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Na początku zachęcam do lektury oma-
wianego w  maju, jako temat wiodący, 
problemu ulicy Sza�rowej. Spośród kilku 
propozycji, został wybrany jako najbardziej 
ciekawy społecznie wątek. Jest przykła-
dem na to, jak władze miasta w sposób 
dla siebie wygodny interpretują pewne 
zjawiska. Spłycają problem do kon�iktu 
„Kargula” z „Pawlakiem”, tam gdzie rze-
czywiście jest relacja obywatel – prze-
strzeń publiczna, a  więc miasto. Jeśli 
choć trochę w artykule „Sąsiedzki kon-
�ikt?” udało nam się to ukazać i jedno-
cześnie wywołać stosowne re�eksje, to 
dobrze. Do tej sprawy pasuje mi puenta 
z „Ballady o dwóch koniach” Wojciecha 
Młynarskiego, w której dzierżący władzę 
woźnica, prał pokornego konia, by poka-
zać swój autorytet przed drugim – nie-
grzecznym rumakiem. Może dlatego takie 
właśnie skojarzenia, że odszedł od nas ten 
mistrz intelektu drugiej połowy XX wieku, 
na którego śpiewanych felietonach  się 
wychowywałem. Przy okazji przypomnia-
no mi, że gdy wśród młodzieży lat 70. 
modne były zachodnie zespoły i  soliści, 
w  mojej „domowej płytotece”, były trzy 
winylowe krążki, których najczęściej słu-
chałem – właśnie Wojtka Młynarskiego, 
Ewy Demarczyk i  Wojciecha Kilara – 
„Krzesany”.

Ponadto warto poczytać:
QQ O wycince drzew – to temat na czasie 

i chyba – problem, który w Niezależnym 
Miesięczniku Mieszkańców opisujemy na 
str. 18 uzupełniony sondażem.

QQ Poruta – pojęcie poznańskie – to de-
likatnie mówiąc wrażenie, jakie może 
wywołać relacja z  meczów ligowych 
Lubońskiego Klubu Sportowego. Łącz-
ne wyniki bramkowe plasują nasze mia-
sto w zdecydowanej czołówce! (str. 56). 
Krytyczna wizerunkowo sytuacja tego 
stowarzyszenia stała się nawet powodem 
złożenia podczas sesji interpelacji przez 
szefa Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

QQ O niezwykłym, wzruszającym, pięk-
nym, ukazującym prawdziwą ludzką so-
lidarność heroizmie pewnej babci, któ-
ra stała się matką dla pięciorga wnucząt 
trzeba poczytać na str. 35. Przypadający 
w maju Dzień Matki jest dodatkowym 
motywem, by porównać własne miejsce 
w rodzinie i społeczeństwie.

QQ Zaproszenie do udziału w tworzeniu 
Budżetu Obywatelskiego prezentuje ma-
teriał z Urzędu Miasta na str. 10. Choć 
to śmieszna kwota, zaledwie 250 tys. zł, 
oddana do dyspozycji ponad 30 tysięcy 

mieszkańców, w po-
równaniu do około 
90 milionów złotych, 
o których w Luboniu 
decyduje Burmistrz (z 
dwoma zastępcami) 
i 21 radnych.

QQ Tak krytykowana 
na łamach Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców, Straż Miejska otrzymała 
od władz miasta nie tylko nowy samo-
chód, ale i dodatkowy niemundurowy 
etat do prac biurowych (str. 13).

QQ Dla interesujących się miastem przy-
pominamy historię zmian nazw tak 
zwanych niechlubnych patronów ulic. 
Dowiemy się, że najbardziej „pokorna” 
wobec obywatelskich propozycji skła-
danych w dobie przemian ustrojowych 
(rok 1990) była „stara” władza Lubonia 
– Miejska Rada Narodowa (struktura 
systemu socjalistycznego). Samorządo-
wa władza (od maja 1990 r.- do teraz), 
oprócz pierwszej kadencji, nie zrobiła nic 
w tej sprawie. W tym roku ustawą „jest 
przyciśnięta do muru”. „Wieści Luboń-
skie” zwracają uwagę od dawna na ludzi 
– niekwestionowane autorytety lokalne. 
Oczywiście sylwetki te, przedstawiane 
nie pierwszy raz (str. 21-22), mogą tra-
�ć do kosza wyparte przez przykładową 
„Chabrową” i inne niby-neutralne nazwy, 
np. kwiatów. W tym przypadku to jedna 
z dwóch konkretnych propozycji urzę-
du dla zamiany patrona – Małgorzaty 
Fornalskiej, patrz tabela i czytaj str. 20. 
W rzeczywistości Chaber, to niemiecka 
nazwa, w Wielkopolsce zakorzeniona od 
czasów zaborów. Chaber to synonim dla 
polnych, skądinąd pięknych bławatków 
nazywanych też modrakami (ulica o tej 
synonimicznej nazwie już jest w Lubo-
niu i  to obok Fornalskiej), macoszką, 
wawrem itd.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny

Polecam przeczytać
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Zgodnie z zapowiedzią, wracamy do 
tematu ulicy Sza�rowej. W marcowym 

numerze „Wieści Lubońskich” na stronie 
29 opublikowaliśmy list mieszkańców 
oraz to, co podczas wizji lokalnej zaob-
serwowaliśmy. Potwierdziły się wówczas 
informacje o uciążliwości tego miejsca za 
sprawą nadmiernej ilości samochodów 
parkujących w tym ustronnym osiedlu 
domków jednorodzinnych.

Konflikt publiczny
Próbując zrozumieć problem ul. Sza-
firowej, którego od lat nie można roz-
gryźć, rozmawiałem z wieloma osoba-
mi, w tym także z lokalnymi decyden-
tami. Ci ostatni ubolewali, że najtrud-
niejsze do rozwiązania są zawsze 
konflikty sąsiedzkie, i tak postrzegają 
zjawisko na ul. Szafirowej. Czy rzeczy-
wiście tak jest? Nie jest to przecież 
przysłowiowy spór o miedzę (przesu-
nięty płot), ani o to, że gruszka sąsiada 
daje cień, a niechciane owoce spadają 
za płot na przyległy teren. Tak w czy-
stym pojęciu należałoby rozumieć są-
siedzki spór (konflikt pomiędzy dwo-
ma lub więcej prywatnymi osobami 
czy właścicielami, najczęściej przyle-
głych do siebie, terenów). W przypad-
ku ul. Szafirowej mamy raczej do czy-
nienia ze zjawiskiem nadmiernego 
wykorzystywania przestrzeni publicz-
nej przez jednego z członków pewnej 
lokalnej wspólnoty osiedlowej. Skut-
kiem takiego postępowania, nie miesz-
czącego się także w normach współży-
cia społecznego, jest uciążliwość do-
tykająca innych użytkowników tego 
otwartego terenu – sąsiadów. Zastana-

wiają się, jakim prawem tak się dzieje, 
i dlaczego przez kilka lat nic nie moż-
na w tej sprawie zrobić?

Jeden użytkownik
Tym, który zawłaszczył sobie publiczny 
teren i nadmiernie go wykorzystuje, jest 
�rma „SmartGarage”. Choć w rozmowie 
z „Wieściami”, wypierano się związku z par-
kującymi autami, tłumacząc, że najpraw-

dopodobniej to samochody klientów: 
komornika sądowego lub czterech innych 
okolicznych warsztatów samochodowych, 
po szczegółowych oględzinach okazało się 
jednak, że wiele pojazdów bardziej lub 
mniej widocznie oznakowano terminem: 
„SmartGarage”. Smarty, niektóre jednej 
marki, są ustawione rządkami na pasach 

Sąsiedzki konflikt? zieleni. Na budynku przy ul. Sza�rowej 11, 
który na stronach WWW widnieje jako 
o�cjalna siedziba �rmy „SmartGarage.pl 
- Kuba Okupniak”, nie ma żadnego ozna-
kowania (czym �rma  się zajmuje, patrz 
obok). W Urzędzie Miasta, pod tym ad-
resem nie zarejestrowano żadnej działal-
ności gospodarczej. Na o�cjalnych stro-
nach Ministerstwa Sprawiedliwości w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym, w  wyszuki-
warce podmiotów, też nie udało się nam 
ani pod nazwą, ani pod nazwiskiem, od-
naleźć �rmy w kraju. Bardzo możliwe, że 
jest zarejestrowana jako jednoosobowa 

działalność w innej gminie (mieście) lub 
jako większa �rma poza granicami Polski. 
Jak ustaliliśmy z adresu: Luboń, ul. Sza�-
rowa  11, w  Wydziale Podatków i  Opłat 
uwzględniono, zgłoszoną przez podatnika, 
działalność gospodarczą. Jednak kwota 
podatku, jak i powierzchnia podlegająca 
opodatkowaniu oraz rodzaj prowadzonej 
działalności gospodarczej, nie stanowią 
informacji publicznej. Część danych jest 
też objętych tajemnicą skarbową i dlatego 
prasie ich nie udostępniono.
Żaden z moich rozmówców nie miał 
wątpliwości, który z  mieszkańców 
ul. Szafirowej nadmiernie wykorzystu-
je teren publiczny. Jak wielu przyzna-
ło, to problem, który narasta od lat 
i ma różne fazy. Już za poprzedniego 
burmistrza prowadzono mediacje 
z uciążliwym sąsiadem i okolicznymi 
mieszkańcami. Radny tego okręgu – 
Paweł Andrzejczak – w rozmowie przy-
znał, że obecnie jest lepiej, niż było. To 
natomiast, że nie można problemu 
rozwiązać, wskazuje na słabość syste-
mu państwa polskiego. Do naszej uwa-
gi, że to raczej słabość władzy samorzą-
dowej Lubonia, nie miał większych 
obiekcji. Chociaż rozmawialiśmy długo, 
prosił, by nie zamieszczać jego wypo-
wiedzi. Gotowe stanowisko do publika-
cji obiecał przesłać drogą mailową (roz-
mowa miała miejsce 3 kwietnia, pomimo 
maili i telefonów przypominających, do 
9 maja nie otrzymaliśmy o�cjalnej wy-
powiedzi).
Rozwiązanie problemu, pod warunkiem 
okazania dobrej woli, wydaje  się być 
proste. Wykorzystujący nadmiernie teren 
wspólnoty osiedlowej mógłby spróbować 
wydzierżawić w pobliżu jakiś plac, nie 
tylko na parking samochodowy, a miasto, 
dla dobra wspólnego, mogłoby pomóc 
w  poszukaniu takiego alternatywnego 
rozwiązania.

Zmiana organizacji ruchu
Zamiast tego, m.in. burmistrz Michał 
Popławski czy komendant Straży Miej-
skiej Paweł Dybczyński, widzą rozwią-
zanie w  zmianie organizacji ruchu. 
Pierwszy decydent pozostawia warianty 
rozwiązań projektantowi, nie dając przy 
tym żadnych wytycznych. W  cyklu 
„Mieszkańcy pytają”, opublikowanym 
w grudniu 2016 r na str. 33, obiecał że 
„…w budżecie Miasta Luboń na rok 2017 
zabezpieczone zostały środki �nansowe 
na sporządzenie projektu zmiany organi-
zacji ruchu, który będzie miał na celu 

uregulowanie parkowania na ul. Sza�ro-
wej. Wykonanie projektu zostanie zlecone 
w  pierwszym kwartale 2017  r. Należy 
zaznaczyć, że projekt musi zostać zatwier-
dzony w  Starostwie Powiatowym, 
w  związku z  czym data wprowadzenia 
nowej organizacji ruchu nie jest na chwi-
lę obecną możliwa do określenia. Jedno-
cześnie informujemy, że w  przypadku 
wprowadzenia nowego projektu organi-
zacji ruchu istnieje spore prawdopodo-
bieństwo, że liczba miejsc parkingowych 
na ul.  Sza�rowej ulegnie zmniejszeniu. 
O  dalszym przebiegu sprawy będziemy 
Państwa informować na bieżąco”. Mamy 
maj, projektu zmiany organizacji ruchu 
dotąd nie zlecono, a o informację z prze-
biegu sprawy zadbały „Wieści”.
Szef Straży Miejskiej, przyznał w szerszej 
rozmowie, że wyznaczenie miejsc par-
kingowych w  istniejącej tam „strefie 
zamieszkania” może niewiele zmienić. 
Sprawę, która ciągnie się kilka lat, zna. 
Osadza ją też na sąsiedzkim kon�ikcie. 
Przyznał, że było kilka spotkań z zain-
teresowanymi w  Urzędzie Miasta oraz 
wizja lokalna. Wydawało się, że w pew-
nym momencie doszło do 
konsensusu i problem usta-
nie. Przypomniał, że w stre-
�e zamieszkania można par-
kować tylko w wydzielonych 

Q
Dobrze widoczna z okna posesji Sza�rowa 11 (w głębi z prawej) „stajnia” �rmy „SmartGarage” zajmuje całą „zieleń” na terenie 
publicznym przy wjeździe w ulicę od ul. Zielonej. Zdaniem decydentów to tylko kon�ikt sąsiedzki. Na zdjęciu z prawej widocz-
ny znak drogowy D-40 – Strefa zamieszkania   fot. Piotr P. Ruszkowski

Firma SmartGarage.pl powstała w  odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. 
W  Poznaniu i  okolicach brakowało profesjonalnego serwisu zajmującego  się 
samochodami marki Smart. Firma deklaruje chęć poważnej konkurencji z ser-
wisami autoryzowanymi. Zajmuje się kompletnym serwisem smartów. Dodat-
kowo można zamontować oraz aktywować różne dodatkowe funkcje, m.in. 
dorabianie i  kodowanie wszystkich rodzajów kluczyków, montaż i  aktywacja 
automatu (so�touch), montaż i aktywacja łopatek (zmiany biegów w kierowni-
cy), aktywacja obrotomierza. Lubońska �rma z  Sza�rowej posiada również 
szeroką ofertę części nowych i używanych oraz oferuje inne usługi, takie, jak np. 
korekta liczników, kodowanie kluczyków, centralne zamki, naprawa i usuwanie 

immo, immobilizerów, 
alarmy, pomoc drogowa 
(assistance), bezgotówko-
wą likwidację szkód ko-
munikacyjnych. Ponadto 
mycie i czyszczenie samo-
chodów. Klientów zapra-
sza do bezpośredniego 
odwiedzenia firmy, jak 
i  sklepu internetowego 
w Luboniu, na ul. Sza�-
rowej 11 (czynne od pon. 
do pt. 9-19 w sob. 10-15). 
Aby umówić  się na ter-
min, prosi o  rezerwację 
telefonicznie.

SmartGarage.pl - Niezależny serwis Smart
SmartGarage.pl - Kuba Okupniak
Luboń
Szafirowa 11

(wybrane informacje ze stron WWW)

Q
Zdjęcie ilustrujące �rmę „SmartGarage”, pobrane ze 
strony internetowej, w rzeczywistości przedstawia 
ul. Sza�rową i smarty parkujące na jej trawniku

Q
Logo �rmy „SmartGarage” znajdują-
ce się na niektórych samochodach   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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do tego miejscach. Zarządca 
drogi, którym jest miasto Lu-
boń odpowiedzialne za orga-
nizację ruchu, spełni ustawo-
wy wymóg i wyznaczy takie 

miejsca. Jednocześnie komendant zgo-
dził się z tezą, że jeśli pojazdy związane 
z omawianą posesją zostaną ulokowane 
w wyznaczonych miejscach postojowych, 
co najprawdopodobniej się zdarzy, to dla 
innych mieszkańców ul. Sza�rowej za-
braknie terenu do parkowania, a każde 
dłuższe zatrzymanie auta poza wyzna-
czonym miejscem będzie się kwali�ko-

wać do wystawienia mandatu. Przyznał, 
że zapowiadana zmiana organizacji ru-
chu może nie poprawić sytuacji i nie ma 
żadnej gwarancji, że problem zostanie 
zażegnany. Pomóc mogłoby jedynie 
wprowadzenie zastrzeżonych kopert dla 
poszczególnych posesji (pojazdów). 
Większość rozmówców, którzy nie chcie-
li się ujawniać, jest zdania, że po wpro-
wadzeniu wyznaczonych miejsc parkin-
gowych, sytuacja się pogorszy. Może się 
więc okazać, że w konsekwencji, zamiast 
poprawy sytuacji, budżet miasta będzie 
słabszy o wydane pieniądze na kolejne 
projekty i ich wdrażanie w życie.

Trzeba chcieć?
Prasa nie jest od organizacji miasta 
i podpowiadania rozwiązań. Jednak na-
sze wejście w  temat i  przeprowadzone 
rozmowy nasuwają rozwiązania, o któ-
rych usłyszeliśmy: Napiszcie o tym. Tak 
też czynimy.
Postawić należy jednak pewne warunki: 
pierwszy – czyste intencje i rzeczywista 
chęć rozwiązania problemu społecznego 
dla tego konkretnego terenu, drugi – 
przestać myśleć o sprawie jako o kon-
�ikcie czysto sąsiedzkim! 
I tu rada: Jeśli sposoby dyplomatyczne 
zawodzą, to zmienia  się „dyplomatę” 
(negocjatora), a  przy wyczerpaniu 
wszystkich „argumentów” dyscyplinu-
jących poprawność życia społecznego, 
sięga się po instrumenty nacisku. Przy-
toczmy trzy:
QQ Jesteśmy w tej luksusowej sytuacji, że 

mamy Straż Miejską. Teren który omawia-
my, w Miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego „Żabikowo Północ” (z 
marca 2011 r.) został opisany jako droga 
publiczna – dojazdowa (symbol 10 KDD) 
i ustalono m.in. minimalną szerokość jezdni 
– 5,0 m, dopuszczenie ścieżki rowerowej, 
i co najważniejsze – nakaz lokalizacji zieleni 
przydrożnej. Ziemia pomiędzy płotami jest 

gruntem należącym do miasta z przeznacze-
niem na tzw. pas drogowy, w którym może 
znajdować się cała infrastruktura: jezdnia, 
chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, po 
zieleń przydrożną. Dla Sza�rowej, w związku 
z niewielkim ruchem kołowym, przyjęto 
wielofunkcyjność oznaczoną znakiem D40 
– strefa zamieszkania zwana też potocznie 
strefą ruchu, traktem osiedlowym itd., na 
którym odbywa się komunikacja i gdzie 
pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, 
a  samochód jest „intruzem”. Dalej, czy, 
jeśli pasy pomiędzy płotami i krawężni-
kami wybrukowanego traktu pieszo-jezd-

nego traktuje się jako ową nakazaną w pla-
nie zieleń, to po pouczeniu można wlepić 
mandaty na parkujące na trawniku smarty? 
Należy rozpocząć delikatnie, od jednego 
mandatu. Gdy krnąbrność nie doprowa-
dzi do re�eksji i znacznego zmniejszenia 
liczby parkujących pojazdów, każdego 
dnia można dokładać kary �nansowe na 
kolejne auta (dotychczas nie wystawiono 
żadnego mandatu).
QQ Innym rozwiązaniem, systemowym, 

jest analiza prowadzonej działalności 
gospodarczej w mieście, głównie w miej-
scach przeznaczonych jedynie do za-
mieszkania, opisanie występujących tam 
zjawisk uciążliwych i podjęcie stosownej 
uchwały określającej krańcowe warunki 
uciążliwości. Wśród nich z pewnością 
znajdzie się nadmierne, burzące zasady 
współżycia społecznego, parkowanie aut. 
W ten sposób mogą powstać lokalne 
podstawy prawne ustroju samorządo-
wego w Luboniu.
QQ Jeszcze innym rozwiązaniem, gotowym 

do wykonania, jest zastosowanie opła-
ty za zajęcie pasa drogowego w związku 
z nadużywaniem przestrzeni publicznej 
stanowiącej lokalnie uciążliwość. Nie sto-
suje się tego w przypadkach, gdy jednora-

zowo i krótkotrwale zajmuję np. chodnik, 
bo: przywieźli węgiel na zimę i zaraz go 
zwożę do piwnicy, lub gdy remontując 
dom, zładują kupkę żwiru czy cegieł, które 
zaraz przenoszę na teren posesji. Opła-
ty takie nakłada miasto w przypadkach 
dłuższego zajmowania przestrzeni pu-
blicznej skutkującej pewną uciążliwością 
dla ruchu lokalnego – pieszych, samo-
chodów, okolicznych mieszkańców itd. 
Tu taki przypadek właśnie występuje.

Za biznesem
Gdyby ktoś chciał uznać, że w związku 
z proponowanymi „instrumentami na-
cisku” jestem przeciwny prowadzeniu 
działalności gospodarczej, to wyjaśniam 

– nic bardziej 
błędnego. Jak 
najbardziej 
każdy, kto chce 
i  może, powi-
nien realizo-
wać się w tym, 
co przynosi 
nie tylko oso-
bowy i  zawo-
dowy rozwój, 
ale przysłowio-
wy „chleb” ro-
dzinie,  po-
mnaża rynek 
dóbr rzeczo-
w y c h  c z y 

usług oraz zwiększa wpływy budżetowe. 
Są jednak pewne warunki, które dla 
katolików będą ograniczone miłością 
bliźniego wyrażającą  się też w  laickim 
haśle: „Nie czyń drugiemu, co tobie 
niemiłe”. Jednym słowem, działalność 
prowadzona w miejscu zamieszkania nie 
może być uciążliwą, ze względów na: 
zapachy, hałasy, drgania, nadmierny ruch 
itd. Wszelkie uciążliwe działania gospo-
darcze powinny być prowadzone w stre-
fach do tego wyznaczonych, za co odpo-
wiada władza samorządowa danej gmi-
ny, nadając odpowiednie funkcje po-
szczególnym obszarom, np. w Miejsco-
wych planach zagospodarowania prze-
strzennego.

