy zostanie przeznaczony na opłacenie wynajmu hali „LOSiR” 
w  okresie zimowym na treningi grup młodzieżowych. Zaproszenia do nabycia 
u prezesa Dawida Paprockiego, tel. 600 631 873.

WS

Zabawa andrzejkowa

W związku z realizowanym programem prewencyjnym pn. „Poznański Rower – 
Bezpieczny Rower” Komisariat Policji w  Luboniu przekazuje wykaz kolejnych 
terminów znakowań jednosladów w placówce przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42: 
12 grudnia, 16 stycznia i 9 lutego. Akcja przebiega w stałych godzinach 16 – 18.

st. sierż. Krzysztof Niewiada

Oznacz rower!

Z okazji obchodów Dni Honorowego 
Dawcy Krwi 26 listopada o  godz.  16 
w sali Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Żabikowskiej  62 odbędzie  się spo-

tkanie członków Klubu HDK PCK „Lu-
bonianka”. Serdecznie zapraszamy.

Jerzy Zieliński
prezes klubu

Święto krwiodawców

QQ Z okazji 44. rocznicy ślubu, Kocha-
nym Rodzicom i Dziadkom – Stefa-
nii i Aleksandrowi Nadobnikom – 
moc najgorętszych życzeń: zdrowia, 
pomyślności, spełnienia marzeń oraz 
błogosławieństwa Bożego na kolejne 
lata życzą Ania, Piotr i Dawid.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą  się w  tym miesiącu państwo Stefania i Aleksandr Nadobnikowie. 
Życzymy przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

QQ Wystawa malarstwa i rysunku Marka 
Rachuby – Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97
QQ listopad 2016 r. – koniec września 

2017 r. – wystawa czasowa „Usunięcie 
żywotnych sił. Działalność Einsatzgrup-
pe VI w Wielkopolsce 1939 r.” – Muzeum 
Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Nie-
złomnych
QQ 15 listopada, godz.  17 – wernisaż 

uczestników Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej „Wspólna Droga” pt „Niespo-
dziewane…” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 16 listopada, godz.  17 – „Konwer-

satorium historyczne” – spotkanie mi-
łośników historii – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 17 listopada o godz. 10.10 – „Włócz-

kowańce – bajki góralskie” w wykona-
niu Filharmonii Pomysłów (dzieci wraz 
z opiekunami; grupy zorganizowane po 
wcześniejszym zgłoszeniu) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – wstęp 1 zł
QQ 19 listopada, godz. 10.30 – „Szachy 

dla najmłodszych” (3-6 lat) – zaprasza 
Biblioteka Miejska i �rma „Educatum” 
(zapisy w „Galerii na Regale”) – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 19 listopada, godz. 12 – najpiękniej-

sze bajki w ramach Rodzinnego Czytania 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
QQ 19 listopada, godz. 12 – III Ogólno-

polski Przegląd Młodzieżowych Zespołów 
Rockowych – Luboński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, ul. Kołłątaja 2
QQ 20 listopada, godz. 8 – Luboń CUP, 

rocznik 2008 – hala LOSiR-u, ul. Kołłątaja 2

QQ 21 listopada, godz. 16-18 – dyżury rad-
nych dla mieszkańców: Łukasz Budzyński 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Tomasz Kołodziej – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Katarzyna Frąckowiak – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97
QQ 21 listopada, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Komunalnej RML – Urząd 
Miasta, pok. 201, pl. E. Bojanowskiego 2
QQ 21 listopada, godz. 17 – Kino KA-

MERA – projekcje �lmów oscarowych 
w  kameralnej atmosferze – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 22 listopada, godz. 15.30-17 i 17.30-

19 – Link do przyszłości, warsztaty z ro-
botami, nauka programowania (zapisy) 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 22 listopada, godz.  17 – „Podróże 

z pasją” – wstęp wolny – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
QQ -22 listopada, godz. 17 – otwarte po-

siedzenie Komisji Ochrony Środowiska 
RML; temat: Stan �ltra w  zlewni oraz 
aktualizacja dokumentu Gospodarka 
Niskoemisyjna – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, pok. 201
QQ 22 listopada, godz. 18.30  – otwarte 

posiedzenie Komisji Organizacyjno-
-Prawnej; temat: Opiniowanie projek-
tów uchwał na najbliższą sesję i sprawy 
bieżące – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2, pok. 201
QQ 23 listopada, godz. 17 – spektakl dla 

dzieci pt. „Dwie Dorotki” w wykonaniu 
Teatru „Art-Re” z Krakowa – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