Brak odpowiedzi
Do czasu publikacji nikt nie odpowie-
dział na pytanie, czym jest pas pomiędzy 
płotem a krawężnikiem zajmowany przez 
smarty stajni „SmartGarage”. Pomimo 
złożenia formalnego zapytania o  udo-

stępnienie informacji publicznej, jako 
podstawy do rozmów z  urzędnikami, 
karmiono mnie ogólnie dostępnymi 
informacjami, które znałem z Biuletynu 
Informacji Publicznej. Mimo iż minął 
miesiąc, nie odpowiedziano na to proste 
pytanie: Czym w projekcie (np. wyko-
nawczym) drogi pieszo-jezdnej w ul. Sza-
�rowej jest trawnik pomiędzy płotami 
a krawężnikami? Niechęć ze strony wie-
lu, także urzędników, do wnikliwego 
drążenia tego tematu dało  się odczuć 
szczególnie w Wydziale Inwestycyjnym. 
Dlaczego podejmowany temat jest tak 
niechcianym?
Poproszony o wypowiedź brat związa-
nego z  adresem Szafirowa  11, radny 
Andrzej Okupniak, oświadczył, że, choć 
sytuacja mu się nie podoba, nie zajmuje 
stanowiska w tej sprawie.

Konkluzja
Facet zawłaszcza sobie przestrzeń pu-
bliczną – ulicę – na prywatną działalność 
gospodarczą – parking dla swojej „staj-
ni smartów” i  innych pojazdów, by 
z okien mieć patrzenie, a władze lokalne 
nie potra�ą z tym nic zrobić. Wymyśla-
ne propozycje rozwiązań przeniosą jesz-
cze bardziej ciężar uciążliwości na oko-
licznych mieszkańców. Pomysłów co do 
zdyscyplinowania rodziny jednego z rad-
nych Lubonia nie ma? Co będzie dalej? 
Tak pięknie można tu mieszkać. Ładne 

osiedle domków jednorodzinnych i na-
zwa ulicy – Szafirowa! Pochodzi od 
sza�ru – kamienia szlachetnego, rzad-
kiego minerału o  pięknej niebieskiej 
barwie, używanego w jubilerstwie. Ten 
minerał z gromady tlenków jest też bar-
dzo twardy, stanowi odmianę korundu. 
Korund z kolei używany jest jako ścier-
niwo do produkcji ostrych narzędzi, 
takich, jak tarcze szli�erskie, papiery 
ścierne itp. – czyż to nie symboliczne?

PPR

Q
Zastawiona ul. Sza�rowa – widok z drugiej strony (odcinka równoległego do ul. Zielonej)    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. 
Sza�rowej (łamana, oznakowana 10KDD) z terenem osiedla domków jednoro-
dzinnych (kolor żółty) pomiędzy ul. Zieloną (u dołu, oznaczona 6KDD) a ul. Gra-
niczną (u góry, 3KDL)

Znak drogowy D-40 – Strefa zamieszkania 
– oznacza, że pieszy może poruszać się 
swobodnie po całej udostępnionej do 
użytku publicznego przestrzeni i  ma 
pierwszeństwo przed pojazdami (kieru-
jący musi ustąpić pieszemu w każdym 
wypadku). Ponadto: Dziecko w wieku do 
7 lat może korzystać z drogi na terenie 
strefy, również bez opieki dorosłych; 
Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 
km/h; Opuszczając strefę zamieszkania, 
należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego. Wolno 
parkować jedynie w miejscach do tego 
wyznaczonych!

Jak sygnalizowaliśmy w marcu br. (str. 29), 
przedstawiciele �rmy „SmartGarage” 
z „Wieściami Lubońskimi”, delikatnie 
mówiąc, niechętnie rozmawiali, a dom 
przy ul. Sza�rowej 11 nie wskazywał, że 
jest siedzibą jakiejkolwiek �rmy.
Patrz też list do redakcji str. 28. W ostat-
niej chwili wpłynęły jeszcze dwa listy. 
Ze względy na terminy wydawnicze, 
głosy te opublikujemy w  następnym 
miesiącu.
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

W dniach 1-2 kwietnia odbyły  się w  Białymstoku 
Mistrzostwa Polski nauczycieli i pracowników oświa-
ty w pływaniu. Lubońską Cieszkowiankę (SP 2) repre-
zentowało 4 nauczycieli. Wszyscy wrócili z medalami, 
których zdobyli aż 7! Ten wielki sukces odnieśli Kin-
ga Jaruga, która wygrała wyścigi na 100 metrów stylem 
motylkowym i  na 400 metrów stylem dowolnym, 
a  także wywalczyła drugie miejsce na 100 metrów 
stylem dowolnym(kraulem) i  trzecie miejsce stylem 
zmiennym. Drugie miejsce na 50 metrów stylem 
grzbietowym zdobyła Małgorzata Olejniczak. Marta 
Gidaszewska uzyskała trzecie miejsce na 50 metrów 
stylem klasycznym, a  Radosław Jastak trzecią lokatę 
na 50 metrów stylem klasycznym. Gratulujemy osią-
gniętych wyników.

Władysław Szczepaniak

Dobre, bo medalowe

Pływanie 
nauczycieli

Q
Reprezentacja nauczycieli SP 2 na Otwartych Mistrzo-
stwach Polski pracowników oświaty. Od lewej: Marta Gida-
szewska, Małgorzata Olejniczak, Kinga Jaruga, Radosław 
Jastak

W tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne w parku Siewcy 
i  jego najbliższych okolicach pojawiła się wataha dzików. Według 
relacji mieszkańców ul. Kolonia PZNF, osiem dorosłych przedsta-
wicieli zwierząt, których populacja od wielu lat systematycznie 
wzrasta, buchtowało na terenie parku oraz przy ich posesjach, 
a także przy ul. Romana Maya, wzdłuż toru kolejowego prowadzą-
cego do �rmy „Luvena”. Oswojone z postępującą cywilizacją i urba-
nizacją dziki spowodowały duże zamieszanie wśród lubonian. Na 
swoją ostoję wybrały Kocie Doły, gdzie spędzają dzień, natomiast 
o zmroku, w poszukiwaniu pożywienia podchodzą pod sąsiednie 
domostwa. Na ślady ich bytowania natra�łem również w okolicy 
cmentarza komunalnego oraz pobliskich, opuszczonych ogródków 
działkowych. Należy pamiętać, że niepożądani goście sprawiają 
wrażenie spokojnych i  oswojonych, ale gdy czują  się zagrożeni, 
potra�ą być agresywni. Dlatego też pozwólmy dzikom pozostać 
dzikimi. Nie zachęcajmy do odwiedzin, dokarmiając je. Nie zmie-
niajmy ich naturalnego zachowania, przyzwyczajając do łatwego 
sposobu zdobywania pożywienia, czego skutkiem jest ich wędrów-
ka po ulicach i osiedlach. Miejscem przebywania dzików jest las, 
a nie miasto. Obecność dzikich zwierząt wśród ludzi niesie niebez-
pieczeństwo dla obu stron. Dla ludzi szkody, choroby i okaleczenia, 
natomiast dla zwierząt niechybną śmierć. Stosując się do tej prośby, 
wszyscy pomagamy tym zwierzętom żyć zgodnie z naturą.
Co robić, gdy staniemy oko w oko z dzikiem? Przede wszystkim nie 
uciekać, ponieważ dzik i tak jest szybszy. Należy zachować zimną 
krew i  nie wykonywać gwałtownych gestów. Dzik sam powinien 
odejść, a gdy nie czuje się zagrożony, nie będzie atakował.

PAW

Dobre, bo ufne

Dziki na Kocich Dołach

Q
Ślady pozostawione przez dziki buchtujące w parku Siewcy   fot. Paweł Wolniewicz

(Y
3

3
9

8
)

Na nas, w odróżnieniu od pogody, 
zawsze można liczyć :)

Luboń, ul. M.Kopernika 10A

 Chcesz nas bliżej poznać?

Przyjdź na , w sobotę  w godz.festyn rodzinny 3 czerwca  10.00-13.00

 

Twoje Dziecko jest młodsze?

Nie szkodzi, zapraszamy do naszego żłobka:

www.hopbec.eu

Szukasz miejsca dla swojej Pociechy 

w dobrym przedszkolu?

nasza oferta na: 

www.czarodziejski-ogrod.com.pl

Q
Mieszkańcy bloków przy Kolonii 
PZNF zmuszeni byli zabezpieczyć 
posesję przed wejściem nieproszo-
nych „gości” dodatkową, metalową 
bramką. Dziki ominęły tę przeszko-
dę, podchodząc do domostw 
w poszukiwaniu pożywienia od 
innej strony – parku Siewcy    
fot. Paweł Wolniewicz
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Wielkopolski Kurator Oświaty, po 
zapoznaniu  się z  opiniami komisji 
powołanej w celu wyłonienia kandy-
datów do nadania tytułu honorowe-
go profesora oświaty, zdecydował 
o  przekazaniu Ministrowi Edukacji 
Narodowej wniosku o  przyznaniu 
tego miana dyrektor lubońskiego 
Gimnazjum nr  1 – Anicie Plumiń-
skiej-Mieloch. Wśród kandydatów 
do tytułu są jeszcze 4 inne panie: 
Beata Buchwald, Elżbieta Tomczak, 
Ewa Superczyńska i   Mirosława 
Grzemba-Wojciechowska.
Zgodnie z  procedurą przyjętą przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, ko-
munikat dotyczący rozstrzygnięcia 
w sprawie nadania tytułu honorowego 
profesora oświaty zostanie opublikowa-
ny na stronie internetowej Kuratorium 
Oświaty w  Poznaniu, po otrzymaniu 
informacji z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej.
Profesor oświaty to tytuł honorowy 
nadawany na podstawie przepisów 
Karty nauczyciela nauczycielowi dy-
plomowanemu przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i  wycho-
wania. Kandydatem do tytułu może 
być nauczyciel dyplomowany posia-
dający co najmniej 20-letni okres 

pracy w zawodzie, w tym co najmniej 
10-letni okres pracy jako nauczyciel 
dyplomowany oraz znaczący i uzna-
ny dorobek zawodowy. W  Polsce 
droga awansu zawodowego nauczy-
cieli przedstawia  się następująco: 
nauczyciel stażysta; nauczyciel kon-
traktowy; nauczyciel mianowany; 
nauczyciel dyplomowany; profesor 
oświaty.

PAW
(źródło: Kuratorium Oświaty w Poznaniu)

Dobre, bo awansowe

Na ostatni szczebel kariery
Dyrektor lubońskiego Gimnazjum nr 1 – Anita Plumińska-Mieloch – 
kandydatką do tytułu honorowego 
profesora oświaty 2017 W rzędzie przydrożnych drzew na 

ul. Nagietkowej w Lasku zamontowano 
budki lęgowe dla ptaków. Wielkość sa-
mych pomieszczeń oraz średnice wlotu 
pozwolą na zagnieżdżenie  się małych 
ptaków: sikorki, pliszki, z pewnością nie 
większych niż kosy czy szpaki. Przykład 
troski o „braci naszych najmniejszych”, 
jak zwykł mawiać św. Franciszek o świe-
cie fauny. Godny naśladownictwa? Dziś 

widać raczej tendencję do pozbywa-
nia się zieleni. Często robimy to dla 
własnej wygody, by uniknąć koniecz-
ności sprzątania, np. liści, czy nie 
tolerując brudzenia przez ptactwo 
gnieżdżące się w konarach.

(P)

Dobre, bo troskliwe

Budki lęgowe

Q
Anita Plumińska-Mieloch – dyrektor 
dwujęzycznego Gimnazjum nr 1, kan-
dydatka do tytułu „profesora oświaty”

Budki lęgowe na młodych przy-
drożnych drzewach przy ul. Nagiet-
kowej. Mamy nadzieję, że w po-
dzięce, spodobają się także tym 
najpiękniej śpiewającym   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
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Prawie rok temu informowaliśmy o spo-
tkaniu zainicjowanym przez mieszkają-
cą od urodzenia w naszym mieście Ma-
rię Kaczmarek – członka Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swa-
rzędzu (Komisja Społeczno-Kulturalna) 

z  posłem na Sejm RP – Bartłomiejem 
Wróblewskim oraz historykiem i miło-
śniczką Lubonia – dr Izabellą Szczepa-
niak (czytaj: „WL” 06-2016, s.31). Wów-
czas spotkaliśmy  się w  parku Siewcy, 
żeby zainteresować Bartłomieja Wró-
blewskiego zespołem budynków kolonii 
mieszkalnej dawnej fabryki chemicznej 
Moritza Milcha zbudowanej dla kadry 
zarządzającej i technicznej około 1908 r., 
stanowiącym pięć domów willowych 
(obecnie: ul Armii Poznań 51 oraz Ko-
lonia PZNF 1, 2, 3 i 4 – własność Swa-
rzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej), 
który wymaga niezwłocznej rewitalizacji. 
Parlamentarzysta podjął temat i na efek-

ty naszego spotkania nie trzeba było 
długo czekać. Otóż, w kwietniu ze środ-
ków Ministerstwa Kultury udało  się 
uzyskać 85 000 zł na I etap rewitalizacji 
budynków przy ulicach Armii Poznań 51 
(50 000 zł) i Kolonia PZNF (35 000 zł). 

Oczywiście kwota ta 
nie pozwoli na zreali-
z ow an i e  c a ł e go 
przedsięwzięcia, ale 
wreszcie zapaliło  się 
światło w tunelu i za-
cznie się przywracać 
blask zabytkowym 
budynkom będącym 
perłami architektury, 
stanowiącym ewene-
ment na skalę świato-
wą. Warto dodać, że 
Swarzędzka Spół-
dzielnia Mieszkanio-
wa złożyła kolejny 
wniosek do Minister-
stwa Kultury – tym 
razem o  do�nanso-
wanie rewitalizacji 
budynku przy ul. Ko-
lonia PZNF 3. Miej-
my nadzieję, że decy-

zja ministerstwa będzie również pozy-
tywna, co pozwoli na realizację kolejnych 
etapów przywracania do życia pięknych 
architektonicznie budynków będących 
jedną z reprezentacyjnych ikon naszego 
miasta.

PAW

Jestem wdzięczny Pani Marii Kaczmarek, 
bez której inicjatywy nic w tej sprawie 
nie zostałoby zrobione, a  także Panu 
Radnemu Pawłowi Wolniewiczowi, któ-
ry wraz z panią Kaczmarek zaintereso-
wali mnie sprawą oraz zachęcali do 
podjęcia działań.

Bartłomiej Wróblewski

Dobre, bo �nansowane

Perły architektury
Poprzez posła lubonianie zainteresowali Ministerstwo Kultury, które 
przyznało pieniądze na rewitalizację zabytkowych budynków Kolonii 
PZNF

(K
6
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3
)

Andrzej Sobociński mieszkający przy 
ul. Sikorskiego w Luboniance złowił na 
Szachtach szczupaka, który jest rekor-
dem życiowym tego wędkarza w tej „kla-
sie”. Ryba miała 6,85  kg wagi i  93  cm 
długości. Wyczynu tego dokonał 
o godz. 8.30, w sobotę, 6 maja, na stawie 
o nazwie „Rozlany”. Szczupak schwycił 

karasia, który stanowił przynętę, a walka 
z nim trwała około 20 minut. Pan An-
drzej ma też na koncie około 7-kilogra-
mowego suma, którego upolował przed 
kilkoma laty, również na Szachtach. 
Wędkuje od dawna – lat 70. ubiegłego 
wieku.

(I)

Dobre, bo rekordowe

Szczupak życia

Q
Rekordowy, prawie 7-kilogramowy szczupak pana Andrzeja Sobocińskiego, foto-
grafowany w łazience, nie mieścił się w kadrze

Q
Ciekawy architektonicznie budynek przy ul. Armii Po-
znań 51 od wielu lat czekający na przywrócenie mu dawne-
go blasku   fot. Paweł Wolniewicz   fot. Paweł Wolniewicz

 W pierw-
szym etapie 
oczekiwane-
go przedsię-
wzięcia 
będzie rewi-
talizowany 
również 
budynek 
przy ul. 
kolonia 
PZNF 2   fot. 
Paweł Wol-
niewicz

Q
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21 kwietnia 2017  r. lubonianka, Oliwia Pietru-
szyńska, uczennica klasy IV Technikum Rolnicze-
go w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie, zdo-
była 1.  miejsce w  eliminacjach okręgowych 
16. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rol-
niczych w bloku: produkcja roślinna. W dniach 
2-3 czerwca br. Oliwia będzie reprezentowała okręg 
poznański na Olimpiadzie Centralnej w Lublinie. 
To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów 
wiedzy i  umiejętności praktycznych, któremu 
patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Już od pierwszej klasy nauki w  naszej szkole 
Oliwia osiągała znaczące sukcesy. W pierwszej 
klasie wygrała konkurs BHP zorganizowany 
przez Placówkę Terenową KRUS w Śremie, pod 
tytułem „Znam zasady pracy w gospodarstwie 
rolnym”. Zwyciężyła też w konkursie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy osobom poszko-
dowanym w wypadkach komunikacyjnych, or-
ganizowanym przez OSP Żabno oraz w zawo-
dach sportowych w biegach na orientację w Nad-
leśnictwie Łękno k. Zaniemyśla. Wygrała kon-
kurs zorganizowany przez Państwową Inspekcję 
Pracy w Poznaniu, który odbywał się na terenie 
największej wystawy plenerowej w  Europie 
AGRO SHOW w Bednarach.
Oliwia Pietruszyńska przez cały okres nauki 
w  Technikum Rolniczym zdobywała najwyższe 
wyniki w nauce – za cztery lata jej średnia ocen 
wyniosła 5,16, a w klasie czwartej 5,31. Realizo-
wała też swoje pasje, aktywnie uczestnicząc w za-
jęciach Koła Hodowców Koni. Decyzją Rady 
Pedagogicznej została wytypowana do Stypendium 

Ministra Edukacji Narodowej oraz Stypendium 
Starosty Śremskiego za osiągnięcia naukowe. 
Uzyskała też tytuł „Absolwent roku 2016-2017”.
Dyrekcja, nauczyciele i cała społeczność szkolna 
serdecznie gratulują Oliwii i  życzą powodzenia 
w dalszych zmaganiach. Z pewnością do sukcesu 
młodej uczennicy przyczynili się rodzice i nauczy-
ciele z wcześniejszych etapów edukacyjnych: Szko-
ły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1 w Luboniu, 
którym również należą się gratulacje.

Wojciech Lisek
Dyrektor Zespołu Szkół rolniczych w Grzybnie

Dobre, bo umiejętne

Wiedza nagrodzona

Q
 Lubonianka Oliwia Pietruszyńska – absolwentka 
Technikum Rolniczego w Grzybnie, zdobywczyni 
1. miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Bociany sfotografowane w maju w gnieździe na kominie starej 
piekarni przy ul. Sobieskiego. Nie wiadomo, czy osiądą tutaj 
w tym sezonie i złożą jaja. Przypomnijmy, że w ub. roku z jaj 
młode się nie wykluły. Sytuację naszych „publicznych pupili” 
będziemy monitorować.

Rafał Wojtyniak

Dobre, bo swojskie

Bocianie kłopoty

Q
Czy w tym sezonie w bocianim gnieździe w Lasku przyjdą 
na świat młode?   fot. Rafał Wojtyniak

Od redakcji: Sygnały mieszkańców o porośnięciu gniazda, 
które mogło być przeszkodą w zadomowieniu się boćków, 
przekazaliśmy Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Wiktor Piórkowski został laureatem 
XVII edycji Konkursu dla Uczniów Szkół 
Podstawowych „Złota Żabka” 2016-2017 
w dziedzinie matematyki. W konkursie, 
w którym wzięło udział 5 928 uczestni-
ków z  województwa wielkopolskiego, 
Wiktor zajął 8. miejsce, a  tym samym 
zdobył tytuł laureata. Jest również tego-
rocznym �nalistą Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematycznego.

Wiktor jest uczniem 6.  klasy Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Luboniu. Interesu-
je  się matematyką i  informatyką, 
a  w  szczególności programowaniem. 
Ponadto trenuje tenis stołowy w LKTS 
Luboń.

Mariusz Piórkowski

Dobre, bo ścisłe

Laureat Żabki

W pierwszym etapie plebiscytu klien-
ci zgłaszali  swoich kandydatów 
i  przez miesiąc (od 10 marca do 10 
kwietnia), za pomocą SMS-ów gło-
sowali na najlepszego specjalistę od 
urody w  powiecie. Z  1500.  głosami 
Damian Stachowiak zdobył 1. miejsce 
w swoim rzemiośle. Podczas dwóch 
kolejnych tygodni wybierano najlep-
szych w Wielkopolsce. Najwięcej gło-
sów wśród fryzjerów otrzymał To-
masz Stelmach z  Poznania, który 
zebrał 3984 głosy; druga była Mario-
la Babicz z  Wysokiej – 1644. Lubo-
nianin otrzymał 1463 głosy.
Mieszka w  Luboniu od urodzenia. 
Jest absolwentem SP 2 i Gimnazjum 
nr 2. Już jako 18-letni uczeń 2. klasy 
Szkoły Zawodowej przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego w  Poznaniu, zdobył 

złoty medal na IV  Ogólnopolskim 
Uczniowskim Konkursie Rzemiosła 
Fryzjerskiego im. Stefana Siankow-
skiego (2007 r.). W tym samym roku 
został mistrzem Wielkopolski we 
fr yzjerstwie męskim, natomiast 
w  2008  r. zdobył podobny tytuł we 
fryzjerstwie damskim. W  2008  r. 

okrzyknięto go najlepszym fryzjerem 
na Dolnym Śląsku i 1. wicemistrzem 
Polski. Zajął też 3. miejsce w Otwar-
tych Mistrzostwach Niemiec we 
Frankfurcie.  Dwukrotnie (2007 
i  2008) zdobył prestiżowy Puchar 
Antoniego (Antoine) Cierplikowskie-
go w  Sieradzu. W  2009  r. zajął 
2.  miejsce w  Otwartych Mistrzo-

Dobre, bo z pasją

Fryzjer Roku
Damian Stachowiak, którego sukcesy już kilkakrotnie opisywaliśmy, 
zdobył 1.  miejsce w powiecie i 3. w województwie w kategorii „Fryzjer 
Roku 2017”, w plebiscycie „Mistrzowie Urody” zorganizowanym przez 
„Głos Wielkopolski”. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się 22 kwietnia 
podczas prestiżowych Targów kosmetycznych beautyVISION 
i fryzjerskich LOOK na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Q
Damian Stachowiak z dyplomami za 
wyróżnienia w plebiscycie „Fryzjer Roku”   
fot. Hanna Siatka

stwach Fryzjerstwa Polskiego na MTP. 
W  2011  r. podczas tych samych mi-
strzostw, podobnie jak Piotr Mańkow-
ski z Lubonia, zdobył w swojej katego-
rii 3.  miejsce. W  2014  r. uzyskał dy-
plom mistrzowski. Posiada srebrną 
odznakę „Za Zasługi w  Rozwój Rze-
miosła Wielkopolskiego” (2010 r.).
Jest wychowankiem mistrza Kazimie-
rza Szymkowiaka. W  jego salonie 
przy ul. 28  Czerwca 1956 nr  251 
w  Poznaniu przez 3  lata uczył  się 
rzemiosła i przez następne trzy od-
bywał staż. Od 4 lat pracuje w salonie 
swojej mamy – Małgorzaty – przy ul. 
Żabikowskiej  2 w  Luboniu, gdzie 
prowadzi Barber Shop Gentleman’s 
Luboń (Męski Salon Fryzjerski).
Fryzjerstwo męskie jest jego pasją. 
Ma swoich stałych klientów w  róż-

nym przedziale wieku. Dla panów, 
którzy lubią zadbać o  swoje włosy 
przed pracą, otwiera zakład już 
o godz. 6. Wciąż szkoli swoje umie-
jętności, biorąc udział w spotkaniach 
branżowych i  szkoleniach. Oprócz 
swojego zawodu lubi piłkę nożną 
i dobry film. 

(S)

Lubonianin 
odbiera 
dyplom za 
3. miejsce 
w kategorii 
„Fryzjer 
Roku” pod-
czas gali, na 
targach 
fryzjerskich 
LOOK

Q

Q
Wiktor Piórkowski ze swoją nauczyciel-
ką matematyki – Agnieszką Chrupek
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Propozycję projektu do zrealizowania 
w  ramach LBO2017 może zgłosić każdy 
mieszkaniec Lubonia poprzez wypełnienie 
specjalnego formularza, za pośrednictwem 
strony: www.budzetobywatelski.lubon.pl. 
Poza opisem proponowanego pomysłu 
należy podać szacunkowe koszty zadania 
z uwzględnieniem wszystkich jego części 
składowych. Wzorem ubiegłego roku, pro-
jekty zostały podzielone na inwestycyjne, 
takie jak budowa chodnika czy placu zabaw, 
oraz nieinwestycyjne, związane na przy-
kład z organizacją zajęć integracyjnych czy 
sportowych dla mieszkańców lub pikniku 
dla rodzin. Ważne, aby tworząc projekt, 
zmieścić  się w  określonej regulamino-
wo kwocie przeznaczonej na realizację. 
W  przypadku projektów inwestycyjnych 
górny próg nie może przekroczyć 100 tys. 
złotych a projekty nieinwestycyjne powinny 
zamknąć się w kwocie 50 tys. złotych. Dla 
ułatwienia, na stronie LBO2017 znajdu-
je się szacunkowy spis kosztów najczęściej 
realizowanych zadań.
Jak podkreśla Burmistrz Miasta Luboń 
Małgorzata Machalska – „Już po raz drugi 
mieszkańcy mogą składać własne projekty do 
Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. Daje 
on możliwość rozbudzenia pomysłowości 
i kreatywności, które drzemią w każdym 
z nas. Pierwsza edycja pokazała, że dzię-
ki budżetowi powstają inicjatywy łączące 

mieszkańców poprzez zgłaszanie gotowych 
projektów, czy też na etapie walki o wynik 
głosowania nad konkretnymi propozycjami. 
Po etapie przyjmowania wniosków nastąpi 
ich wery�kacja pod względem formalnym 
i merytorycznym. Dokona jej Zespół We-
ry�kujący korzystając z opinii właściwych 
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta. 
Tu decydować będą takie kryteria, jak nie-
przekraczalny koszt zadania, zgodność 
z kompetencjami gminy czy brak kolidacji 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Ogłoszenie listy podda-
nych pod głosowanie projektów nastąpi 
do 28 sierpnia.
Kolejnym zasadniczym krokiem LBO2017 
jest proces głosowania na zarekomendo-
wane przez Zespół Weryfikujący projek-
ty. Głosowanie odbędzie się od 3 do 17 
września i obejmie zarówno formę pa-
pierową w wyznaczonych punktach, jak 
również elektroniczną – poprzez formu-
larz dostępny na stronie LBO2017. Sama 
realizacja zwycięskich projektów nastąpi 
w przyszłym roku budżetowym, a koń-
cowy etap nie powinien przekroczyć 30 
czerwca 2019 r.
Wszelkie informacje dotyczące Lu-
bońskiego Budżetu Obywatelskiego 
są dostępne na stronie: www.budze-
tobywatelski.lubon.pl oraz na profilu:  
facebook.pl/LubonskiBudzetObywatelski.

Rusza druga edycja Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego
Od poniedziałku, 8 maja, rozpoczęło się przyjmowanie projektów do 
kolejnej edycji Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. Na zgłaszanie 
swoich pomysłów mieszkańcy mają czas do 18 czerwca. Łączna kwota 
przeznaczona na realizację zwycięskich koncepcji to 250 tys. złotych
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120 par zatańczyło na parkiecie prezen-
tując zarówno eleganckie i dostojne tań-
ce klasyczne oraz dynamiczne i ekspre-
syjne pełne zmysłowości tańce latyno-
amerykańskie.
Galę finałową prowadzili znakomicie 
bawiąca publiczność ikona polskiego 
tańca – Ivona Pavlović – oraz znany 
tancerz i  trener tańca – Marcin Poli-
towski.
W przerwie pomiędzy �nałowymi pre-
zentacjami Ivona Pavlović zaprosiła do 
tańca publiczność, przekonując, że każ-
dy może  się sprawdzić na parkiecie, 
a  taniec jest cudowną formą relaksu 
i zabawy.
Niezwykle poruszający był występ mi-
strzów świata we freestyle’u Katarzyny 
Błoch i Marka Zaborowskiego. Kasia jest 
osobą poruszająca  się na wózku. Ich 
taniec wzruszył publiczność i pokazał, 
jak może pomagać w łamaniu wszelkich 
barier. Ta prezentacja pozostanie na 
długo w pamięci widzów w Luboniu.

Dobre, bo widowiskowe

Taneczna gala zachwyciła
W sobotę, 6 maja, hala LOSiR-u została opanowana przez tancerzy, którzy 
na oczach licznie zgromadzonej publiczności rywalizowali o tytuły 
Mistrzów Okręgu Wielkopolskiego oraz Puchar Burmistrza Lubonia

Q
Prezentacja nagrodzonych par przed jury i wypełnioną halą LOSiR-u   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Prowadząca 
galę Ivona 
Pavlović za-
prosiła do 
tańca publicz-
ność    
fot. Mariusz 
Marszałkie-
wicz

Q
Lubonianka Sonia Jankowska i jej partner Paweł Bienert z Po-
znania zajęli w Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego 4. miej-
sce. O tytuł w kategorii 19+ (powyżej 18 lat) Open La Mo Wiel-
kopolski walczyli tancerze ze wszystkich kategorii, łącznie 
z międzynarodową klasą „S”

Q
Poruszający był występ mistrzów świa-
ta we freestyle’u – Katarzyny Błoch (na 
wózku inwalidzkim) i Marka Zaborow-
skiego   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Na koniec były medale, dyplo-
my, podium dla zwycięzców 
i  obietnica, że za rok znowu 
w  Luboniu będziemy mieli 
okazję podziwiać wspaniałe 
popisy wielkopolskich tance-

rzy. Ivona Pavlović obiecała, że 
w  piątek, 12 maja, pozdrowi 
Luboń podczas programu te-
lewizyjnego „Taniec z Gwiaz-
dami”.

Promocja LOSiR
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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
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Na przełomie kwietnia i maja funkcjonujący od 
10 lat przy al. Jana Pawła II 7/1 (w sąsiedztwie 
gabinetu weterynaryjnego) Sklep Instalacyjny 
Osiński został przeniesio-
ny na ul. Sienkiewicza 43/1 
(obok Sali Bankietowej „Villa 
Montana”). Można tu ku-
pić m.in.: artykuły instala-

cyjne, piece gazowe, grzejniki, rury i kształtki miedziane 
oraz zawory mosiężne. Sklep jest czynny od pn. do pt. 
w godz. 8– 17 oraz w soboty 8 – 13 (patrz również strony 
reklamowe).   fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul.  Dworcowej  8a otwarto ca-
łodobową wypożyczalnię „Car Rent 
Partner” – aut osobowych i  dostaw-
czych znanych marek, w tym złożonych 
z różnych segmentów. Można wynająć 
pojazd wraz z kierowcą (imprezy oko-
licznościowe, obsługa ślubów), który na 

życzenie pełni również rolę osobistego ochroniarza, czy też auto z OC sprawcy 
kolizji (�rma dopełnia formalności związanych z rozliczeniem z Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym). Więcej informacji na www.carrentpartner.pl, poprzez którą 
można dokonywać rezerwacji, tel. 570 470 580.   fot. Natalia

Przy ul. Powstańców Wielkopolskich 79/06 (skrzy-
żowanie Żabikowskiej i  Osiedlowej, wejście od 
ul. Żabikowskiej) otwarto „Giełdę Smaku”, gdzie 
można zakupić mieszanki przypraw, zdrową żyw-
ność oraz akcesoria kuchenne. Czynna od pn. do 
pt. w godz. 9 – 17, w sob. 8 – 13. Więcej na www.
gieldasmaku.pl.   fot. Natalia

Przy ul. Żabikowskiej 51 (ryneczek) otwarto 
Salon Kosmetyczny „Avokado” oferujący za-
biegi związane z  przedłużaniem i  zagęszcza-
niem rzęs 3-6D, stylizacją paznokci, pielęgnacją 
dłoni, makijażem okazjonalnym, henną brwi 
i  rzęs. Czynny od pn. do pt. w godz. 9 – 18, 
w sob. 9 – 14. Więcej informacji na Facebooku. 
Umawianie wizyt – tel.  791 334 833.   fot. Natalia

Przy ul. Żabikowskiej 7 otwarto „Psią 
Centralę” (kąpiele, strzyżenie, trymowa-
nie, przycinanie pazurków, pielęgnacja 
oczu i uszu – tel. 501 984 512; dogote-
rapia – szkolenie, terapia psa, konsul-
tacje – tel.  790  796  750; dogogadżety 
– tel.  696  481  450; psie spa – pn.-pt. 
w godz 10 – 18, sob. 9 – 13). Więcej na 
Facebooku.   fot. Natalia

Sklep „Mini Zoo” przy ul.  Sobieskiego 88 
poszerzył zakres działalności o  sprzedaż 
artykułów z Niemiec – chemicznych (kap-
sułki do prania, płyny do płukania, tablet-
ki do zmywarki etc.) oraz spożywczych 
(kawa i  czekolada). Czynny od pn. do pt. 
w godz. 10 – 18, w sob. 10 – 14.   fot. Natalia

Przy ul. Żabikowskiej 51 (ryneczek) otwarto 
punkt oferujący odzież używaną – damską 
i męską. Czynny od wt. do pt. w godz. 9 – 16, 
w sob. 9 – 13.   fot. Natalia

Za budynkami przy ul. Sikor-
skiego  11 i  13 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w  Luboniu 
odremontowała plac zabaw. 
Wysypano 50 ton piasku, po-
stawiono 5 nowych urządzeń 
zabawowych, w  tym jeden 
zestaw, tzw. zamek, podwójną 
huśtawkę, kiwak i dwa urzą-
dzenia edukacyjne. Dla naj-
młodszych pozostawiono 
piaskownicę, a dla opiekunów 
zamontowano dwie ławki. 
Wszystko po to, aby najmłod-
si mieszkańcy osiedla mogli 
bawić  się bliżej swoich do-
mów.  SM

Odnowione miejsce zabaw

Q
Odremontowany plac zabaw przy 
ul. Sikorskiego 11 i 13
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Do niedawna Straż Miejska dyspo-
nowała dwoma samochodami: starą 
wysłużoną i wyeksploatowaną skodą 
fabia (przebieg ponad 290 tys. km), 
która coraz częściej ulegała awariom, 
oraz zakupioną przed czterema laty 
dacią Logan MCV Story kombi (prze-
bieg 145 tys. km). Starą skodę zezło-
mowano, natomiast w  jej miejsce 
z budżetu miasta za kwotę 36 tys. zł 
zakupiono nową dacię logan (limu-
zyna) wyposażoną w  benzynowy, 
czterocylindrowy silnik o pojemno-
ści 1 000 cm3 i mocy75 KM. W razie 
potrzeby można nią rozwinąć szyb-
kość ponad 160 km/h. Zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych, według którego wszyst-
kie pojazdy Straży Miejskiej, reje-
strowane po 1  lipca 2012  r. winny 

mieć w całej Polsce jednakową kolo-
rystykę i oznakowanie – srebrna ka-
roseria dacii została odpowiednio 
oznakowana. Na samochodzie na-
klejono niebieskie pasy z  żółto-
-niebieską szachownicą, umieszczo-
no herb Lubonia,  napis :  „Straż 
Miejska” oraz numer telefonu, a na 
dachu – odpowiedni sygnalizator 
świetlny. Dzięki wyposażeniu sa-
mochodu w  radio, strażnicy mają 
zapewnioną łączność z bazą, mogą 
też korzystać z częstotliwości obro-
ny  c y w i lne j .  W  p onie dz i a łek , 
24  kwietnia, ks. prałat Roman Ku-
bicki w obecności burmistrz Małgo-
rzaty Machalskiej i  strażników po-
święcił nowy, funkcjonalny pojazd 
municypalnych.

PAW

Samochód municypalnych
Od połowy kwietnia strażnicy miejscy jeżdżą drugą dacią, także logan

Q
Moment poświęcenia nowej dacii przez ks. prałata Romana Kubickiego   
fot. Paweł Wolniewicz

Od 10  marca w  Straży Miejskiej 
urzęduje nowy pracownik cywilny 
– Marlena Filipek. Ma 35 lat i po-
chodzi z poznańskiego Dębca. Jest 
absolwentką XXIV LO w Poznaniu 
oraz Policealnego Studium Zawo-
dowego, gdzie uzyskała zawód 
technika obsługi turystycznej. Od 
2003  r. pracowała w  charakterze 
referenta administracyjnego w Re-
gionalnym Centrum Szkolenia 
Administracji w Poznaniu. W sie-
dzibie SM od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 do 15.30 bę-
dzie się zajmowała bezpośrednim 
kontaktem z  mieszkańcami, ob-
sługując jednocześnie kancelarię. 
Dzięki temu dziesięcioro strażni-
ków będzie mogło poświęcić wię-
cej czasu na pracę w terenie. Pani 
Marlena pragnie zaangażować się 
w budowanie pozytywnych relacji 
z  mieszkańcami, liczy na dobrą 
współpracę z nimi i uważa, że „Je-
dyną drogą do tworzenia wielkich 
rzeczy, jest kochanie tego, co się robi…”. 
Zawsze interesowały ją problemy spo-
łeczne, natomiast to, że zna lubońskie 
środowisko, pomaga w  wykonywaniu 
codziennych obowiązków.

Jest mężatką i ma 4-letnią córkę – Zosię. 
W wolnych chwilach pasjonuje się spor-
tem, lubi pracować w ogrodzie, słuchać 
dobrej muzyki i czytać książki.

PAW

Nowa w Straży Miejskiej
Lubońscy municypalni mają dodatkowy etat – niemundurowego 
pracownika administracyjnego, którego zatrudniono w biurze 
w budynku stacji kolejowej (siedzibie SM)

Q
Nowy pracownik municypalnych – Marlena 
Filipek   fot. Paweł Wolniewicz
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O uroczystym – o�cjalnym – rozpoczęciu 
pisaliśmy w  poprzednim numerze na 
str. 16 w artykule „Burmistrz buduje aleję 
Jana Pawła II”. Obecnie prowadzona in-
westycja obejmuje około 60% odcinka 
al. JP2, na który wykonany został projekt 
i uzyskano w 2014 r. pozwolenie na budo-
wę. Przypomnijmy, docelowo aleja Jana 
Pawła  II – ciąg komunikacyjny północ-
-południe w  NCL – rozpoczyna  się od 
skrzyżowania z  ul.  Powstańców Wlkp., 
a kończy na nowo projektowanej drodze 
zbiorczej obwodnicy południowej w po-
bliżu dzisiejszej ul. Ogrodowej. Dokładny 
przebieg ilustruje zamieszczony obok wy-
ciąg z „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Luboń-Centrum”. 
Projekt w  2014  r. został przygotowany 

tylko w zakresie wyznaczonym na planie 
niebieskimi kreskami poziomymi oraz 
opisem „granica projektu”, i wiąże się głów-
nie z powstałą w ostatnim dziesięcioleciu 
zabudową blokową. 

Kolejne rondo
Na realizowanym odcinku al. JP  2, na 
krzyżówce z  ul.  Pułaskiego budowane 
jest kolejne rondo, oddalone ok. 200 m 
od wybudowanego przed rokiem 
w ul. Wschodniej. Analizując plan szcze-
gółowy (rysunek wykonawczy) widać 
wydzielony w miejscowym planie spory 
plac, gdzie oprócz ronda o  średnicy 
20 m, zaprojektowano: wysepki rozdzie-
lające jezdnię (kolor niebieski) przy 
przejściach dla pieszych, 2,5-metrowej 
szerokości ścieżkę rowerową z  na-
wierzchnią asfaltową (kolor różowy) oraz 
2-metrowy brukowy chodnik (żółty), 
resztę przeznaczono na zieleń. Na oma-
wianym odcinkach powstanie około 160 
miejsc parkingowych rozdzielanych zie-
lenią przeważnie co 5 stanowisk. Pod-
stawowe parametry są podobne jak dla 
ul. Wschodniej: szerokość bitumicznej 
jezdni dwukierunkowej na całej długości 

to 6  m, ścieżek rowerowych – 2,5  m, 
chodników pozbrukowych 2 m. Prosto-
padłe do jezdni miejsca parkingowe mają 
wymiary: szerokość 2,5 m i długości 5 m.

Inne szczegóły
QQ Łączna długość utwardzanej nawierzchni 

wraz z rondem w ul. Pułaskiego to 441 m.
QQ Całkowity koszt realizowanych od-

cinków al. Jana Pawła II – 3 525 761 zł 
(brutto), w tym przynajmniej 1 mln zł 
ma być do�nansowana z pieniędzy ze-
wnętrznych.
QQ Wykonawcą robót jest �rma „Betpol” 

Spółka Akcyjna z Bydgoszczy (umowa 
podpisana 9.03.2017 r.).
QQ Planowany termin realizacji to koniec 

sierpnia br. – uzależniony od konieczności 

przekładania pięciu istniejących elemen-
tów infrastruktury, szczególnie w rejonie 
ronda (optymalny czas zakończenia robót 
do 2.10.2017 r.)

Odwodnienie – podtapianie?
W zakresie prac przewidziano także 
budowę infrastruktury podziemnej – 
kanalizacji deszczowej – kolektor głów-
ny z  rur PCV średnicy 40  cm. Jak  się 
dowiedzieliśmy podczas uroczystego 
otwarcia budowy, wody opadowe popły-
ną istniejącą kanalizacją do ul.  Kona-
rzewskiego. W związku z tym, w najbliż-
szych miesiącach (być może latach), 
trzeba się spodziewać jeszcze większych 
problemów w odbiorze wód opadowych 
w  ul.  Konarzewskiego, Fabrycznej 
i Dworcowej. Przypomnijmy, zalewanie 
tego terenu spowodowane jest niedosto-
sowaniem możliwości przepustowych 
starej magistrali odwodnieniowej. 
W ul. Konarzewskiego znajduje się bo-
wiem stary, betonowy kolektor zbiorczy 
o średnicy 30 cm, do którego podłączo-
no większą (� 40 cm) rurę odbierającą 
kolejno, systematycznie podłączane, 
nowe odwodnienia z  obszarów NCL. 

Budowa al. Jana Pawła II
Po oddaniu w ubiegłym roku 350-metrowego odcinka ul. Wschodniej 
wraz z rondem na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II, w 2017 r. przystąpiono 
do utwardzania drugiej głównej drogi w Nowym Centrum Lubonia (NCL) 
– alei Jana Pawła II

Konieczność wymiany kolektorów 
w ul. Konarzewskiego i dalej – w Dwor-
cowej, aż do ujścia Strumienia Junikow-
skiego znany jest przynajmniej od kil-
kudziesięciu lat. Kolejno następujące 
władze deklarują załatwienie problemu. 
Gdy przed kilkoma laty układano nowy 
kolektor w ul. Cieszkowskiego obiecy-

wano, że problem zostanie wkrótce za-
żegnany. Tak się nie stało. Przebudowa 
skutecznego odwodnienia ma kosztować 
ok. 5 mln zł. Do tej pory (obecnej ka-
dencji władz) nie było dokumentacji 
przebudowy tej ważnej kanalizacji. Jak 
tłumaczy władza wykonawcza, proble-
mem jest m.in. obecna modernizacja 

Q
Zdjęcie wykonane z lotu ptaka – na 1. planie, u dołu, trwają prace przy budowie 
ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Pułaskiego. Dalej, w górę, widzimy 
częściowo wykonany chodnik po stronie bloków z adresem: al. Jana Pawła II 7 i 9 
oraz koryto przyszłej jezdni; następnie gotowe rondo na ul. Wschodniej (wykonane 
w ub. roku). Kolejny odcinek – w kierunku ul. Konarzewskiego – na którym trzeba 
wykonać dodatkowo oświetlenie uliczne (zastawiony jeszcze przez urządzenia 
budujące blok przy ul. Wschodniej 26)   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Choć fragmentarycznie przygotowano specjalne przejścia dla pieszych w okoli-
cach placu budowy, okoliczni mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane 
z błotem, gruzem i wodą   fot. Hanna Siatka
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M .   Ma cha l sk a . 
W  mieście czeka 
około 100 ulic na 
utwardzenie, wiele 
z nich liczy sobie po-
nad pół wieku, są też 
starsze od praw 
miejskich Lubonia 
(63 lata). Obecne 
władze, pomimo de-
klaracji, zrezygno-
wały z  wypracowa-
nego przed laty (au-
torskie opracowanie 
burmistrza W. Kacz-
marka) w  miarę 
sprawiedliwego 
i obiektywnego, sys-
temu opartego na 
specjalnych przelicz-
nikach i  algoryt-
mach. Tak więc, 
które ulice kolejno 
będą utwardzane, 
może zależeć od de-
terminacji, aktywno-
ści i  natarczywości 
samych mieszkań-
ców? W najbliższej 
kolejności zapowia-
dana jest przebudo-
wa ul.  Żabikowskiej 
(od Sobieskiego do 
Buczka) i  budowa 
ul. Dojazdowej.