QQ 24 listopada, godz. 17 – otwarte ob-
rady Rady Miasta Lubonia – Urząd Mia-
sta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna
QQ 26 listopada, godz.  12 – warsztaty 

plastyczne z historią sztuki w tle, temat: 
Starożytna Grecja – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 28 listopada, godz. 17 – Kino KA-

MERA – projekcje �lmów oscarowych 
w  kameralnej atmosferze – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 29 listopada, godz. 17 – comiesięczne 

spotkanie z lekarzami z różnych dziedzin 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42– 
wstęp wolny
QQ 2 grudnia, godz. 12 – „Cały Luboń 

czyta dzieciom”, w tym roku Młodzie-
żowa Rada Miasta – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 3 grudnia, godz. 10.30 – „Szachy 

dla najmłodszych” (3-6 lat) – zaprasza 
Biblioteka Miejska i �rma „Educatum” 
(zapisy w „Galerii na Regale”) – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 3 grudnia, godz. 12 – Wigilijne opo-

wieści, rodzinny koncert w wykonaniu 
Agencji Artystycznej „L’Arte” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 5 grudnia, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Paweł Krzyżo-
staniak – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; Teresa Zygmanowska – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42; Piotr 
Izydorski– Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań  27; Magdalena Woźniak-Patej 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 5 grudnia, godz. 17 – Kino KAMERA 

– projekcje �lmów oscarowych w kame-
ralnej atmosferze –Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 6 grudnia, godz. 13 – Akcja Miko-

łajkowa, w pisaniu listów do Mikołaja 
dzieciom pomagają uczestnicy Uniwersy-
tetu Lubońskiego III Wieku – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 6 grudnia, godz. 17 – „Nie wszystko 

bajka… – o wszystkim, co wiemy i czego 

nie wiemy o dziejach ziemi lubońskiej”, 
wykłady Izabelli Szczepaniak – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 7 grudnia, godz. 17 – „Śpiewać każ-

dy może” – wspólne muzykowanie mi-
łośników śpiewu – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 10 grudnia, godz.  12 –świąteczny 

teatrzyk pt. „Mikołaj kontra Diabeł” 
w wykonaniu Teatru „TeatRyle” (dzieci 
z  rodzicami) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 12 grudnia godz.  17 – Kino KA-

MERA – projekcje �lmów oscarowych 
w  kameralnej atmosferze – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 12 grudnia, godz. 14-16 – dyżur 

Rady Seniorów – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 13 grudnia, godz. 14 – świąteczne 

spotkanie uczestników Klubu Ludzi Nie-
widomych i Słabo Widzących „Promyk” 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 14 grudnia, 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 15 grudnia, godz. 17 – otwarte obrady 

Rady Miasta Lubonia – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna
QQ 17 grudnia, godz. 8 – Luboń CUP, 

rocznik 2007 – hala LOSiR-u, ul. Koł-
łątaja 2
QQ 17 grudnia, godz. 10.30 – „Szachy 

dla najmłodszych” (3-6 lat) – zaprasza 
Biblioteka Miejska i �rma „Educatum” 
(zapisy w „Galerii na Regale”) – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 17 grudnia, godz. 12 – najpiękniejsze 

bajki w ramach Rodzinnego Czytania – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł

oprac. HS
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CO? GDZIE? KIEDY? / OGŁOSZENIA

19 listopada o godz. 12 w Lubońskim 
Ośrodku Sportu i  Rekreacji przy ul. 
Kołłątaja odbędzie się III Ogólnopolski 
Przegląd Młodzieżowych Zespołów 
Rockowych. Celem konkursu jest pro-
mowanie młodzieżowej twórczości ar-
tystycznej, wymiana pomysłów i  do-
świadczeń oraz warsztaty z profesjonal-
nymi muzykami. Organizatorami prze-

glądu są: Ośrodek Kultury, Urząd 
Miasta oraz LOSiR. Najlepszy band 
będzie miał możliwość zagrania sup-
portu przed legendarnym zespołem 
TSA, którego koncert odbędzie  się 
w dniu przeglądu o godz. 20.