Uwagi mieszkańców
QQ Po co rondo na ul. 

Pułaskiego w tym miej-
scu? 100 razy bardziej 
jest potrzebne kawałek 
dalej, przy krzyżówce 
ul. Żabikowskiej, Ko-
ściuszki 11 Listopada 
(przy „Netto”).
QQ Z realizacji inwesty-

cji cieszą się pacjen-
ci Przychodni Lekarza 
Rodzinnego w al. Jana 
Pawła II.
QQ Obecni użytkow-

nicy ul.  Wschodniej 
martwią się o bezpie-
czeństwo ruchu oraz 
ograniczone możliwości 
dobrego parkowania 
aut w NCL.

PPR
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Q
Wyciąg z obowiązującego „Miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego Luboń-Centrum” pokazują-
cy całą aleję Jana Pawła II od ul. Po-
wstańców Wlkp. do obwodnicy połu-
dniowej (planowanej dwujezdniowej). 
Niebieskimi kreskami poziomymi z opi-
sem zaznaczyliśmy granice istniejącego 
projektu budowlanego z pozwoleniem 
na budowę, a niebieskim kolorem od-
cinki realizowanej obecnie inwestycji 
drogowej  oprac. Piotr P. Ruszkowski 

Fragment realizo-
wanego projektu 
budowy al. Jana 
Pawła II od ronda 
na ul. Pułaskiego do 
istniejącego już 
nowego ronda na 
skrzyżowaniu z ul. 
Wschodnią   oprac. 
SD Projekt s.c.

Q
Legenda do projektu   oprac. SD Projekt s.c.

linii E-59 PKP – właściciel terenów nie 
daje Luboniowi prawa do dysponowania 
gruntem. Obecnie trwają procedury 
związane z  pozwoleniem na budowę. 

W budżecie na wszystkie odwodnienia 
w mieście przeznaczono niewiele ponad 
700  tys.  zł. Bez pomocy zewnętrznej 
inwestycja ta nie ma większych szans na 
rychłe s�nalizowanie. Zapisano w  pa-
kiecie 17  mln na budowę tzw. węzła 
przesiadkowego, o które zabiega Luboń. 
Gdy będzie pełna dokumentacja z po-
zwoleniem na budowę i kosztorysy, to 
zostanie dokonane stosowne przeszaco-
wanie w  budżecie miasta – zapewnia 
M.  Popławski. Jednak do realizacji 
sprawnego odwodnienia NCL jeszcze 
daleka droga (czytaj też „Zwycięski I etap 
na str. 19).

Latarnie
Na odcinku od ul. Wschodniej do Ko-
narzewskiego oraz na rondzie z ul. Pu-
łaskiego konieczne jest uzupełnienie 
instalacji oświetlenia ulicznego.

Autobus
Po zakończeniu obecnie prowadzonej 
inwestycji możliwe będzie poprowa-
dzenie przez Nowe Centrum Lubonia 
linii autobusowej nr 690. Zmiany do-
tyczyć będą również trasy autobusów 
614 oraz 610.

Nadzieja?
Póki co, na tej inwestycji kończymy utwar-
dzanie ulic w tej części Lubonia – mówi 

Q
Fragment realizowanego projektu 
al. Jana Pawła II od ronda na ul. 
Wschodniej do ul. Konarzewskiego. 
Dalej dukt pomiędzy ulicami Kona-
rzewskiego a Fabryczną obecnie zajmu-
je „Wiśniowy sad”   oprac. SD Projekt s.c.

Q

O �nansowaniu bu-
dowy dróg w NCL 
patrz też str. 25

Szczegółowo o pro-
jekcie al. Jana Paw-
ła  II pisaliśmy 
w  marcu 2014  r. 
na str. 12.



5/2017

16

W styczniu br. powstała nowa organiza-
cja – Stowarzyszenie Pozytywny Luboń 
(SPL) z siedzibą w Bibliotece Miejskiej 
przy ul Żabikowskiej  42. Utworzyli je 
lubonianie pozytywnie „zakręceni”, któ-
rym zależy, by w naszym mieście żyło się 
lepiej i przyjemniej.

O stowarzyszeniu
Już w ostatnich dniach września ub. roku 
zrodził się pomysł utworzenia nowego 
stowarzyszenia, które o�cjalnie zostało 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądo-
wego 20 stycznia tego roku. Inicjatorzy 
i założyciele, to, jak sama nazwa wska-
zuje, ludzie pozytywnie myślący i nasta-
wieni, uczestniczący w  życiu naszego 
miasta. Prezesem zarządu SPL jest 
Agnieszka Begier (dyrektor Biblioteki 
Miejskiej), jej zastępcami – Sylwia Mar-
ciniak i Małgorzata Błaszkiewicz, skarb-
nikiem – Hanna Wabiszewska, natomiast 

sekretarzem – Grzegorz Rychel. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Izabela Bo-
browska, Katarzyna Pawlak i Grzegorz 
Zapaśnik. Obecnie stowarzyszenie zrze-
sza 18 członków, których głównymi 
celami są m.in.: propagowanie i wspie-
ranie wszelkich inicjatyw mających na 
celu promocję postaw prospołecznych 
i proobywatelskich, wspieranie oraz pro-
mowanie działań przedsiębiorczych, 
aktywizacja społeczna, kulturalna, tera-
peutyczna, ruchowa oraz biznesowa, 
wspieranie i  pomoc innym organiza-
cjom, instytucjom i osobom �zycznym 
w  przedsięwzięciach oświatowo-kultu-
ralnych, zwiększenie aktywności lubo-
nian w swoich lokalnych środowiskach, 
wspieranie i promowanie idei wolonta-
riatu, aktywizowanie społeczności lokal-
nej poprzez kształtowanie przynależno-
ści do danego miejsca czy grupy, dzia-
łalność edukacyjna i szkoleniowa, dzia-
łania wspomagające rozwój ekologii, 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzic-
twa przyrodniczego, działalność mająca 
na celu rozwój i upowszechnienie kul-
tury i  sztuki, wspomaganie rozwoju 
społeczności lokalnych poprzez organi-

zowanie wokół istotnych dla niej spraw, 
organizowanie wypoczynku, w szczegól-
ności dla dzieci i młodzieży, a także osób 
starszych, oraz szeroko rozumiany roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego. Sto-
warzyszenie realizuje swoje cele, orga-
nizując wydarzenia, spotkania, prelekcje, 
plebiscyty, rajdy i  happeningi dla róż-
nych grup wiekowych i  tematycznych. 
W  ramach zainteresowań organizacji 
mieszczą się również: produkcja �lmów, 
spektakli teatralnych i koncertów. Waż-
ne dla niej są również komunikacja na 
portalach społecznościowych (np. Youtu-
be, Facebook) i  prowadzenie własnej 
strony internetowej pod adresem:  
www.pozytywnylubon.pl lub www.po-
zytywny.lubon.pl, gdzie wypowiada się 
w  sprawach publicznych, związanych 
z celami Stowarzyszenia. SPL współpra-
cuje z władzami samorządowymi, pań-
stwowymi, sektorem gospodarczym, 

a  także środkami masowego przekazu 
zainteresowanymi realizacją celów Sto-
warzyszenia i rozwojem społeczeństwa 
obywatelskiego.

Działania
Czwartkowe spotkania przy grach 
planszowych budzą coraz większe za-
interesowanie lubonian. Tradycyjnie 
dominują szachy, gra  się tu również 
w  „Osadników z  Catanu” i  Scrabble. 
Pozytywni zachęcają do zabrania ulu-
bionej planszówki oraz partnera do gry 
i  przyjścia na spotkanie, które ma 
charakter towarzyski i  przeznaczone 
jest dla uczestników od lat 6 do 106. 
Warto wspomnieć, że stowarzyszenie 
otrzymało dotację w kwocie 17 500 zł 
przyznaną z budżetu powiatu poznań-
skiego w zakresie kultury i  sztuki na 
realizację zadania publicznego pn. Fe-
stiwal Polskiej Piosenki im. Janusza 
Kondratowicza Luboń 2017. Tym sa-
mym stało  się współorganizatorem 
imprezy. Planują zorganizowanie 
27 maja „Biegu po książkę” ze startem 
o godz. 10 sprzed Biblioteki Miejskiej 
i  metą przy ul. Romana Maya, gdzie 

Q
Podczas spotkania w Bibliotece Miejskiej stoją od lewej: Marzena Janusz, Hanna 
Wabiszewska, Hieronim Wabiszewski, Lucyna Guźniczak i Małgorzata Błaszkiewicz. 
Od lewej siedzą: Maria Siatka, Tamara Schőn, Michalina Skwierzyńska, Agnieszka 
Begier i Emilia Bryś. Na zdjęciu brakuje: Izabeli i Wojciecha Bobrowskich, Katarzyny 
Pawlak, Ewy Graś, Elżbiety Brzozowskiej, Sylwii Marciniak, Grzegorza Zapaśnika 
i Grzegorza Rychela   fot. Paweł Wolniewicz

CO NOWEGO

Nowe stowarzyszenie

przewiduje  się ognisko przy domu 
Senior Wigor. Wkrótce zostanie prze-
prowadzona akcja oczyszczania miasta 
z  naklejanych na słupach reklam. 
Członkowie nowego stowarzyszenia są 

otwarci na przyjęcie pozytywnie za-
kręconych koleżanek i  kolegów. Na 
swoje spotkania zapraszają również 
sympatyków.

PAW

Na ul. Rydla, pomiędzy Wąską i Nową, 
na działce nr  106/4 o  powierzchni 
970  m2, od 1  marca  br. trwają prace 
budowlane. Inwestorem jest �rma „Blue 
Domes” sp. z o. o., a generalnym wyko-
nawcą Firma Ogólnobudowlana Robert 
Nowaczyk. Postawiono dwa budynki 
mieszkalne, jednorodzinne, dwulokalo-
we, w  zabudowie bliźniaczej. Dwupo-
ziomowe lokale zostaną oddane w stanie 
deweloperskim. Obecnie na sprzedaż 

pozostały już tylko 
dwa mieszkania 
4-pokojowe o  po-
wierzchni 80 m2, któ-
r y c h  k o s z t  t o 
ok. 350 tys. zł brutto. 
Dwa pozostałe lokale 
5-pokojowe o  po-
wierzchni 100  m2 
zostały już sprzedane. 
Ł ą c z ny  m e t r a ż 
wszystkich lokali wy-
nosi ok. 360 m2. Do 

każdego mieszkania przynależą ogródek 
o powierzchni od 100 do 200 m2 oraz 
dwa miejsca parkingowe. Każdy lokal 
posiada balkon. Istnieje również możli-
wość adaptacji poddasza o powierzchni 
ok. 10 m2 do własnych potrzeb. Te bez-
czynszowe lokale będą wyposażone w in-
stalacje: elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną i gazową. Budynki zostaną ocie-

plone styropianem i otynkowane. Teren 
na osiedlu będzie częściowo utwardzony. 
Prace zakończą się 31 lipca br.
To pierwsza inwestycja firmy dewelo-
perskiej „Blue Domes”, która stara się 
o zakup kolejnych gruntów na terenie 
Lubonia. Założycielami spółki, której 
początki przypadają na rok  2016, są 
Piotr Różański i Marcin Wiśniewski, 
którzy deklarują wieloletnią współpra-
cę z branżą budowlaną. Decyzja o za-

łożeniu spółki 
zapadła w re-
sorcie Bluedo-
mes w  Grecji 
i  stąd wzię-
ła  się nazwa 
firmy. Dzia-
łalność dewe-
loperska obej-
muje wszyst-
k i e  e t a p y 
przedsięwzię-
cia budowla-
n e g o ,  o d 

opracowania projektu architektonicz-
nego, przez prowadzenie i nadzór bu-
dowlany do przekazania gotowych 
budynków nowym właścicielom. Sie-
dziba Blue Domes mieści się w Lubo-
niu przy ul. 1 Maja 20, natomiast ob-
sługą sprzedaży zajmuje się WIKING 
Nieruchomości ze Swarzędza.

Natalia

Mieszkania Blue Domes

Q
Wizualizacja budynków �rmy „Blue Domes” od strony frontowej

Q
Widok budynków od strony ogródków działkowych

Q
Pnące się ku górze mury budynków przy ul. Rydla   fot. Natalia
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Z odpowiedzi udzielonej 
mieszkance przez władze 
miasta w  ub. roku w  ra-
mach cyklu „Mieszkańcy 
pytają” wiadomo, że wła-
ścicielem posesji jest spół-
ka z o.o. w stanie likwidacji 
(„WL” 05-2016, str.  27). 
Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego nakazał 
rozbiórkę obiektu, ale spół-
ka nie wykonała tej decyzji. 
PINB poinformował wtedy 
władze Lubonia, że z  po-
wodu braku majątku wła-
ściciela postępowanie eg-
zekucyjne, wszczęte po to, 
by wyegzekwować grzywnę 
nałożoną wobec niewyko-
nania decyzji o rozbiórce, 
zostało umorzone. W  ub. 
roku za pośrednictwem 
„WL” mieszkańcy dowie-
dzieli się, że Burmistrz Lu-
bonia uzgodniła z Powia-
towym Inspektorem Nad-
zoru Budowlanego, iż 
„organ ten podejmie kroki 
w celu pozyskania środków 
na zastępcze wykonanie 
nakazu rozbiórki budynku”. 
Jak widać, przez blisko 20 
lat problem nie daje się roz-
wiązać. (Z)

SÓL W OKU
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Na nieogrodzony teren po byłej �rmie 
„Intersmak” przy ul. Zielonej znów są 
zwożone śmieci. Co prawda, nie w takiej 
ilości, jak przed kilkunastoma laty, kiedy 
władze i służby miejskie nie interesowa-
ły się tą prywatną, opuszczoną posesją, 
jednak w stopniu, który budzi niepokój 
pobliskich mieszkańców. Obawiają się, 

że wystarczy, by ktoś zapoczątkował 
proceder, a następni pójdą w jego ślady. 
Otwarty plac pomiędzy zdewastowany-
mi zabudowaniami byłej �rmy służył 
w przeszłości przez lata jako regularne 
wysypisko odpadów, które stało się sie-
dliskiem szczurów zagrażających sąsia-
dom zaniedbanej nieruchomości.

Złego początki

Q
Śmieci budowlane i bytowe na terenie opuszczonej �rmy „Intersmak” przy ul. Zie-
lonej   fot. Hanna Siatka

Q
Zdemontowane płyty azbestowe zwiezione na teren 
Intersmaku, w głębi sterta gałęzi   fot. Hanna Siatka

Wąski przesmyk wzdłuż torów kolejo-
wych po wschodniej ich stronie na 
odcinku od wiaduktu kolejowego przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. 
Krótkiej oraz tzw. górkę przy torowisku 
między ulicami Krótką a Chopina nie-
którzy lubonianie upodobali sobie jako 
dzikie wysypisko śmieci (miasto jest 
objęte zbiórką śmieci oraz ich segre-
gacją!). Miejscami, o czym wielokrot-
nie przypominamy, teren przypomina 
„bombę ekologiczną z  opóźnionym 
zapłonem” dla środowiska, przechod-
niów oraz okolicznych mieszkańców. 
Można tu znaleźć coraz więcej plasti-
kowych butelek po napojach chłodzą-
cych oraz szklanych po alkoholu, mnó-
stwo worków ze śmieciami domowymi, 
porzucone meble, części i  elementy 
pochodzące z  warsztatu samochodo-
wego, hałdy żużla i  gruzu oraz rury 

betonowe służące do budowy kanali-
zacji burzowej. Przy zachodnim krań-
cu ul. Krótkiej pozostawiono stertę 
kilkunastu opon, których w sumie na 
tym terenie należącym do PKP można 
znaleźć ponad 40. W  ubiegłym roku 
na skutek zgłaszanych przez Straż 
Miejską wniosków i  apeli, przesmyk 
w sąsiedztwie wiaduktu w ul. Powstań-
ców Wielkopolskich został jednorazo-
wo posprzątany. Czy podobnie będzie 
również w tym roku? – Śmieci syste-
matycznie przybywa. Skandalicznym 
jest fakt, że trwa modernizacja linii 
kolejowej Poznań-Wrocław i nikomu, 
oprócz okolicznych mieszkańców, pa-
nujący tu bałagan i degradacja środo-
wiska nie przeszkadzają. Szkoda, bo 
teren ten mógłby stanowić naturalny 
przytorowy ekran izolacyjny.

PAW

Ekologiczny skandal

Q
Na dzikim wysypisku, istniejącym od wielu lat, można znaleźć m.in.: plastikowe 
i szklane butelki, worki ze śmieciami komunalnymi, żużel i gruz, opony, części po-
chodzące z warsztatu samochodowego i porzucone meble   fot. Paweł Wolniewicz

Chciałabym zwrócić uwa-
gę na drzewa na placu 
zabaw, który mieści się na 
skrzyżowaniu ulic Po-
znańskiej, a  Skośnej. Po-
łamane, wyrwane z korze-
niami stanowią realne 
zagrożenie dla przechod-
niów, a przede wszystkim 
dla bawiących  się dzieci. 
Czy tym tematem nie po-
winien  się ktoś mocniej 
zainteresować, a  przede 
wszystkim zadbać o  ten 
obiekt?
Pani Burmistrz zapomnia-
ła również o swoich obiet-
nicach z początku kaden-
cji. Miały być ławeczki dla 
emerytów, przyrządy ćwi-
czeń na placu zabaw, czy-

li podobne do 
t ych ,  które 
znajdują się na 
Wzgórzu Papie-
skim. Szkoda 
tylko, że są one 
tak daleko dla 
mieszkańców 
innych regio-
nów Lubonia.
Z poważaniem

Emerytka  
z Lubonia

List do redakcji

Plac zabaw przy Poznańskiej

Q
Powalone i niebezpiecznie pochylone drzewa na pla-
cu zabaw przy ul. Poznańskiej   fot. Hanna Siatka

Q
Zdewastowana, z niebezpieczne wystającymi drutami – siatka 
ochraniająca boisko do piłki   fot. Hanna Siatka
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Polacy skorzystali w ostatnich miesiącach 
z  możliwości, jakie daje tzw. ustawa 
Szyszki (Jan Szyszko – minister środo-
wiska), według której od 1 stycznia br. 
drzewa i krzewy na prywatnych dział-
kach należących do osób fizycznych 

można wycinać bez pozwoleń i nadzoru, 
o ile nie są pomnikami przyrody (ustawa 
z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 
o  ochronie przyrody). Jak oceniają ją 
lubonianie, można przeczytać w sonda-
żu na str. 19.

Również w  naszym mieście 
usunięto wiele drzew i krze-
wów. Pozostały po nich puste 
miejsca w ogrodach, na traw-
nikach, podwórkach i przy-
szłych placach budowy. Wy-
cinka zieleni na terenach 
prywatnych zbiegła  się z  li-
kwidacją – na dużą skalę – 
drzewostanu miejskiego. Pod 
koniec kwietnia i w pierwszej 
połowie maja z naszych ulic 
zniknęło, lub na dniach zo-
stanie wyciętych, aż 41 drzew, 
z czego 35 w Żabikowie.

Czystka w alejach
Na podstawie ekspertyzy 
przeprowadzonej jesienią 
2015  r. przez Instytut 
Dendrologii PAN w Kór-
niku, miasto zleciło cię-

Pogrom wśród drzew
W ostatnim czasie, podobnie jak w całym kraju, w Luboniu usunięto wiele 
drzew. Na zlecenie samych władz miasta wycięto ich ponad 40, z czego 
większość stanowią 100-letnie lipy z pomnikowych alei w Żabikowie

Q
Miejsce po suchej lipie przed Urzędem 
Miasta, podobnie jak po innych przy 
placu, z dnia na dzień uporządkowano   
fot. Hanna Siatka 

Q
Pełen, wyglądający na zdrowy, pień lipy przy skrzy-
żowaniu ul. Wojska Polskiego z Żabikowską. Dorod-
ne drzewo, którego korzenie zdewastowały chod-
nik, stało na wprost przejścia dla pieszych   fot. 
Hanna Siatka

cia sanitarne i korekcyjne oraz usunięcie 
wielu drzew w alejach lip posadzonych 
na początku XX  w. przez niemieckich 
kolonizatorów, którym radni pierwszej 
kadencji (lata 90.) nadali status alei po-
mnikowych. Jak się dowiedzieliśmy, je-
sienią 2016 r. Rada Miasta znio-
sła wartość pomnikową w sto-
sunku do niektórych „staruszek”, 
a na początku tego roku uzyska-
no decyzję Starosty (luty) na 
usunięcie 9 lip przy ul. 11 Listo-
pada oraz pozwolenie Powiato-
wego Konserwatora Zabytków 
(marzec) na likwidację 23 drzew 
tego gatunku na ulicach: Ponia-
towskiego (6), placu Edmunda 
Bojanowskiego (6), Szkolnej (6) 
Lipowej (4) i Kołłątaja (1), w su-
mie 32. Drzewa usuwano bardzo 
sprawnie, wczesnym rankiem. 
W niektórych miejscach (głów-
nie przy pl. E. Bojanowskiego) 
ślady po wycince likwidowano 
niemal natychmiast. Każde ze 

ściętych, zabytkowych drzew posiada 
w  Wydziale Planowania Rozwoju 
i Ochrony Środowiska (WPRiOŚ) własną 
dokumentację z  formularzem diagno-
styki, sporządzonym przez ekspertów 
z PAN. Joanna Cichoń z WPRiOŚ roz-
wiewa wątpliwości, że choć, jak dało się 
zauważyć, pnie po wielu usuniętych li-
pach wyglądały na zdrowe, a  korony 
miały zielone, w rzeczywistości drzewa 
były w złym stanie – obumarłe, suche, 

popękane, zaatakowane grzybami, gro-
żące upadkiem. Po ścięciu, wystające 
z ziemi fragmenty pni stopniowo znika-
ją z ulic. Ze względu na podziemną in-
frastrukturę, nie można ich wyrwać 
z korzeniami. Są jedynie frezowane na 
głębokość 30  cm. Trzeba poczekać aż 
korzeń się zasymiluje. Dopiero po kliku 
latach, po wymianie gleby, będzie moż-
na posadzić w  tych miejscach nowe 
drzewa. Miasto wybiórczo 
odtwarza aleje w Żabikowie. 
W miejscach, gdzie drzewa 
najmniej kolidują z mediami 
i wyjazdami z posesji, jesie-

Q
Najdłuższy odcinek z nasadzeniami lip sze-
rokolistnych – ul. Poniatowskiego w okolicy 
skrzyżowania z Cmentarną   
fot. Hanna Siatka

Q
Przykład spróchniałej lipy na ul. 11 Li-
stopada   fot. Hanna SiatkaQ

W tym samym czasie, co pobliskie lipy, 
ścięto przynajmniej 4 drzewa na skwe-
rze za pawilonami handlowymi przy ul. 
Kołłątaja (obok placu zabaw)   fot. Han-
na Siatka

Q
Likwidowana w marcu na prywatnym 
terenie przy ul. Rzecznej w pobliżu 
Warty malownicza, rozłożysta topola. 
Podobny los spotkał duży grochodrzew 
przy zejściu na plażę miejską   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
Wyjątkowych rozmiarów pozostałość 
po lipie na ul. Lipowej (okolice skrzyżo-
wania z Kołłątaja)   fot. Hanna Siatka

Q
W połowie marca na otwartym terenie pomiędzy Kolonią PZNF a cmentarzem 
komunalnym wycięto wszystkie drzewa (duże i samosiejki) stanowiące ekosys-
tem dla ptaków i dające cień   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
obok
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W związku ze zjawiskiem jakie 
obserwujemy – wycinką du-
żej ilości drzew – spowodo-
wanej m.in. ustawą dającą 
swobodę decydowania pry-
watnemu właścicielowi 
działki, ciekawi byliśmy opi-
nii mieszkańców. Zbiegło się to także 
z likwidacją sporej ilości lip z zabytko-
wych alei w Żabikowie.
QQ Połowa pytanych – 49,7% – twierdzi, 

że swoboda ta jest dobrym rozwiązaniem. 
Argumenty, jakie przytaczano to m.in.: 
„Teoretycznie tak, ale sytuacja w Polsce 
pokazuje, co daje taka swoboda”, „Nikt 
nie powinien ingerować w to, co mam 
na swojej działce”, „Takie nagłe zwolnie-
nie spowodowało falę cięcia wszystkie-
go”, „Może z ograniczeniem do 3 sztuk 
w przeciągu np. 5 lat”, „Jednak powinno się 
powiadamiać o tym, by była jakaś kontro-
la”, „Z wyjątkiem uznanych za pomniki 
przyrody”, „Pojedyncze sztuki tak, lasu 
nie”, „Ale w zamian powinno się naka-
zać posadzić inne w dogodnym miejscu”, 
„Pod pewnymi warunkami”, „Wszystko 
powinno mieć granice, np. rozsądku”, 
„Ale, jeśli sprawia niebezpieczeństwo”, 
„Podstawowe prawo – Wolność Tomku 
w  swoim domku!”, „Jednak liczba po-
winna być ograniczona”.
QQ Wśród przeciwników swobodnego de-

cydowania o wycięciu drzewa, których jest 
też dużo – prawie 40% (39,3%) – padały 
komentarze: „To samowola”, „Nie można 
nie kontrolować stanu środowiska”, „Ko-
muś na tym zależało?”, „Pod pewnymi 
warunkami”, „Widzimy, czym to skutku-
je”, „Za 50 lat nie będzie czym oddychać”, 
„Drzewa to cud natury, który dwutlenek 
węgla zamienia na tlen!”, „W Polsce, gdzie 
produkujemy dużo CO2, powinny być 
zachęty do sadzenia i pielęgnacji, a nie 
wycinki”, „Widziałem wycięte całe aleje 
drzew”, „Dziś ludzie są leniwi i egoistycznie 
nastawieni do świata, przeszkadzają im 
np. spadające liście, które trzeba sprzą-
tać”, „Widziałem, co zrobił mój sąsiad”, 
„Przechodzimy ze skrajności w skrajność”, 

Odpowiedzi mieszkańców

49,7%
39,3%

Odmówiło 2,3%

Tak
Nie

Nie ma 
zdania 8,7%

Sondaż
Czy właściciel powinien mieć pełną swobodę w decydowaniu o wycięciu 
drzewa?

QQ Obserwuję nadmierną, na niespoty-
kaną dotąd skalę, wycinkę zabytkowych 
drzew w  alejach lipowych na ulicach 
„Żabikowa Kolonii”. Jaką politykę w tej 
sprawie będą stosowały władze miasta? 
Czy w związku z wiekiem drzew, zabyt-
kowe aleje będą systematycznie wyci-
nane i zastępowane nowymi roślinami, 
czy też na ulicach Poniatowskiego, Li-
powej, Kołłątaja, 11 Listopada itd. nie 
będzie nasadzeń, tak jak to obserwuję 
np. na ul. Dąbrowskiego, gdzie z pięknej 
przedwojennej alei pozostało ostatnie 
drzewo i nie ma nowych nasadzeń?    
       (stary lubonianin)

Odp.: Drzewa rosnące w alejach pomni-
kowych w Żabikowie stanowią niewąt-
pliwie bardzo cenny i  rzadki obiekt 
przyrodniczy oraz historyczny. W roku 
2015 dla drzew rosnących w  alejach 
pomnikowych wykonana została przez 
Pracowników Instytutu Dendrologii PAN 
w  Kórniku ekspertyza dendrologiczna 
zawierająca m.in. określenie koniecznych 
zabiegów w obrębie drzew, ich diagno-
stykę i  ocenę ryzyka, ze szczególnym 
uwzględnieniem statyki drzew. Na tej 
podstawie wytypowane zostały drzewa, 

które poprzez swój stan �tosanitarny 
mogą stanowić zagrożenie. Dla usuwa-
nych drzew została przeprowadzona 
procedura znosząca wartość pomnikową, 
tj. uzgodnienie projektu uchwały zno-
szącej formy ochrony przyrody z  Re-
gionalnym Dyrektorem Ochrony Śro-
dowiska w Poznaniu, następnie pod-
jęta została uchwała znosząca wartość 
pomnikową oraz uzyskano decyzję 
Starosty Poznańskiego na usunięcie 
drzew rosnących w rejonie ul. 11 Li-
stopada oraz pozwolenie Powiatowego 
Konserwatora Zabytków na prowadze-
nie prac przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków – dla drzew rosną-
cych w pozostałych alejach. W trakcie 
trwania procedury znoszącej wartość 
pomnikową drzew, jesienią 2016  r., 
w  alejach drzew pomnikowych oraz 
wzdłuż ul. Wojska Polskiego, w  miej-
scach dostępnych oraz najmniej kolidu-
jących zostały dokonane nasadzenia 
drzew gat. lipa szerokolistna, stanowią-
ce uzupełnienie alei w Żabikowie. W su-
mie nasadzono 48 sztuk lip.

oprac. Joanna Cichoń 
(Wydział Planowania Rozwoju  

i Ochrony Środowiska)

Mieszkańcy pytają

Wycinka lip

10 marca, w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, w  Biurze 
Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” 
Luboń złożył wniosek o dofinansowa-
nie projektu pt. „Koncentracja trans-
portu publicznego Miasta Luboń wokół 
transportu szynowego w drodze budo-
wy Zintegrowanego Węzła Przesiad-
kowego w Luboniu wraz z działaniami 
uzupełniającymi”. Projekt będzie reali-
zowany przy udziale środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Działania: „Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych, w tym mo-
bilność miejska”; Poddziałanie: „Wspie-
ranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska, w  ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funk-
cjonowania (MOF) Poznania”.
Inwestycja ma się składać z następują-
cych elementów: zakupu 5. niskoemi-
syjnych autobusów komunikacji miej-
skiej (3 z  napędem hybrydowym, 2 
z napędem konwencjonalnym); budo-
wy automatycznej myjni autobusowej 
w  firmie „Translub”; budowy przy-
dworcowego parkingu – Park & Ride 
(parkuj i jedź) na 82 miejsca postojo-
we (w tym 4 dla osób niepełnospraw-
nych) + 4  miejsca postojowe typu 
Kiss  & Ride (maksymalnie dwie mi-
nuty postoju, czyli szybki buziak, po-
żegnanie i odjazd – podwiezienie bli-
skich do komunikacji miejskiej); 
Bike & Ride z 24 miejscami postojo-
wymi dla rowerów wraz ze ścieżką 
rowerową okalającą parking oraz nie-

zbędnym odwodnieniem (kanał desz-
czowy w  ul. Dworcowej); budowy 
jezdni w ul. Wschodniej wraz z chod-
nikiem i  ścieżką rowerową od ronda 
na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II do 
ul. Okrzei; wreszcie budowy systemu 
roweru miejskiego w  Luboniu – 
w I etapie 3. stacji rowerowych. Projekt 
zostanie uzupełniony kampanią infor-
macyjno-promocyjną. Jego całkowity 
koszt szacowany jest na 17 282 347 zł, 
przy czym Miasto wystąpiło o dofinan-
sowanie w kwocie 13 017 904 zł. Ok. 
4 260 000 zł będzie pochodziło z bu-
dżetu miasta.
Głównym celem przedsięwzięcia jest 
zwiększenie udziału transportu kolejo-
wego w przewozach relacji Luboń – Po-
znań. Zgodnie z regulaminem konkursu, 
złożony wniosek podlega trzyetapowej 
ocenie: strategicznej wykonywanej przez 
Stowarzyszenie „Metropolia Poznań” 
jako instytucję pośredniczącą, oraz for-
malnej i  merytorycznej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielko-
polskiego. Luboński projekt został bar-
dzo wysoko oceniony w I etapie i zna-
lazł się na 1. miejscu listy rankingowej 
wniosków rekomendowanych do do�-
nansowania w wyniku oceny strategicz-
nej ZIT i obecnie jest w  trakcie oceny 
formalnej. O�cjalne wyniki konkursu 
mają zostać ogłoszone do końca paź-
dziernika tego roku, a  w  przypadku 
otrzymania do�nansowania całość zadań 
objętych projektem zostanie zrealizowa-
na do końca 2019 r.

PAW

Zwycięski I etap
Zapowiada się, że Luboń otrzyma kilkanaście mln zł ze środków unijnych 
na inwestycje w ramach budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego

„Wycinają lasy, by budować osiedla”, „Szko-
da naszej przyrody”, „Widziałem, jak wy-
cinano piękne okazy – aż serce bolało”, 
„Drzewo rośnie niekiedy całe pokolenia, 
dziś nie brakuje reklam namawiających 
do kupna pił mechanicznych, no to się 
bezmyślnie rżnie co popadnie”.
QQ Prawie 9% pytanych nie miało zda-

nia i tłumaczyli m.in.: „Zależy od stanu 
drzewa”, „Powinno się rozpatrywać indy-
widualnie”, „Są rejony, gdzie powinno to 
być pod pełną kontrolą”, „Wszystko zale-
ży gdzie?”, „Nie potra�ę jednoznacznie 
odpowiedzieć”.
QQ Wśród internautów (wynik liczony do 

średnich wartości powyżej) było: 67% na 
„Tak”, 31% na „Nie”.
QQ Odmiennie natomiast problem tym 

razem typowała lokalna władza Lubonia. 
Aż 75% (18 na 24) odpowiedziało „Nie” 
(w tym wszyscy burmistrzowie), „Tak” 
podało pozostałe 25% (6 radnych – byli 
to: H. Gawelski, P. Goryniak, K. Górecki, 
P. Krzyżostaniak, A. Okupniak, M. Sa-
mulczyk).
Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród władz), Maria Wieczorek, 
Agnieszka Witkowska, Rafał Wojtyniak 
(Internet) oraz Paweł Wolniewicz.

oprac. PPR

nią 2016 r., posadzono 48 młodych lip 
szerokolistnych.
Oprócz zabytkowych (32 sztuki), na 
odrębne pozwolenie starosty wycięto 
ostatnio również 9 drzew niepomniko-
wych: 2 lipy (na ul. Wojska Polskiego 
przy skrzyżowaniu z  Żabikowską oraz 
na Żabikowskiej, przy rozwidleniu z So-
bieskiego), a  także 2 topole na ul. Po-
znańskiej, 3 wierzby na Niepodległości, 
klon jesionolistny na ul. Kozińskiego 
i spróchniały doszczętnie głóg przy Po-
niatowskiego.

Pozwolono, ale żal
W ostatnim czasie odebraliśmy szereg 
sygnałów od mieszkańców zaniepoko-
jonych wycinaniem drzew. Wielu z Pań-
stwa wskazywało na likwidację często 
pięknych, zdrowych okazów na prywat-
nych posesjach u sąsiadów lub tuż przy 
nich, które wrosły w luboński krajobraz. 
Niektóre przykłady pokazujemy na stro-
nie obok.  HS

Q
Tzw. drzewo „świadek” – martwa 
lipa z alei pomnikowej pozostawio-
na dla potomnych w miejscu mało 
uczęszczanym, przy pl. E. Bojanow-
skiego w okolicy kościoła św. Bar-
bary   fot. Hanna Siatka
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GORĄCE TEMATY

Jak pisaliśmy w temacie głównym ubie-
głorocznych, listopadowych „Wieści”, 
zgodnie z ustawą o zakazie propagowa-
nia komunizmu, do września br. trzeba 
zmienić niechlubne nazwy ulic w Lubo-
niu. IPN niedawno potwierdziło wszyst-
kie 14 wyznaczone do zmiany przez 
miasto. Przypomnijmy nieco historii tego 
procesu, który trwa już od 1990 roku.

Komitet Obywatelski
Pierwszy wniosek w  sprawie zmiany 
nazw niektórych ulic w  Luboniu tra�ł 
już 7 marca 1990 r., do przewodniczą-
cego Miejskiej Rady Narodowej (MRN) 
– Leona Wawrzyniaka. Samorządowy 
Komitet Obywatelski w Luboniu (SKO) 
wraz z Towarzystwem Miłośników Mia-
sta Lubonia (TMML) zwrócił się w nim 
z  prośbą o  rozpatrzenie na najbliższej 
sesji propozycji zmiany patronów 27 ulic. 
Zmian tych domagali się mieszkańcy już 
od dłuższego czasu, zgłaszając konkret-
ne propozycje zarówno w  SKO, jak 
i TMML. Załączony do wniosku projekt 
był konsultowany na otwartych spotka-
niach i poddany opinii społecznej, m.in. 
przez publikacje w „Przeglądzie Luboń-

skim” (poprzednik „Wieści Lubońskich”). 
We wniosku sprzed 27 prawie lat czyta-
my: Żadne racje ekonomiczne nie mogą 
przesłonić faktu, że od chwili powstania 
PRL zniewolone społeczeństwo nie miało 
prawa do swojej bogatej przeszłości histo-
rycznej. Ideologia (dosłownie) zeszła na 
ulice. Nie bez przyczyny ludność okolicz-
nych miejscowości do dziś nazywa nasze 
miasto Czerwonym Luboniem. Teraz, 
kiedy Rzeczypospolitej Polskiej przywró-
cono jej prawdziwą nazwę, czas na od-
danie hołdu tym, którzy przyczynili  się 
do jej obrony, zaistnienia na mapie świa-
ta, zasłużonym dla jej racji stanu, nauki 
i kultury. Jedynymi uczciwymi kryteriami, 
którymi należy się kierować przy nada-
waniu ulicy określonego imienia są:
- powrót do nazwy tradycyjnej, żywej 
w świadomości społecznej,
- wybór takich patronów, którzy cieszy-
li  się niekwestionowanym autorytetem 
w społeczeństwie, a ich zasługi dla nasze-
go regionu i kraju zostały zwery�kowane 
przez historię, bez względu na ich przy-
należność narodową czy partyjną.
Proponowane wówczas ulice do zmiany 
przedstawiamy w formie tabelarycznej, 

Zmiana nazw ulic usystematyzowaliśmy je wg dat dokona-
nia zmiany nazwy oraz alfabetycznie, 
pozostawiając informacje o  hierarchii 
na wniosku (nr na liście z 1990 r.).

Zatrzymany proces
Jak wynika z  zamieszczonych w  tabeli 
danych, z proponowanych w 1990 roku 
zmian 27 nazw ulic w Luboniu, nadal do 
wery�kacji pozostała większość – 14, 
czyli 52%. Pięć niechlubnych nazw ulic 
(19% wnioskowanych) zmieniła jeszcze 
Miejska Rada Narodowa, tuż przed zmia-
nami ustrojowymi w marcu 1990 roku 
i były to ulice: Armii Czerwonej, Dzier-
żyńskiego, Waryńskiego, Nowotki i Mar-
chlewskiego. Tyle samo – 5 zmian – do-
konał wybrany w maju 1990 r. pierwszy 
samorząd gminny – Rada Miasta Luboń. 
Zniknęły wówczas nazwy takich patro-
nów, jak: Świerczewskiego, Stalingradz-
ka, Janka Krasickiego, Pasikowskiego 
i Hanki Sawickiej. Z jednej zmiany pa-
trona – Marcina Kasprzaka – ostatecz-
nie się wycofano. W innym przypadku 
– ul. Okrzei – chęć powrotu do przed-
wojennej nazwy patrona (Józefa Piłsud-
skiego) została w lipcu 1990 r. oprote-
stowana przez mieszkańców i  wycofa-
no  się z  niej (uchwałą 25.07.1990  r.). 
Jeśli chodzi o jeszcze inną z wnioskowa-
nych wówczas do zmiany ulicy – Dą-
browskiego – nie możemy określić, czy 

i kiedy zmieniano imię z Jarosława (ge-
nerała i naczelnego dowódcy wojsk Ko-
muny Paryskiej; podczas wojny domowej 
w Hiszpanii jego imię nosili Dąbrowsz-
czacy) na Jana Henryka (generała, na-
czelnego wodza wojsk polskich Księstwa 
Warszawskiego, o  którym śpiewamy 
w hymnie narodowym)?
Przez ostatnie 23 lata, czyli od 1993 r., 
kolejne władze samorządowe nie doko-
nywały zmian nazw związanych z  ko-
munistycznym reżimem w Polsce i agen-
turalną działalnością niektórych patro-
nów dla Sowietów. Próbę zwery�kowa-
nia czternastu niechlubnych w Luboniu 
patronów podjął jeszcze w 2011 r. bur-
mistrz Dariusz Szmyt, ale nic z tej akcji 
nie wyszło (patrz: „WL” 12-2011, str. 31).
Ustawa z  kwietnia 2016  r. ostatecznie 
nakazuje samorządom dokończyć proces 
do września 2017 r. O problemie pisali-
śmy szeroko w listopadowym numerze 
Nienależnego Miesięcznika Mieszkań-
ców na str.  2, 3, 22. W  grudniowym 
wydaniu na str.  27 zamieściliśmy listy 
mieszkańców z  propozycjami zmian 
nazwy np. ul.  Faustmana czy Buczka. 
Dzwonicie też Państwo do redakcji 
z prośbą, by tego czy innego 
patrona zaproponować. Dzię-
kujemy za sygnały, przypo-
minamy jednak, że redakcja 
„Wieści Lubońskich” ani 

Wykaz i historia zmian nazw ulic w Luboniu związanych z dekomunizacją
okres 

zmiany niechlubna nazwa ulicy

Proponowane w 1990 r. nowe 
nazwy ulic przez 

Samorządowy Komitet 
Obywatelski w Luboniu

nr na 
liscie z 
1990 r.

data dokonania 
zmiany nazwy

Przyjęta - obowiązujaca 
nazwa po zmianie patrona

Zmiany proponowane 
obecnie przez Urząd Miasta 

w 2017 r.