Karolina Wilczyńska-Kąkol
organizator 

Trzeci PIEC Warsztaty decoupage

Kolej zmieniła rozkłady jazdy
Warto przed podróżą sprawdzić, o której odjedzie pociąg, żeby uniknąć 
przykrej niespodzianki. Największe zmiany godzin odjazdów 
i przyjazdów pociągów wprowadzono na kilku popularnych liniach 
w województwie. KOLEO przygotowało podsumowanie najważniejszych 
zmian

Ośrodek Kultury zaprasza 17 listopada, godz. 17 na warsztaty z cyklu „Pomysło-
we dekoracje”. Będziemy ozdabiać przedmioty techniką serwetkową. Zapewniamy 
podstawowe materiały plastyczne, ale należy przynieść ze sobą przedmiot, który 
ma zostać ozdobiony (doniczkę, pudełko itp.), serwetkę z  wybranym motywem 
i suszarkę do włosów. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp po wcześniejszym zgło-
szeniu. Opłata: 20 zł.
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72 i 500 287 325.

OK

W niedzielę, 16 października, w całej Polsce wszedł w życie nowy rozkład jazdy 
pociągów, tzw. korekta rozkładu, która będzie obowiązywała do połowy grudnia 
2016. Największe utrudnienia czekają pasażerów na dwóch remontowanych 
liniach:

QQ z  Poznania do Wrocławia i  z  Poznania do Gniezna. Na tych dwóch tra-
sach zapowiadają  się częste zmiany godzin kursowania pociągów, niektóre 
zostaną odwołane. Pociągi PKP IC IC Centaurus i  TLK Aurora między Po-
znaniem a Wrocławiem pojadą objazdem przez Ostrów Wielkopolski. W tym 
przypadku czas przejazdu wydłuża  się o  około 10 minut. Więcej utrudnień 
czeka pasażerów korzystających z pociągów Przewozów Regionalnych z Lesz-
na do Poznania. Przewoźnik będzie musiał część z  nich odwołać, co będzie 
oznaczało np. konieczność skorzystania z  połączeń innych przewoźników. 

QQ Często będą zmieniały się również rozkłady jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich 
i Przewozów Regionalnych jadących w kierunku Gniezna i dalej, np. do Torunia. 

QQ W południowej części województwa zakończą się prace na trasie Krotoszyn – Jarocin, 
dzięki czemu nie trzeba korzystać już z zastępczej komunikacji autobusowej Przewozów 
Regionalnych. Z dodatkowych pociągów będą korzystali pasażerowie na trasie Pleszew 
– Pleszew Miasto. Operator – SKPL zapewni łącznie po 13 połączeń w każdą stronę. 

Wszystkie nowe rozkłady jazdy można znaleźć na: https://koleo.pl/
(KO)
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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 do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (r-
313 X-XII)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(r-269 IX-II)
QQ Angielski – korepetycje i nauka. Lektor 

z dużym doświadczeniem. Wszystkie po-
ziomy. Możliwość dojazdu do ucznia; tel. 
600 636 921   (r-IX-XI)
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-IX-II)

Praca
QQ Przyjmę fryzjerkę na 1/2 etatu, praca 

2-zmianowa, Luboń, tel. 61 813 06 34   (h-XI)
QQ Chata Polska, ul. 11 Listopada 51 poszukuje 

do pracy na stanowisko kasjer-sprzedaw-
ca i sprzedawca na stoisko mięso-wędliny. 
Szczegółowe informacje pod tel. 661 944 480   
(h XI)
QQ Przyjmę pracowników do wy-

kańczania domów i mieszkań; tel. 
513 130 522   (m-IX-II)
QQ Poszukuję do pracy chałup-

niczej; tel. 507 624 828   (r-XI)

OGŁOSZENIA

Zgony

Śluby

12.10.2016 r.
QQ Ryszard Chudzicki ur. 1933 r.

12.10.2016 r.
QQ Jerzy Torkowski ur. 1931 r.