Armii Czerwonej Edmunda Bojanowskiego 1 16.03.1990 r. 11 Listopada nie dotyczy
Dzierżyńskiego Armii Poznań 5 16.03.1990 r. Armii Poznań nie dotyczy
Marchlewskiego Józefa Rivoliego 19 16.03.1990 r. Józefa Rivoliego nie dotyczy

Nowotki Ks. Teodora Nogali 18 16.03.1990 r. Ks. Teodora Nogali nie dotyczy
Waryńskiego Ks. Stanisława Streicha 15 16.03.1990 r. Ks. Stanisława Streicha nie dotyczy

Janka Krasickiego Ignacego Krasickiego 17 25.07.1990 r. Ignacego Krasickiego nie dotyczy
Stalingradzka Niepodległości 16 21.12.1990 r. Niepodległości nie dotyczy

Pasikowskiego Henryka Wieniawskiego 23 1.07.1992 r. Paderewskiego nie dotyczy
Świerczewskiego 3 Maja 8 24.11.1993 r. 3 Maja nie dotyczy
Hanki Sawickiej Heleny Szafran 25 10.11.1993 r. Cyryla Ratajskiego nie dotyczy

? Dąbrowskiego Henryka Dąbrowskiego 7 brak danych Henryka Dąbrowskiego nie dotyczy

Kasprzaka Stanisława Staszica 2 nie zmieniono pozostawiono
Marcina Kasprzaka nie dotyczy

Okrzei Józefa Piłsudskiego  14 nie zmieniono Okrzei nie dotyczy

22 Lipca Armii Krajowej 4 do 09.2017 r. ? Ludwika Chudziaka;
Wisławy Szymborskiej

Mariana Buczka Ignacego Paderewskiego 26 do 09.2017 r. ? Wolności; Karola Buczka

Faustmana Arkadego Fiedlera  20 do 09.2017 r. ? Wacława Faustmanna; 
Powstańców Śląskich

Malgorzaty Fornalskiej Czajkowo  13 do 09.2017 r. ? Forsycjowa: Chabrowa

Władysława Hibnera Sokoła 6 do 09.2017 r. ? Kazimierza Grendy;
 Adama Asnyka

Kozińskiego gen. Józefa Hallera 21 do 09.2017 r. ? Hreora Kozińskiego;
Stefana Batorego

Kurowskiego Wincentego Witosa  12 do 09.2017 r. ? Sadowa; Miętowa

Lemańskiego Floriana Marciniaka 9 do 09.2017 r. ? Jana Lemańskiego;
Józefa Wybickiego

Jana Mazurka Raczyńskich  22 do 09.2017 r. ?  Tadeusza Mazowieckiego;
Władysława Reymonta

Migali Hipolita Cegielskiego 27 do 09.2017 r. ? Urocza; Sybiraków
Jana Panka Augustyna Denizota 10 do 09.2017 r. ? Rolna; Wysoka

Henryka Rutkowskiego Józefa Kostrzewskiego 24 do 09.2017 r. ? Pustynna;
Stefanii Szajkówny-Rębacz

Władysława Skóry Marcina Rożka 3 do 09.2017 r. ? Henryka Kowalówki;
 Kamila Cypriana Norwida

Walki Młodych Dezyderego Chłapowskiego  11 do 09.2017 r. ? Kolbego; Planatowa
oprac. Piotr P. Ruszkowski

R
M

L
I k

ad
en

cj
a

(1
99

0-
19

94
)

M
R

N
(M

ie
js

ka
 R

ad
a 

N
ar

od
ow

a)
19

88
-1

99
0

na
zw

a 
do

 d
zi
ś 

ni
e 

zm
ie

ni
on

a
je

st
 w

 w
yk

az
ie

 d
o 

zm
ia

ny

odstąpiono

cd.  
obok



5/2017

21

Ludwik Chudziak (1899 – 1942)
Powstaniec wielkopolski i górnośląski odznaczony m.in. 
Krzyżem Virtutti Militari, skarbnik lubońskiego Koła 
Powstańców Wielkopolskich; społecznik – organizator 
życia kulturalnego w Luboniu, założyciel szkółki boksu 
oraz m.in. przewodniczący rad klasowych i organizator 
imprez na dziedzińcu SP 2. Podczas II wojny światowej 
dowódca jednej z konspiracyjnych grup Narodowej Or-
ganizacji Bojowej – tzw. „Piątki Poznańskie” skazany za 
tę działalność na karę śmierci – zgilotynowany podczas 
okupacji w Poznaniu. Jego nazwisko zostało upamięt-
nione na głazie przed biurowcem Zakładów Hipolita 
Cegielskiego, gdzie pracował.
Tuż po wojnie ul. 22 Lipca, przy której mieszkał, miała nosić jego imię. Nie zgo-
dziły się na to komunistyczne władze (więcej – ”WL” 03-2005, str. 25; „RHL” t. 3 
„Narodowa Organizacja Bojowa”).   (I)

GORĄCE TEMATY

Ludwik Boczoń (1883-1960)
Pierwszy kierownik polskiej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Luboniu, poseł na Sejm II Rzeczpospolitej w  latach 
1928-30 i 1930-35, społecznik działający w wielu struk-
turach, także lokalnych; autor artykułów prasowych, 
założyciel Spółdzielni Budowlanej „Osada” w Żabikowie 
i nowej osady o nazwie „Bocianowo” na terenach dzi-
siejszego centrum miasta, w czasie II wojny światowej 
członek Związku Walki Zbrojnej o pseudonimie „Kaktus”, 
podobnie jak cała jego rodzina związany z Armią Kra-
jową (AK), zastępca szefa Miejskiej Delegatury Rządu 
– Zakopane „Polski Podziemnej” o pseudonimie „Baca”.
Przed wojną dzisiejsza ul. Kopernika nosiła imię Ludwi-
ka Boczonia. Zabudowa willowa ul. Okrzei to także jego 
dzieło (więcej informacji m.in.: „WL” 07-2009 str. 23; „RHL” t. 4, „Saga rodu Bo-
czoniów”).   (I)

Q
Ludwik Boczoń

Q
Ludwik Chudziak

Augustyn Denizot (1836-1910)
Wybitny ogrodnik, szkółkarz, pochodzący z  Francji, 
który od 1900 r. posiadał w Luboniu 30-hektarową szkół-
kę; twórca wielu przypałacowych parków nie tylko w Wiel-
kopolsce; ojciec m.in. Edwarda – rajcy gminy Luboń 
w 1934 r. i Alfreda – wybitnego �zyka na Uniwersytecie 
Lwowskim, a potem Uniwersytecie Poznańskim. Po Au-
gustynie i Edwardzie Denizotach zachował się w Luboniu 
(dziś w ruinie) skromny dworek przy ul. Dworcowej.
Nazwa ulicy może być równie Edwarda Denizota, bądź 
po prostu Denizotów – zasymilowanej, polskiej i bardzo 
patriotycznej rodziny (pomocna literatura m.in.: „WL” 
04-1992, str. 6; „WL” 11-1995, str. 9 „Zapomniany lubo-
nianin”; „WL” 12-2006, str. 23; „WL” 09-2012 str. 4 „Orzeł 
lubońskiego ratusza”; książka „August Denizot” autorstwa 
Elżbiety Guzikowskiej-Konopińskiej – 2016 r.).   (I)

Q
August Denizot

Kazimierz Grenda (1906 – 1959)
Dr geogra�i. Kierownik szkoły w Luboniu do wybuchu II woj-
ny światowej i nauczyciel geogra�i. Związany ze strukturami 
harcerstwa, inicjował w Luboniu powstawanie drużyn harcer-
skich. Komendant hufca Poznań-Powiat. Podczas okupacji 
przebywał w Warszawie, związany z Główną Kwaterą Szarych 
Szeregów. Nosił pseudonim „Granica”. Pełnił funkcję wizytato-
ra chorągwi harcerskich z  terenu zachodniej Polski. Podczas 
Powstania Warszawskiego, po śmierci hm. Edwarda Zurna, 
został szefem Pasieki – Kwatery Głównej Szarych Szeregów. 
Zainicjował Harcerską Pocztę Polową. Odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Po rozwiązaniu w 1945 r. Armii Krajowej działał 
w organizacjach niepodległościowych: „Nie”, Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj. 
Był Komendantem Okręgu Łódzkiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). 
W listopadzie 1946 r. aresztowany i w procesie pokazowym skazany na karę śmier-
ci, zamienionej później na 15 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych. 
W marcu 1956 r. ciężko chorego zwolniono warunkowo. Wkrótce zmarł, został 
pochowany na cmentarzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.
Mógłby być patronem np. obecnej ul. Hibnera, w pobliży szkoły, którą kierował (SP 3), 
gdzie uczył i tworzył harcerstwo (pomocne materiały: „WL” 08-2005, str. 24; „WL” 09-
2007, str. 7; „WL” 03-2009, str. 4; „WL” 10-2011, str. 35; „WL” 03-2014, str. 31; „WL” 
03-2016, str. 17; „WL” 10-2016, str. 4; „200 lat oświaty w Luboniu”, str. 251). (I)

Q
Kazimierz Grenda

Gustaw Lewandowski (1885 – 1943)
Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (od 
1901  r.) i  jego prezes na Okręg Poznański. Właściciel 
domu przy ul. Ogrodowej 7, w którym podczas II wojny 
Rosjanie urządzili szpital wojskowy. W  czasie I  wojny 
światowej wcielony do wojska niemieckiego, z którego 
uciekł do armii rosyjskiej, a potem na wolność. Żołnierz 
w  oddziałach generała Dowbór Muśnickiego, a  potem 
organizator polskiej armii; uczestnik Powstania Wielko-
polskiego. Udzielał się w wielu organizacjach społecznych 
i stowarzyszeniach oraz w plebiscycie dotyczącym losów 
Pomorza. Bezpośrednio przed II wojną – radny w Lasku. 
Przed wybuchem wojny i po ucieczce władz oraz policji 
organizował w  Lasku Straż Obywatelską, której oddał 
własną broń. Za udział w Sokole wywieziony z rodziną 
na Podlasie, tra�ł do Warszawy, gdzie konspirował z Cy-
rylem Ratajskim. Przed wojną był znanym mistrzem 
tapicerskim i dekoratorem wnętrz, m.in. twórcą przedwojennego wystroju opery 
poznańskiej (więcej – „WL” 05-2003, str. 19). (I)

Q
Gustaw Lewandowski

Adam Kuryłło (1893 – 1970)
Urodzony 24.12.1893 r. światowej sławy wirtuoz skrzy-
piec, który po powrocie z 25-letniego międzynarodo-
wego tournėe przez resztę życia mieszkał z  rodziną 
w Luboniu (ul. Waryńskiego, dziś ks. Streicha). Z naj-
doskonalszymi orkiestrami skrzypcowymi wykonywał 
utwory mistrzów w najsłynniejszych salach koncerto-
wych świata. Kompozytor, pedagog, opiekun młodych 
artystów oraz organizator polskiego życia artystyczne-
go i popularyzator rodzimej muzyki za granicą. Popu-
laryzator twórczości Henryka Wieniawskiego (stworzył 
towarzystwa muzyczne im. Wieniawskiego 
w Nowym Jorku i Meksyku skupiające arty-
stów ze środowisk polonijnych, a także po-
znańskie organizujące słynny Konkurs 
Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego). Studia 

Q
Adam Kuryłło

wydawca Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe „Forum Lubońskie”, chociaż 
szeroko temat przedstawiają i komen-
tują, nie mają wpływu na zmianę pa-
trona. Wszelkie wnioski i pisma w tych 
sprawach prosimy kierować do Urzędu 
Miasta lub zaangażować radnego z da-
nego okręgu. Do redakcji prosimy 
nadsyłać kopie, listy, refleksje itp.

Propozycje
Przedstawiamy zasłyszane, dostarczone 
do redakcji, bez szerszej argumentacji 
nazwy potencjalnych patronów dla ulic: 
„Sokoła” (organizacja, której gniazda 
znajdowały się przed wojną w Żabikowie, 
Luboniu i Lasku), „Stefana Wierkiewi-
cza” (mistrz w biegach długodystanso-
wych, żołnierz 1939 r.), „Stefanii Szaj-
kówny” (mistrzyni Polski w  kajakar-
stwie; proponowana na patronkę hali 

widowiskowo-sportowej), „Włodzimie-
rza Kaczmarka” (pierwszego burmistrza 
Lubonia, jest patronem hali widowisko-
wo-sportowej w  Luboniu) „Zenona 
Twardowskiego” (wieloletni komendant 
OSP w  Luboniu, jego imię nosi skwer 
przy OSP), „Hansa Poelziga” (architekt 
zakładów w  Luboniu), „Fosforowa” 
(odnosi się do Zakładów Fosforowych), 
„gen. Henryka Kowalówki” (komendant 
Okręgu Poznańskiego AK, stracony 
w 1944 r. w obozie żabikowskim), „An-
drzeja Remleina (zasłużony, wieloletni 
sołtys Lubonia, którego nazwę przed 
wojną nosiła część dzisiejszej ul. 3 Maja). 
Należy pamiętać, że władze miasta wy-
wodzące się z tego samego ugrupowania, 
które obecnie znajduje się u władzy, tj. 
Forum Obywatelskiego, obiecywały na-
zwanie jednej z ulic „Powstania Poznań-
skiego Czerwca 1956”.

Patrzenie lokalną historią
Kilkudziesięcioletnia działalność „Wie-
ści Lubońskich i „Forum Lubońskiego” 
w zakresie odkrywania lokalnej historii 
pozwala przedstawić, przypomnieć czy 
uzupełnić listę także o inne lokalne oso-
by, naszym zdaniem, godne upamiętnie-
nia jako patroni np. ulic. Ich krótkie 
charakterystyki przedstawiamy obok 
wraz z odesłaniem do szerszych lokal-
nych źródeł. Propozycje te częściowo 
przedstawiliśmy w  „WL” 12-2011 na 
str. 31. Przeglądając biogramy lubonian 
zamieszczone w  naszych wydawnic-
twach, czytelnicy mogą napotkać inne, 
godne lokalnej pamięci, nazwiska i oso-
bowości.

Z 14 nazw patronów, przedstawionych 
w tabeli i wysłanych przez Urząd Mia-
sta do weryfikacji w Instytucie Pamię-

ci Narodowej, zakwalifikowano wszyst-
kie. Jakie będą nowe nazwy, sprawa 
jest otwarta i  zależy od zaangażowa-
nia  się mieszkańców poszczególnych 
ulic oraz od radnych. Ostateczne de-
cyzje podejmie Rada Miasta. Wg za-
powiedzi władz, w maju przyjmowane 
są jeszcze propozycje nazw, w czerwcu 
zostaną przeprowadzone konsultacje 
i  wybory nazw wśród mieszkańców, 
a w lipcu, w oparciu opinie mieszkań-
ców Rada Miasta podejmie stosowne 
uchwały.

PPR

Wśród oficjalnych, podanych przez 
Urząd dla ul. Walki Młodych, jedna 
z propozycji to: Planatowa. Prawdopo-
dobnie powinno być: Plantowa (od plant 
– zielonych ogrodów) lub Platanowa 
(gatunek drzewa).

cd.  
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Stanisław Łączkowiak (1888 – 1941)
Sołtys Żabikowa. Urodzony w Dusznikach, z zawodu kowal, wyje-
chał do Berlina, gdzie podtrzymując wpojone w domu rodzinnym 
tradycje polskie, działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” 
i Kole Śpiewu. W 1919 r. wyjechał do Poznania, kupił domek przy 
ul. Lipowej w Żabikowie, dokąd przeniósł się z rodziną. W okresie 
międzywojennym pracował przy naprawie kotłów parowozowych 
w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu. W la-
tach 30. rozwinął lokalną działalność społeczną. Był człowiekiem 
zrównoważonym, sprawiedliwym i bardzo dobrym organizatorem. 
To spowodowało, że społeczeństwo wybierało go na sołtysa. Funk-
cję tę pełnił w latach 1931 – 1939. Był też prezesem Komitetu To-
warzystw działających w Żabikowie, prezesem Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz członkiem innych organizacji. 25.09.1939 r. został aresztowany, więziony 
w budynku poczty przy dzisiejszym pl. E. Bojanowskiego oraz w piwnicy obecnego 
probostwa św. Barbary. Trzeci raz aresztowany w maju 1940 r. został przewieziony do 
siedziby gestapo – Domu Żołnierza w Poznaniu. Od 25.05 – 22.06.1940 r. przebywał 
w Forcie VII, od czerwca1940 r. w obozach koncentracyjnych – Dachau i Mauthausen, 
gdzie umarł 29.05.1941 r., mając zaledwie 53 lata (więcej informacji – „200 lat oświaty 
w Luboniu”, Luboń 2008, str. 162).   (I)

Q
Stanisław  
Łączkowiak

Antoni Marcinkowski (1893-1940)
Dyrektor Zakładów Ziemniaczanych, kpt. Wojska Pol-
skiego zamordowany w Katyniu. Urodzony we Wronkach, 
jako agronom odbywał praktyki m.in. w  Zakładach 
Ziemniaczanych w  Luboniu. Uczestniczył w  I  wojnie 
światowej, walczył pod Verdun (ranny). Brał udział w Po-
wstaniu Wielkopolskim, w końcowej fazie walk. Został 
dowódcą dywizjonu w 1. Pułku Artylerii Ciężkiej. Uczest-
niczył w wojnie polsko-bolszewickiej, służąc w 7. Pułku 
Artylerii Ciężkiej. Po zdemobilizowaniu w 1922 r., podjął 
pracę jako prokurent w Zakładach Przemysłu Ziemnia-
czanego „Luboń-Wronki”. Później został ich kierownikiem 
z tytułem dyrektora. Pracował w nich do II wojny świa-
towej. Był członkiem rady para�alnej budującego  się 
kościoła pw. św. Jana Bosko w Luboniu. Mieszkał z rodziną przy obecnej ul. Armii 
Poznań 64. W 1939 r. otrzymał przydział do 14. Dywizji Piechoty. Pod Tarnopolem 
wzięty do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku. Zamor-
dowany przez NKWD prawdopodobnie 27.04.1940 r. Odznaczony m.in. Krzyżem 
Żelaznym II klasy (1917 r.) i Orderem Odrodzenia Polski (1921 r.), pośmiertnie 
– Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. (1985 r.). (więcej informacji „Rocznik 
Historyczny Lubonia” t. 1 „Katyńczycy”)   (I)

Władysław Nowacki (1890 – 1945)
Żołnierz Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, uczest-
nik wojny polsko-bolszewickiej, przedwojenny inżynier 
chemik w Zakładach Ziemniaczanych (kierownik labora-
torium chemicznego) wykształcony w  Szkole Politech-
nicznej w Liège w Belgii; założyciel i komendant Straży 
Pożarnej w Luboniu, prezes Powiatowej Straży Pożarnej, 
członek Zarządu Wojewódzkiego Straży Pożarnych; prezes 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), 
czyli Młodych Polek w Luboniu (więcej – „WL” 08-2011, 
str. 34; „RHL” t. 1 „Hallerczycy”).   (I)

Q
Władysław Nowacki

Stanisław Skrzypczak (1900 – 1966)
Sołtys gminy Luboń (1933 – 1937), powstaniec wielkopolski 
i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.; założyciel 
Chóru „Bard” i jego pierwszy prezes, społecznik. Zasłużył się 
m.in. przy budowie kościoła pw. św. Jana Bosko w Lubo-
niu oraz odbudowie tej świątyni po spaleniu jej podczas 
II wojny (więcej „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
str. 261).   (I)

Q
Antoni Marcinkowski

Q
Stanisław Skrzypczak

Stanisław Taczak (1874 – 1960)
Kapitan piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego, pierwszy 
głównodowodzący Powstaniem Wielkopolskim i podpułkow-
nik Armii Wielkopolskiej oraz generał brygady Wojska 
Polskiego. W stanie spoczynku jako przewodniczący Okręgu 
Zarządu Straży Pożarnych w  Poznaniu wizytował Luboń 
(Zakłady Ziemniaczane) i  przyczynił  się do wyposażenia 
lubońskiej OSP w pierwszy samochód bojowy.   (I)

Q
Stanisław Taczak

Józef Thomas (1840-1931)
Dzierżawca folwarku hr. Augusta Cieszkowskiego na prze-
łomie XIX i XX wieku, gorliwy organizator Kółek Rolniczych 
i  prezes kółka wirowskiego (1898-1905), członek Dozoru 
Kościelnego para�i Wiry, gdy kościół ten służył terenom 
dzisiejszego Lubonia, działacz narodowy – wieloletni sekre-
tarz Komitetu Wyborczego w zaborze pruskim. Żywo inte-
resował  się budzącym  się państwem polskim, wspierał 
wszelkie działania zmierzające do wyzwolenia Wielkopolski 
spod pruskiego panowania. Za zasługi na polu społecznym 
oraz zaangażowanie w rozwój rolnictwa odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim – Polonia Restituta. Słynął z wygłaszanych mów 
okolicznościowych i toastów. Inne funkcje, honory i odzna-
czenia: Krzyż Zasługi, członek honorowy Wielkopolskiego 
Towarzystwa Kółek Rolniczych, członek poznańskiego oddziału Towarzystwa 
„Sokół”, członek Towarzystwa Stella w Poznaniu, członek Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu, Honorowy Obywatel Miasta Dolsk (1925 r.), członek Towarzy-
stwa Powstańców i Wojaków, członek Kółka Rolniczego w Mosinie (więcej infor-
macji: „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim” 2009 r. str. 53)    (I)

Q
Józef Thomas

Józef Wawrzyniak (1910 – 1980)
Urodził  się 1.05.1910  r. w  Lasku, tu też  się uczył. Pra-
cował w redakcji „Kuriera Poznańskiego”. Był prezesem 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” gniazdo Lasek, 
któremu najpierw udostępnił, później podarował swoją 
działkę przy ul. 1 Maja. Wzniesiono na niej salę „Sokoła” 
(dziś sala gimnastyczna SP 4). W 1939 r. redakcja „Kurie-
ra Poznańskiego” wysłała go na Węgry, następnie przez 
Jugosławię, Grecję i Turcję dotarł do Syrii, gdzie wstąpił 
na ochotnika do organizującej się Samodzielnej Brygady 
Strzelców gen. Stanisława Kopańskiego. W jej szeregach 
walczył m.in. w  Palestynie, Egipcie oraz w  Libii i  pod 
Tobrukiem. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych w Pale-
stynie w 1942 r. wrócił do jednostki. Wojenne losy 3. Dy-
wizji Strzelców Karpackich wchodzącej w skład 2. Polskiego Korpusu Armii 
Andersa zawiodły Józefa do Włoch. Tu brał udział w  walkach, m.in. pod 
Monte Cassino (11-18.05.1944 r.), gdzie wsławił się jako współorganizator 
wciągnięcia ciężkich dział na wzgórze 324. Za ten czyn uzyskał stopień ma-
jora. W 1947 r. znalazł się w Anglii, skąd w maju wrócił do Polski. Posiadał 
wiele polskich i zagranicznych odznaczeń m.in. Krzyż Virtuti Militari. Po 
wojnie starał się o przywrócenie działalności TG „Sokół”, lecz władze komu-
nistyczne nie wyraziły zgody. Zmarł 4.11.1980 r. w Poznaniu (więcej m.in.: 
„WL” 06-1999, str. 12; „200 lat oświaty w Luboniu”, str. 130; „WL” 06-2009, 
str. 5; „ŚCIŚLE TAJNE – Nieznane fakty z historii Wielkopolski 1945-1989” 
Krzysztof M. Kaźmierczak wkładka „Głosu Wielkopolskiego” 4.06.2009 r.).
Problem w tym, że ul. Wawrzyniaka w Luboniu już jest (przypomnijmy, patronem 
jej jest Piotr Wawrzyniak – 1849-1910 – ksiądz, działacz gospodarczy i społeczny 
Wielkopolski, organizator spółdzielczości polskich banków ludowych w zaborze 
pruskim).   (I)

Q
Józef Wawrzyniak

muzyczne w krakowskim konserwatorium oraz uniwersyteckie i polo-
nistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie Akademia Muzyczna 
w  Wiedniu i  tam też debiut. Koncertował w  wiedeńskiej orkiestrze 
operowej i  na dworze cesarskim przed Franciszkiem Józefem. Studia 
muzyczne uzupełnił w Warszawie u Stanisława Bacewicza. Organizator 
placówek muzycznych w kraju (Toruń – Pomorskie Towarzystwo Mu-

zyczne, kwartet smyczkowy i orkiestra symfoniczna; pierwsze na Pomorzu konser-
watorium muzyczne, którego był dyrektorem). Od 1923  r. zaangażowany przez 
Radio Corporation of America wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W Nowym 
Jorku studia m.in. u sławnego Leopolda Auera. Koncerty w obu Amerykach, Indiach, 
Australii i  Japonii. W  latach 1925-40 profesor gry skrzypcowej w  Metropolitan 
Opera House. Grał w orkiestrze w Holywood. W czasie II wojny koncertował m.in. 
z Ignacym Paderewskim (dochody przeznaczono m.in. dla rodzącego się Wojska 
Polskiego). Długoletni koncertmistrz w Wielkopolskiej Orkiestrze Symfonicznej 
im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu. Kształcił muzyków w poznańskiej Państwo-
wej Szkole Muzycznej im. Kurpińskiego. W 1956 r. uhonorowany Złotym Krzyżem 
Zasługi, w 1964 r. Krzyżem O�cerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla 
kraju, wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Poznańskie-
go”. Ojciec Hanny Kuryłło – zasłużonej lubońskiej nauczycielki. Żona – Emma 
z domu Bogusławska. Zmarł 27 stycznia 1970 r. Pochowany na cmentarzu w Żabi-
kowie (więcej – „WL”10-2003, str. 20 – „Wirtuoz ten mieszkał w Luboniu”).  

 (HS)
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31. Sesja Rady Miasta Luboń 
(26 kwietnia 2017 r.)

Plan miejscowy
W uzasadnieniu do uchwały przyjmu-
jącej plan czytamy: Prace nad planem 
wykonano w  oparciu o  Uchwałę nr 
XIV/77/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 
26 listopada 2015 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie węzła przesiadkowego Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej na obszarze 
miasta Luboń. Przedmiotem planu miej-

scowego jest ustalenie przeznaczenia oraz 
zasad zagospodarowania terenów poło-
żonych w rejonie węzła przesiadkowego 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na 
obszarze miasta Luboń. W planie wyzna-
czono teren kolejowy, tereny parkingów 
publicznych, teren drogi publicznej – kla-
sa lokalna, tereny dróg publicznych – 
klasa dojazdowa, tereny zabudowy usłu-
gowej oraz teren zieleni urządzonej. Na 
ten temat obradowała Komisja Komu-
nalna RML. Szczegółowo, jak mówią 
radni, przeanalizowała zapisy uchwały. 

Jej podjęcie jest niezbędne, 
jeżeli miasto ma przystąpić 
do projektu Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej.
Przy okazji dyskusji nad 
aktywnością zastępców 
burmistrza w okresie mię-
dzysesyjnym, po raz kolejny 
zwrócono uwagę na absur-
dalną sytuację dotyczącą 
biletów miesięcznych na 
liniach obsługiwanych 
obecnie przez dwóch prze-
woźników. Chcący korzy-
stać z obydwu, muszą wy-
kupić dwa bilety miesięcz-
ne. Radny Paweł Andrzej-
czak, który podniósł ten 
problem, pytał półżartem, 
czy po uruchomieniu Po-
znańskiej Kolei Metropoli-
talnej dojdzie do wykupie-

Dwie sesje

nia trzeciego biletu? Przy otaczających 
nas nonsensach pytanie może być zasad-
ne. Zastępca burmistrza, Michał Popław-
ski, całkiem poważnie odpowiedział, że 
w  planach jest jeden bilet, nie tylko 
kolejowy, ale także obejmujący transport 
miejski. Kiedy to nastąpi, przewidzieć 
niestety nie można. Nie sposób też wy-
liczyć dziś kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansować piłkę nożną
Radny Patryk Bartkowiak złożył inter-
pelację, w  której użalał  się na upadek 
Lubońskiego Klubu Sportowego, 
a zwłaszcza drużyny seniorów. Uznał, że 
kompromitujące ją porażki, 0:11 i  0:9, 
z klubami z małych wiosek, są wynikiem 
niedo�nansowania. Postulował rozwa-

żenie możliwości dotowania klubu z kasy 
miejskiej. Radni przyjęli postulat ze 
zdumieniem, a nawet ze zdecydowanym 
sprzeciwem, uznając, że to nie jest zada-
nie miasta. W  Luboniu działają dwa 
kluby piłkarskie i żaden nie odnosi ocze-
kiwanych przez kibiców sukcesów. Może 
połączenie sił byłoby skuteczne, jednak 
z wielu względów jest niemożliwe. Dys-
kusję postanowiono przerwać i zgodnie 
z regulaminem Rady, powrócić do niej 
po odpowiedzi burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej w tej sprawie.
Radna Magdalena Woźniak-Patej kolej-
ny raz upomniała  się o  konsekwentne 
i  surowe wymaganie od wykonawców 
robót ziemnych, aby po ich zakończeniu 
doprowadzali ulice do stanu sprzed re-

Q
Radnych zdumiała propozycja Patryka Bartkowiaka 
(w głębi) w sprawie do�nansowania drużyny piłkar-
skiej LKS   fot Jerzy Nowacki2017-05-12 D:\Teksty\aktualne\WL 05-2017\roboczy 05\lu012a sesja 31 głosowania.xls 1/1
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z z z z z
Bielawski Jakub LIO (4) z w w z z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z z z z z
Dworaczyk Adam LIO (10) z z z z z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z z z z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z z z z z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z z z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF z z z z z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z z z z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z z z z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z z z z z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z z z
Okupniak Andrzej ML (15) z z z z z
Samulczyk Marek ML (3) z z w w w
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z z z z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z z z z z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z z z z z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) z z z z z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z z z z

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

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

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

20 20 19
0 0 0
0 0 2

20 20 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
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Q
Większość radnych przekonały uzasadnienia zaprezentowane przez Huberta Prała-
ta w sprawie odrzucenia uwag mieszkańców do projektu „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń” (nadzwyczajna 
sesja RML)   fot. Jerzy Nowacki
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ścicielem terenu oraz wszystkimi spół-
kami kolejowymi, następnie sporządze-
nie projektu budowlanego wraz ze 
wszystkimi wymaganymi prawem 
uzgodnieniami oraz ostateczna realizacja 
przedsięwzięcia, musiałby być sfinan-
sowana przez Miasto Luboń. Mając to 
na uwadze oraz braki infrastruktural-
ne na terenie Lubonia, szczególnie 
w zakresie dróg i chodników, władze 
miasta podjęły decyzję, aby w pierwszej 
kolejności rozbudować infrastrukturę 
przy istniejącym już dworcu kolejo-
wym, m.in. o  parking Park  &  Ride. 
Decyzja dodatkowo motywowana była 
faktem, że z dworca kolejowego w Lu-
boniu dziennie korzystają średnio 472 
osoby (wsiadające, wysiadające w cią-
gu doby). Należy tu podkreślić, iż ma-
jąc na uwadze konieczność zaspokojenia 
potrzeb komunikacyjnych mieszkańców 
Lasku oraz konieczność zwiększania 
znaczenia transportu szynowego w po-
dróżach do- i z Poznania Miasto Luboń 
w ramach Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Miasto Luboń wystąpiło o  do�-
nansowanie projektu pod nazwą: „Kon-
centracja transportu publicznego Miasta 
Luboń wokół transportu szynowego 
w drodze budowy Zintegrowanego Wę-
zła Przesiadkowego w  Luboniu wraz 
z  działaniami uzupełniającymi” (czytaj 
na str. 19). Na skutek realizacji przedsię-
wzięcia linie autobusowe nr 614 i  610 
zostaną zmody�kowane w taki sposób, 
aby każdy mieszkaniec Lubonia miał 

dogodny dojazd komunikacją miejską 
do dworca kolejowego.

oprac. Mateusz Olejniczak 
(Wydział Spraw Komunalnych)

SAMORZĄD

21  kwietnia w  Sali Sesyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego w  Poznaniu odbyła  się 
konferencja zamykająca projekt „Ma-
ster Plan dla Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej”. Zorganizowali ją: Stowa-
rzyszenie Metropolia Poznań, Woje-
wództwo Wielkopolskie oraz Stowa-
rzyszenie Inżynierów i  Techników 
Komunikacji RP Oddział w Poznaniu. 

Jej celem była prezentacja działań wy-
konanych w trakcie realizacji projektu 
oraz perspektywy uruchamiania Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 
na kolejnych liniach. Kierownik Pro-
jektu – Maciej Musiał ze Stowarzysze-
nia Metropolia Poznań – zaprezentował 
wykonane działania, podsumowując 
4 lata pracy nad uruchomieniem PKM. 
Lubońskim akcentem konferencji był 

Lubonianie na konferencji udział przedstawicieli naszego miasta: 
burmistrza Michała Popławskiego, 
pracownika Wydziału Spraw Komu-
nalnych UM – Mateusza Olejniczaka 
oraz dr Mikołaja Tomaszyka z Zakładu 
Studiów nad Bezpieczeństwem na Wy-
dziale Nauk Politycznych i  Dzienni-
karstwa UAM, który podczas konfe-
rencji prowadził debatę ekspercką na 
temat przyszłości Kolei Metropolital-
nej. W komentarzach nawiązywał do 
koniecznych inwestycji infrastruktu-
ralnych, ale również do zmian w orga-

nizacji transportu publicznego na te-
renie Aglomeracji, w  tym m.in. do 
koniecznej unii biletowej, której celem 
jest zaproponowanie podróżowania 
mieszkańcom z  jednym biletem nie 
tylko autobusami i  tramwajami, ale 
również pociągami na terenie Aglo-
meracji. Nawiązał również do możliwej 
niechęci niektórych włodarzy gmin do 
współfinansowania połączeń kolejo-
wych, co może utrudnić funkcjonowa-
nie systemu.

PAW

QQ  W koncepcji zintegrowanego trans-
portu publicznego, w  oparciu o  linie 
poznańskiego węzła kolejowego, zapla-
nowano dodatkowy przystanek Luboń-
-Lasek. Dwa lata temu, nie było jeszcze 
przesądzone, czy przystanek taki po-
wstanie. Obecnie buduje się już przej-
ście podziemne w rejonie ul. Podgór-
nej. Mam pytanie, czy tak potrzebny 
w  tym rejonie miasta przystanek ko-
lejowy powstanie? Jeśli tak, to gdzie? 
Zapewne w dużym stopniu usprawni 
on i poprawi komunikację w rozwija-
jącym się Luboniu.    (JB)

Odp.: W Studium Uwarunkowań Roz-
woju Przestrzennego Aglomeracji Po-
znańskiej opracowanym w 2012 r. przez 
Centrum Badań Metropolitalnych auto-
rzy zaproponowali wprowadzenie do-
datkowej stacji kolejowej w  naszym 
mieście. Na linii kolejowej S1 wyznaczo-
no również stację Poznań Świerczewo 
oraz przystanek kolejowy Łęczyca. War-
to zaznaczyć, że opracowany dokument 
miał charakter koncepcyjny i jego głów-
nym zadaniem było wyznaczenie kie-
runków rozwoju w danych dziedzinach. 
Mając na uwadze potrzebę zaspokojenia 
potrzeb komunikacyjnych mieszkańców 
Lasku, w  kwietniu 2015  r. w  Urzędzie 
Miasta zorganizowano spotkanie po-
święcone wprowadzeniu dodatkowej 
stacji kolejowej/przystanku kolejowego 
na terenie Lubonia. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele Wydziału Trans-
portu Urzędu Marszałkowskiego, PKP 

Polskie Linie Kolejowe, PKP Centrum 
Realizacji Inwestycji, PKP Zakład Linii 
Kolejowych oraz Koleje Wielkopolskie 
SA. Przedstawiono szereg argumentów 
potwierdzających potrzebę wyprowa-
dzenia dodatkowego przystanku, m.in. 
gęstość zaludnienia czy dynamiczny 
rozwój obszaru. Spotkanie obejmowało 
również wizję w terenie, podczas której 
ze strony Miasta zaproponowano dwie 
lokalizacje – Luboń /Podgórna oraz 
Luboń /Romana Maya. Niestety, obie 
lokalizacje wiążą się z pewnymi manka-
mentami. W przypadku lokalizacji Lu-
boń/Romana Maya odległość 1230 m od 
obecnie funkcjonującej stacji kolejowej 
jest zbyt mała, aby wprowadzić w tym 
miejscu dodatkowy przystanek. Lokali-
zacja przystanku Luboń/Podgórna na 
linii Poznań-Wrocław została odrzuco-
na z  racji prowadzonej modernizacji 
linii kolejowej E-59, w  ramach której 
pociągi na lubońskim odcinku mają 
osiągać prędkość do 160 km/h. Jedyną 
potencjalną możliwością lokalizacji do-
datkowego przystanku kolejowego jest 
linia S2 Poznań-Grodzisk Wlkp. na wy-
sokości ul. Podgórnej. Ze wstępnych 
analiz wynika jednak, że na skutek wa-
runków terenowych (nasyp kolejowy 
utworzony na dużej wysokości), koszt 
budowy wyniesionej lub ruchomej plat-
formy peronu kolejowego w tym miejscu 
wyniósłby kilkadziesiąt milionów zło-
tych. Całość kosztów związanych z in-
westycją, a więc przygotowanie wstępnej 
koncepcji w celu zatwierdzenia jej z wła-

Mieszkańcy pytają

Przystanek kolejowy w Lasku

Q
Lokalizacja przystanku Luboń /Podgór-
na na linii Poznań – Wrocław została 
odrzucona przez przedstawicieli PKP 
z racji prowadzonej modernizacji linii 
kolejowej E-59, w ramach której pociągi 
na Lubońskim odcinku osiągać mają 
prędkość do 160 km/h

montu. W odpowiedzi usły-
szała, że miasto nie odbiera 
tych napraw, których wyko-
nawcą jest zwykle Aquanet. 
Apelowano o bardziej stanow-
cze żądanie od wykonawców 

i pracowników Urzędu Miasta dopełnie-
nia solidności wykonania takich napraw. 
Do sprawy mają wrócić radni z Komisji 
Komunalnej.
Radna Katarzyna Frąckowiak postulo-
wała zatrudnienie na etacie specjalisty 
od nadzoru budowlanego. Jej zdaniem, 
byłoby to tańsze niż straty, jakie ponosi 
miasto, zatrudniając nadzór zewnętrzny. 
Poparł tę propozycję radny Andrzej 
Okupniak, powołując się na przeprowa-
dzone wyliczenia.

32. Sesja Nadzwyczajna Rady 
Miasta Luboń (8 maja 2017 r.)

Rewitalizacja i Studium
Zaczęło  się od uwag radnego Marka 
Samulczyka na temat nadzwyczajności 
sesji. Radny uznał, że długotrwałe przy-
gotowania i konsultacje w sprawie przy-
jęcia uchwał w  sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru re-
witalizacji na terenie Miasta Luboń oraz 
„Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Luboń”, nie uzasadniały nadzwyczaj-
nego trybu zwołania posiedzenia. Suge-
rował, że jedynym uzasadnieniem są 
terminy przyjęcia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp), które muszą być zgodne z obo-
wiązującym Studium. Trudno odmówić 
racji temu rozumowaniu, zwłaszcza że 
na 24 maja wyznaczono termin kolejnej 
sesji, w czasie której najprawdopodobniej 
będą zapadały decyzje dotyczące miej-
scowych planów. Trudno też nie widzieć, 
że radni działali pod presją czasu, przyj-
mując wszystkie decyzje Burmistrz, od-
rzucające uwagi do Studium, skierowa-
ne przez mieszkańców. Akceptacja któ-
rejkolwiek uwagi skutkowałaby koniecz-
nością uruchomienia procedury bardzo 
wydłużającej terminy podjęcia ostatecz-
nych decyzji. Decyzje zapadały albo 
jednogłośnie, albo zdecydowaną więk-
szością głosów (patrz. tabela głosowań). 
Burmistrz zapewniła ponownie radnych, 
że, zgodnie z  deklaracją, wstrzymała 

wszelkie działania dotyczące ulicy Jaśmi-
nowej. Od woli radnych będzie zależała 
decyzja dotycząca mpzp dla tego terenu. 
Zapadnie ona po informacji na temat 
szansy innego uregulowania zobowiązań 
wobec roszczeń odszkodowawczych wła-
ściciela działki przy ul. Kołłątaja (o spra-
wie pisaliśmy w kwietniowych „WL” na 
str.  3 – „Bój o  zieleń”). Czy dojdzie 
jeszcze w maju do tych ważnych i emo-
cjonujących obrad, oraz wynikających 
z nich decyzji, zależy od terminu publi-
kacji podjętych już uchwał przez woje-
wodę wielkopolskiego.
Decyzje w sprawie rewitalizacji zostały 
podjęte jednogłośnie i bez kontrowersji. 
Więcej o Gminnym Programie Rewita-
lizacji napiszemy niebawem.

Obserwator Luboński
Jerzy Nowacki

cd.  
ze str. 
23

Dwie sesje
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będziemy korzystali wszyscy. Dlatego 
prosimy o cierpliwość i współpracę z wy-
konawcą – w szczególności o dostoso-
wanie  się do tymczasowej organizacji 
ruchu.

Planując decyzje inwestycyjne, za-
wsze stajemy przed trudnym wybo-
rem. Budżet Miasta nie wystarcza na 
szybkie zaspokojenie oczekiwań 
mieszkańców wszystkich nieutwar-
dzonych ulic. Dlatego tak ważne jest 
pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
Nie można otrzymać dofinansowania 
na każdą inwestycję, ponieważ bu-
dowa (czy remont) musi spełniać 
określone kryteria. Co więcej, za 

każdym razem konkurujemy z inny-
mi wnioskami, składanymi przez 
gminy i powiaty. Te uwarunkowania 
mają wpływ na kolejność i  wybór 
danej inwestycji.
Zachęcamy do zapoznania się z planem 
inwestycji miejskich, obejmujących bie-
żący i kolejny rok. Pokazuje on, że prace 
inwestycyjne rozkładane są równomier-
nie w całym Luboniu. W ciągu najbliż-
szego miesiąca uruchomimy przetarg na 
przebudowę odcinka ul. Żabikowskiej. 
Jesteśmy także po konsultacjach z miesz-
kańcami ul. Dojazdowej, na budowę 
której przetarg planujemy ogłosić na 
początku września tego roku.

Joanna Humerczyk
stanowisko ds. komunikacji społecznej UML

O budowie al. Jana Pawła  II czytaj na 
str. 14.

GOSPODARKA

Dobrze, że interesujecie się Państwo cyklem „Mieszkańcy pytają”. Zapraszamy 
do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) i stanowią-
cych (radnych), urzędników itp., które opublikujemy. Chętnie widziane 
będą też polemiki czy komentarze. Przypominamy, że pytania można 
dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebies-
kich skrzynek na terenie Lubonia, a najlepiej przesyłać e-mailem na adres:  
redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 61 810 43 35, 609 616 277, 
609 616 290.
       Redakcja

Mieszkańcy pytają

Apel

W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję 
o budowie ul. Wschodniej, gdyż mieli-
śmy szanse uzyskać do�nansowanie na 
realizację tego projektu, i  odnieśliśmy 
sukces – w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. 
„schetynówka”) otrzymaliśmy zwrot 
połowy kosztów tej inwestycji (od re-
dakcji: przypomnijmy – 1,4  mln.  zł – 
patrz: „WL” 02-2016, str. 22 „Są pienią-
dze na Wschodnią”).
W tym roku zdecydowaliśmy  się na 
budowę al. Jana Pawła II (największa 
lubońska inwestycja w  2017  r.), wie-
dząc, że inwestycja ta ma także duże 
szanse na uzyskanie dotacji, między 
innymi dlatego, że tworzy ciąg komu-

nikacyjny z ubiegłoroczną. Na począt-
ku kwietnia otrzymaliśmy list od Wi-
cewojewody Wielkopolski z wiadomo-
ścią, że aktualnie Miasto może otrzy-
mać dofinansowanie w  wysokości 
ponad miliona złotych, natomiast suma 
ta może ulec podwyższeniu do 50% 
kosztów całej inwestycji. Ostateczna 
kwota będzie znana dopiero po rozli-
czeniu się z zadań przez inne gminy, 
które jako pierwsze otrzymały dofi-
nansowanie w ramach tego programu. 
To duży sukces Miasta, bo dzięki tym 
środkom będziemy mogli szybciej bu-
dować kolejne ulice i chodniki!
Szanowni Mieszkańcy! Czas budowy nie 
jest łatwy dla nikogo z nas, ale z efektów 

Finansowanie budowy ulic w NCL

Przygotowanie do prac projektowych
QQ budowy ulic: Juranda, Długiej, Ku-

rowskiego i Rydla,
QQ budowa chodników: w ul. Podgórnej, 

Fiołkowej, Szymanowskiego, w Osiedlo-
wej od 62G do K.

Projektowanie
QQ przebudowa odcinka ul. Żabikowskiej 

na odcinku od ul. Sobieskiego do skrzy-
żowania ulic Buczka – Targowa – Po-
znańska (przygotowanie do realizacji),
QQ budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. 

Wiejskiej,
QQ budowa ścieżki pieszo-rowerowej Ko-

cie Doły (na odcinku od ul. Wodnej do 
ul. Podgórnej),
QQ budowa domu wielorodzinnego przy 

ul. Łącznej,
QQ budowa ul. Dojazdowej oraz odcinka 

ul. Rydla (od 1 Maja do Walki Młodych),
QQ przebudowa sieci kanalizacji deszczo-

wej w ul. Krętej z remontem nawierzchni 
(zakończono prace projektowe),
QQ termomodernizacja Szkoły Podstawo-

wej nr 2 (zakończono prace projektowe),
QQ rozbudowa Przedszkola nr 1 przy ul. 

Sobieskiego,
QQ budowa chodnika oraz sieci kanalizacji 

deszczowej w ul. Kasprzaka (zakończono 
prace projektowe),
QQ modernizacja sieci kanalizacji desz-

czowej w ul. Dworcowej,
QQ przebudowa Domu Włodarza,
QQ przebudowa przepustu w  ciągu ul. 

Kościuszki,

QQ dojazd do Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Bratek”,
QQ budowa sieci kanalizacji deszczowej 

w ul. Wawrzyniaka,
QQ budowa parkingu przy ul. Dworcowej 

„Park & Ride”,
QQ budowa oświetlenia w ciągu ul. Po-

lnej (projekt Budżetu Obywatelskiego),
QQ budowa sieci kanalizacji deszczowej 

w ciągu ul. Morelowej i Owocowej,
QQ budowa sieci kanalizacji deszczowej 

i chodnika w ciągu ul. Andersena i Ma-
kuszyńskiego.