17.10.2016 r.
QQ Marian Witt ur. 1936 r.

22.10.2016 r.
QQ Stanisława Łukaszyk ur. 1934 r.

23.10.2016 r.
QQ Wojciech Chomczyk ur. 1962 r.

26.10.2016 r.
QQ Agnieszka Jankowska ur. 1926 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń

03.10.2016 r.
QQ Krystyna Przybylska ur. 1937 r.

03.10.2016 r.
QQ Barbara Nowak ur. 1941 r.

03.10.2016 r.
QQ Zbigniew Hermuła ur. 1951 r.

05.10.2016 r.
QQ Janina Łuczak ur. 1930 r.

10.10.2016 r.
QQ Tadeusz Olejniczak ur. 1938 r.

28.10.2016 r.
QQ Sławomir Gatniejewski  

 i Karolina Pudys

W październiku zawarto 9 związków 
małżeńskich, 8 par nie wyraziło zgody 
na publikację danych.

Ogłoszenia drobne

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które dotyczą 
oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy magazy-
niera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia (np. elek-
tryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).    (red.)

Ogłoszenie o pracę

Podziękowania

Serdeczne podziękowania  
Księdzu Prałatowi Romanowi Kubickiemu za sprawowanie Mszy św. 

i ceremonii pogrzebowej, Panu Organiście  
oraz wszystkim Uczestnikom Mszy św. i Ostatniej Drogi  
na miejsce wiecznego spoczynku naszego ukochanego  

wnuka, bratanka, kuzyna i narzeczonego

śp. Jasia Malepszaka

składają Dziadkowie z Rodziną i narzeczoną.
Bóg zapłać za o�arowane modlitwy w intencji Zmarłego.

Osobne podziękowanie składamy Firmie pogrzebowej „Memento Mori”  
za okazane współczucie, wszechstronną pomoc i pełen pro-

fesjonalizm w zorganizowaniu uroczystości pogrzebowej.

cd.  
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
Karol Wojtyła

Z głębokim żalem, łącząc się w smutku z Rodziną,
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Józefa Bielawskiego

długoletniego druha chóru „Bard” w Luboniu, odznaczonego przez Polski 
Związek Chórów i Orkiestr – Złotą Odznaką z Laurem. W gronie śpiewaków 
przebywał od najmłodszych lat. Śp. Józef Bielawski był związany z chórem 
„Bard” z Lubonia nieprzerwanie od 1960 do 2012 roku. W 1985 roku otrzy-
mał tytuł „Zasłużony Działacz Kultury”.
Grono śpiewaków straciło wiernego pieśni chóralnej kolegę, życzliwego czło-
wieka, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Za zmarłego została odprawiona msza św. żałobna 14 października 2016 
roku w kościele pw. św. Jana Bosko. Pogrzeb odbył się na cmentarzu para-
�alnym w Luboniu.

Śpiewacy chóru „Bard”
z dyrygentem Arkadiuszem Klemczakiem
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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)
QQ Firma VERIS Ochrona szuka chętnych 

(także: studenci, stażyści, praktykanci) do 
pracy w charakterze – pracownik ochrony 
w Centrum Handlowym w Luboniu. Gwa-
rantujemy: umowę, szkolenia, dogodny 
grafik pracy, awans dla najlepszych. Py-
tania kierować na adres: info@verisfm.
pl lub tel. 607 292 006   (m-XI)
QQ Firma „Abrys” (Poznań, ul. Daleka 33) po-

szukuje uczciwej i sumiennej Pani do sprzątania 
pomieszczeń biurowych i  socjalnych. Praca 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 12. 
Kontakt – tel. 61 655 81 04   (h-XI)

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, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne 
– złota rączka – tel. 503 712 456   (h-336 XI)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór 
– auto – dom. Polerowanie, zabezpiecze-
nie lakieru. Wystawiam faktury VAT. Tel. 
600 217 065   (h-340 XI)
QQ Naprawa 24h, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-
252 VIII-XII)

OGŁOSZENIA

cd.  
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Ogłoszenia 
drobne

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

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
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

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 

budownictwo 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)

Inne
QQ Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotów-

ka do ręki; tel. 798 827 337   (r-312 X-XII)
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