Realizacja inwestycji
QQ budowa al. Jana Pawła II,
QQ budowa sieci kanalizacji deszczowej 

w ciągu ul. Solskiego,
QQ budowa sieci kanalizacji deszczowej 

w ciągu ul. Rutkowskiego i Spokojnej,
QQ budowa chodnika w ciągu ul. Malwowej,
QQ remont chodnika w ciągu ul. Dąbrowskiego,
QQ budowa chodnika w ciągu ul. Kalino-

wej i Kasztanowej,
QQ remont chodnika w  ciągu ul. Sien-

kiewicza,
QQ budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu 

ul. Kolonia PZNF wraz z odtworzeniem 
nawierzchni drogi,
QQ budowa chodnika w ciągu ul. Jesien-

nej i Wiosennej,
QQ budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej,
QQ budowa chodnika w ciągu ul. Czaj-

czej i Skośnej,
Joanna Humerczyk

UM – stanowisko ds. komunikacji społecznej

Inwestycje komunalne
Stan prac w kwietniu – informacje przesłane z Urzędu na temat inwestycji 
prowadzonych przez miasto, �nansowanych z budżetu

QQ Jaki jest priorytet przy 
podejmowaniu decyzji in-
westycyjnych w mieście? 
Pytanie zadaję w kontekście 
zrealizowanej niedawno 
inwestycji budowy chod-
nika przy ul. Malwowej. To mała, krótka 
ulica zabudowana w 90% jednostronnie, 
większość to domy nie starsze niż 10-let-
nie. Kolejna ulica to Nowa, dwukrotnie 
dłuższa, z co najmniej 3-krotnie więk-
szą liczbą budynków i prawdopodobnie 
mieszkańców, wśród których wielu to 
dzieci w wieku szkolnym. Dzieci, z racji 
niedużej odległości, drogę szkoła-dom 
pokonują samodzielnie, niestety, często 
w fatalnych warunkach (naprzemien-
nie kurz lub błoto). Czym kierowały się 
władze miasta, określając kolejność in-
westycji? Czy i w jakim czasie jest pla-
nowana budowa chodnika na ul. Nowej 
na całej jej długości?  

 (mieszkaniec z ul. Nowej)

Odp.: Zadania inwestycyjne są realizowane 
na podstawie zatwierdzonego „Planu inwe-
stycyjnego wykonania projektów i budowy 
chodników, dróg, kanalizacji deszczowych 
oraz oświetlenia na rok 2017”, który zo-
stał pozytywnie zaopiniowany i przyjęty 
w październiku 2016 r. przez Komisję Ko-
munalną RML. W bieżącym roku miasto 
wykonuje na terenie Górnego Lasku w po-
bliżu ul. Nowej prace projektowe dotyczące 
budowy drogi – ul. Kurowskiego (od ul. 
Sobieskiego do Rydla) oraz ul. Rydla (od 

ul. Walki Młodych do Podgórnej wraz ze 
skrzyżowaniem). Zadania inwestycyjne 
przedstawiane do zaopiniowania przez 
Komisję Komunalną są przygotowywane 
na podstawie wniosków o wykonanie in-
westycji, m.in. budowy chodnika, drogi, 
oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej 
w ulicach miasta. Komisja Komunalna 
dokonuje wyboru inwestycji, po analizie 
dokonanej przez UM Luboń w zakresie 
m.in. własności gruntów, istniejącej za-
budowy wzdłuż ulicy oraz liczby miesz-
kańców, istniejącego uzbrojenia pasa dro-
gowego, lokalizacji przystanków komu-
nikacji zbiorowej oraz statusu w układzie 
komunikacyjnym. W odniesieniu do ul. 
Nowej informujemy, że droga była rozpa-
trywana w celu zakwali�kowania jej do 
wykonania prac projektowych i później-
szej budowy chodnika już w roku 2015. 
Ze względów technicznych, tj. małej 
szerokości pasa drogowego (5 – 6 m) nie 
ma możliwości wykonania takich prac, 
a także z powodu braku pełnej własno-
ści gruntów stanowiących pas drogowy. 
Droga ta może być rozpatrywana do 
utwardzenia jako ciąg pieszo-jezdny, po 
uregulowaniu stanu prawnego własności 
gruntów. Zakres inwestycji na rok 2018 
zostanie ustalony na październikowym 
posiedzeniu Komisji Komunalnej, któ-
ra zaopiniuje wnioskowane inwestycje, 
m.in. prace projektowe dla budowy dróg, 
chodników itd.

oprac. Henryka Grygier 
(dyrektor Biura Majątku Komunalnego)

Mieszkańcy pytają

Chodnik na ul. Nowej

Uwaga!

Materiały do publikacji w „Wieściach Lubońskich” należy przesyłać lub do-
starczać wyłącznie bezpośrednio do redakcji, e-maile na adres: redakcja@
wiescilubonskie.pl, a listy – ul. Wschodnia 23A/62, nie natomiast za pośred-
nictwem członków zespołu redakcyjnego! Tylko tu dokonujemy merytorycz-
nej, technicznej i jakościowej oceny materiałów oraz klasy�kujemy je i pod-
dajemy dalszej obróbce redakcyjnej. Inna droga dostarczenia materiałów 
prasowych – po uzgodnieniu z redaktorem naczelnym lub zastępcą.

Redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”
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Oświetlenie uliczne zamontowane nie-
dawno na odcinku ul.  Polnej (od ul. 
Frezjowej do Maciejkowej) jest dziwnie 
usytuowane. Każda latarnia została za-
montowana w innym położeniu w sto-
sunku do istniejącego chodnika. Jedna 
stoi bezpośrednio na chodniku w ok. 1/3 
jego szerokości, inne bliżej krawężnika, 
jeszcze inne w krawężniku zewnętrznym 
lub poza wydzielonym chodnikiem. Ten 
ostatni przypadek dotyczy głównie lamp 
na skrzyżowaniach z  wyznaczonymi 
przyszłymi ulicami. Zaledwie kilka lat 

temu oddano do użyt-
ku w y budowany 
z  użyciem środków 
unijnych ciąg ul. Po-
znańska-Polna-Kręta. 
Czyż więc dodane te-
raz oświetlenie ulicz-
ne nie powinno na-
wiązywać do już ist-
niejącej infrastruktu-
ry? Czyli, że dodane 
latarnie powinny być 
zamontowane wg jed-
nego projektu wyko-
nawczego np. na ze-
wnętrznym krawężni-
ku chodnika w równej 
odległości?! Bynaj-
mniej unijne to stan-
dardy (przynajmniej 
w to wierzę), bardziej 
lokalna – lubońska 
bylejakość i nieważne, 

Unijne standardy?

Q
Rząd zamontowanych wiosną latarni ulicznych w części 
ul. Polnej. Wyraźnie widać jak dodana infrastruktura rozmi-
ja się z istniejącą linią chodnika. Na pierwszym planie najbar-
dziej wysunięta w ciąg chodnika latarnia w pobliżu ul. Fre-
zjowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

Kilka przykładów jakże różnego posa-
dowienia latarni w stosunku do ist-
niejącej linii chodnika. Czy to są unij-
ne standardy?  
fot. Piotr P. Ruszkowski

czy wina to pro-
jektantów drogi 
lub oświetlenia, 
samych wyko-
nawców czy for-
malnie: energety-
ki, władz gmin-
nych, powiato-

wych, lub samego wojewody, spowodo-
wała taki dysonans, czyli rozminięcie się 
linii chodnika z linią oświetlenia ulicz-
nego. Tak nie powinno  się już robić. 
Mamy XXI wiek, a stosowane powszech-
nie laserowe narzędzia mierzą z dokład-
nością do setnych milimetra.

PPR

Q

Przechodnie korzystający z wyremonto-
wanej niedawno części chodnika 
w ul. Dąbrowskiego zastanawiają się, czy 
była to rzeczywiście niezbędna inwesty-
cja? Zupełnie dobry jeszcze chodnik na 
odcinku od skrzyżowania z  ul. Armii 

Poznań a przejściem dla pieszych przed 
Szkołą Podstawową wymieniono na bru-
kową kostkę. Z pewnością remontu i po-
prawy jakości potrzebowały w tym miej-
scu jedynie krótkie odcinki: wjazdy na 
posesje, wykonane niegdyś z wątpliwej 

Estetyczniej? jakości betonowych bloczków, i  może 
samo przejście dla pieszych. Zdecydo-
wana większość chodnika na omawia-
nym odcinku do ul. Lemańskiego, była 
zadawalająca. Rzadko która z płytek była 
na tyle zdewastowana lub spękana, że 
stanowiła rzeczywiste zagrożenie dla 
pieszych. Zdecydowanie gorzej wyglą-
dają dalsze fragmenty tej ulicy, gdzie 
brakuje wypełnień po wyciętych dużo 
wcześniej drzewach, a dziury i nierówno-
ści stanowią faktyczne przeszkody i pułap-
ki. Komentarze, jakie tra�ały do redakcji 
w tej sprawie to: „Kosmetyka chodnika – 
takie babskie postrzeganie potrzeb” (roz-
mówca miał na myśli radną tego rejonu 
oraz władzę wykonawczą – Burmistrz 
Miasta). Mieszkaniec ul.  Skowronkowej 
zadzwonił i w związku z budową ul. Dą-
browskiego oznajmił: „Na naszej ulicy nie 
ma żadnego chodnika. Żeby w deszczowe 
dni przejść bez zamoczenia butów, musimy 
trzymać się płotów!”. Oczywiście estetyka 
miasta jest bardzo ważną kwestią, często, 
na bazie sygnałów od mieszkańców, pisze-
my o tym, ale czy rzeczywiście w hierarchii 
wartości to dobry moment na taką polity-
kę inwestycyjną? Z większości sygnałów 
wynika, że poprawa estetyki wiąże  się 
raczej ze zmianą organizacyjną, bieżącą 
drobną naprawą (poprawą) danego 
miejsca, czy egzekwowaniem porząd-
ku na terenach miejskich oraz przy 
posesjach.

PPR

Q
Czy ten chodnik był na tyle zdewastowany, że najpilniej wymagał wymiany? Szero-
ki, w miarę gładki, żadnych pułapek, kałuż czy dziur. Zdjęcie wykonane w marcu, 
w „przeddzień” rozbiórki. W oddali trwa już remont od strony ul. Lemańskiego   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Ten sam fragment chodnika po wymianie 
nawierzchni na brukową. Jak na ironię, 
właśnie tam, gdzie znajduje się przystanek 
autobusowy, jego szerokość zwężono 
o około 0,5 m. Sam przystanek jest teraz 
w „pasie zieleni” (póki co, zupełnie niezago-
spodarowanej). Plusem dokonanej inwe-
stycji jest wymiana krawężników, naprawa 
rynsztoku oraz przyległego asfaltu na jezd-
ni. Szkoda tylko, że nie zadbano o norma-
tywną wysokość krawężnika na samym 
przystanku   fot. Piotr P. Ruszkowski
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QQ Jak władze miasta chcą rozwiązać 
trudny komunikacyjnie problem skrzy-
żowania ulic: Żabikowskiej, Wschodniej 
i Wojska Polskiego? W tym skompli-
kowanym miejscu, gdzie osie ulic Woj-
ska Polskiego i Wschodniej są wobec 
siebie przesunięte, wielu kierowców 
zachowuje się niezgodnie z przepisa-
mi. Wyjeżdżając np. z ul. Wojska Pol-
skiego w  Żabikowską na lewo, myślą 
pewnie, że znajdują się już na drodze 
głównej i  wymuszają pierwszeństwo 
wobec samochodów, które wydosta-
ją  się z  ul. Wschodniej. Sytuację po-
garsza duży ruch i  brak widoczności 
w tym rejonie (notorycznie zapełnio-
ny parking przy aptece, który zasłania 
pole widzenia, oraz ograniczony czas 
na wyjazd z ulic podporządkowanych, 
z uwagi na auta wyłaniające się zza po-
bliskiego zakrętu ul. Żabikowskiej od 
strony Sobieskiego). Przyjąwszy, że ul. 
Wschodnia będzie docelowo zbierać ruch 
nie tylko z NCL, ale i z dolnego Lubo-
nia, uważam, że jedynym sensownym 
rozwiązaniem dla tego newralgicznego 

miejsca jest rondo. Moim 
zdaniem, jest ono tu bardziej 
potrzebne niż tam, gdzie 
ronda obecnie się buduje, 
tj. w NCL (skrzyżowanie ul. Wschod-
niej z aleją Jana Pawła II oraz al. Jana 
Pawła II z Pułaskiego).   (mieszkaniec 
ul. Wschodniej)

Odp.: Informuję, że według miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Luboń „Luboń – Centrum” z dnia 
5 lutego 2009 r. docelowym rozwiązaniem 
komunikacyjnym dla tego skrzyżowania 
jest rondo. Mając na uwadze koszty zwią-
zane z budową skrzyżowania tego typu, 
po zakończeniu prac związanych z budo-
wą al. Jana Pawła II, Miasto zleci wykona-
nie badań ruchu na skrzyżowaniu ul. Ża-
bikowskiej – Wojska Polskiego – Wschod-
niej, mających na celu ułatwienie wyboru 
rozwiązania projektowego zwiększającego 
bezpieczeństwo oraz przepustowość tego 
skrzyżowania.

oprac. Mateusz Olejniczak 
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Niebezpieczna krzyżówka

Z uwagi na rozpoczętą w kwietniu bu-
dowę al. Jana Pawła  II i  ronda w  ul. 
Pułaskiego miasto zorganizowało objazd 
dla, odciętych na skutek prac, mieszkań-
ców bloków przy al. Jana Pawła II nr 3 
i  5. Ruch odbywa  się prywatną drogą, 
stanowiącą przedłużenie alei w kierunku 
ul. Powstańców Wlkp. Drogę miejscami 
wysypano grubym kruszywem, wyrów-
nano i  oznakowano, jak sygnalizują 
mieszkańcy, urządzeniami wbijanymi 22 
kwietnia nocą. Przy okazji tych zabiegów 
podniesiono poziom ulicy, przez co 
położone przy niej posesje znalazły jesz-
cze niżej niż dotychczas, narażone na 
zalanie wodą spływającą z drogi podczas 

opadów. Ruch na tej dwukrotnie skrę-
cającej, wąskiej drodze jest duży i nie-
bezpieczny. Na newralgicznym odcinku, 
przy którym mieszkają ludzie, stoją pa-
wilony handlowe, a przed nimi parkują 
samochody, pojazdy mijają się na jezdni, 
która ma ok. 3 metry szerokości. Wśród 
aut próbują przejść piesi. Mieszkańcy, 
w tym dzieci, boją się wyjść z domu. Na 
dodatek wjazd na tę tymczasową ulicę 
od strony Powstańców Wlkp. w dni han-
dlowe jest często zastawiony autami 
sklepikarzy, dostawców i klientów.

HS

Tymczasowy kocioł

Q
Ruch na wąskiej drodze objazdowej pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. a NCL. Z pra-
wej – auto wykonujące manewr parkowania przy pawilonach handlowych   fot. 
Hanna Siatka

Q
Wykonane wcześniej przez mieszkańców zabezpieczenia przed zalaniem posesji, 
po nawiezieniu kruszywa do utwardzenia drogi, na nic się teraz zdadzą

Q
Wysypany kruszywem wjazd na prywatną drogę, obecnie wykorzystywaną przez 
miasto jako objazd dla budynków przy al. Jana Pawła II nr 3 i 5 (w głębi z lewej) 
– w przyszłości przedłużenie alei do ul. Powstańców Wlkp. Z prawej – wjazd na 
teren ryneczku   fot. Hanna Siatka

QQ Czy przystosowana w ostatnim 
czasie do ruchu kołowego droga, 
będąca przedłużeniem alei Jana 
Pawła II do ul. Powstańców Wiel-
kopolskich, należy do miasta? Je-
śli nie, to do kogo? Kto wysypał 
drogę wątpliwej jakości materia-
łem? Wcześniej nie mogliśmy  się 
doprosić żadnych decyzji dla tego 
rejonu, a teraz, kiedy miasto budu-
je rondo przy ul. Pułaskiego i po-
trzebny jest wyjazd z NCL, drogę 
wyrównano, utwardzono i  mamy 
pod nosem duży ruch oraz kolejne 
problemy.   (tel.)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie w spra-
wie objazdu na okoliczność budowy 
ronda na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego 
i al. Jana Pawła II informuję, że odcinek 
drogi będący przedłużeniem alei Jana 
Pawła  II stanowi własność prywatną. 
Właściciel terenu wyraził jednak zgodę 
na taką formę objazdu. Mając na uwadze 
uciążliwości wynikające ze zwiększone-
go ruchu pojazdów przed Państwa po-
sesją objazd zostanie zlikwidowany jak 
tylko będzie to możliwe z punktu widze-
nia prowadzonych prac budowlanych.

oprac. Mateusz Olejniczak 
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Objazd pod oknami

Zapłaciłeś?

Do 15 maja należało zapłacić 2. ratę  
podatku od nieruchomości. Sprawdź, czy to zrobiłeś!
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2 1   m arc a  R a d a 
Nadzorcza Woje-
wódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki 
Wo d n e j  ( W F O -
ŚiGW) w Poznaniu 
p o dj ę ł a  d e c y z j ę 
o zmianie Programu 
Priorytetowego 
„Wymiana źródła 
ciepła w budynkach 
jednorodzinnych 
i lokalach mieszkal-
nych PIECYK – 
2017”. Zmiana do-
tyczy wydłużenia 
terminów realizacji 
programu (podpisy-
wania umów, kwa-
lifikowania kosztów 
i wypłaty środków). 
W  związku z  tym 
planowany termin ogłoszenia nabo-
ru wniosków został przesunięty do 
16 sierpnia br.
Celem programu jest poprawa efek-
tywności energetycznej w  sektorze 
mieszkaniowym poprzez modernizację, 
względnie wymianę źródła ciepła w bu-
dynkach jednorodzinnych lub lokalach 
mieszkalnych, a w konsekwencji ogra-
niczenie lub uniknięcie emisji dwu-
tlenku węgla. W  ramach programu 
istnieje możliwość modernizacji lub 
zakupu również kotłów na paliwa sta-
łe, przy czym muszą one posiadać 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 
303-5:2012 oraz spełniać wymagania 
klasy  5. Pożyczka może obejmować 

100% kosztów kwalifikowanych i  ist-
nieje możliwość jej umorzenia do 40%, 
natomiast maksymalny okres trwania 
umowy kredytowej wynosi 15  lat od 
daty jej zawarcia. O przyznaniu poży-
czek będzie decydować kolejność zło-
żenia wniosków.
Więcej informacji na stronie WFOŚiGW: 
http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-con-
tent/uploads/2017/04/PP_PIECYK-2017.
pdf

Na podstawie informacji od pracownika 
Wydziału Planowania, Rozwoju i Ochro-
ny Środowiska lubońskiego magistratu 
– Joanny Cichoń

Paweł Wolniewicz

PIECYK – zmiana terminu!

Q
Kto chce zamienić sposób grzania na ekologiczne, miesz-
czące się w programie PIECYK 2017, może złożyć wniosek 
do Urzędu Miasta

Program likwidacji azbestu, który 11 lat 
temu został zainicjowany przez powiat 
poznański, jest skierowany m.in. do 
właścicieli nieruchomości, spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych, działkow-
ców oraz instytutów badawczych na 
terenie całego powiatu.
W Starostwie Powiatowego w Poznaniu 
podpisano umowę z �rmą, która wyko-
na prace związane z demontażem, trans-
portem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest. Koszty wszystkich 
tych działań pokrywane są w  100%. 
Do�nansowaniu nie podlega zakup i wy-
konanie nowego pokrycia dachu.
– Od 2006 r. usunęliśmy z terenów nie-
ruchomości i gospodarstw 8 483 tony tych 
szkodliwych materiałów – mówi Anna 
Orczewska, zastępca dyrektora Wydzia-

łu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa.
Dzięki temu, że program jest współ�-
nansowany przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu, gminy powiatu poznańskiego 
oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
mieszkańcy mogą korzystać z niego bez-
płatnie.

Wniosek oraz więcej informacji można 
znaleźć na stronach urzędów gmin oraz 
na: http://www.bip.powiat.poznan.
pl/1588,azbest

Ewelina Janik
Gabinet Starosty Poznańskiego

Bezpłatna likwidacja 
azbestu!
Mieszkańcy powiatu poznańskiego do 16 sierpnia 2017 r. mogą składać 
wnioski na bezpłatne usunięcie materiałów zawierających azbest. 
Wnioski można już składać we wszystkich urzędach 17 gmin powiatu

Do granic absurdu dochodzi opieszałość 
władz Miasta Luboń w rozwiązaniu pro-
blemu parkowania aut na ul. Sza�rowej. 
Mimo że znak zabrania, ulica jest zasta-
wiona pojazdami po obu stronach przez 
jedną osobę nie liczącą się z sąsiadami, co 
powoduje nieustanny kon�ikt. Drogą tak 
wąską, bez chodnika, biegają dzieci. Co 
jakiś czas dochodzi tu do niebezpiecznych 
„spotkań”. Ostry zakręt drogi (pod kątem 
90o), też bez żadnej wyobraźni jest kom-
pletnie obstawiony, co daje zero widocz-
ności. Zaznaczam, że pan Okupniak par-
kuje na stałe dookoła swojej posesji 14-18 
aut. Skargi mieszkańców od lat pozostają 
bez efektu. Czy naprawdę nikt nie wpadł 
na to, żeby usunąć samochody po prawej 
stronie ulicy od Zielonej, co umożliwiłoby 
widoczność na łuku drogi? Proste. Takie 

rozwiązania są na większości wąskich ulic. 
Sąsiad, p. Andrzejczak, nic nie pomaga. 
Jest radnym, ale wydaje  się nie widzieć 
problemu. Sprawa jest bardzo ważna dla 
bezpieczeństwa, jednak zupełnie  się ją 
lekceważy. My, mieszkańcy, od lat nie 
możemy zrozumieć kompletnej ignorancji 
władz Miasta, a problem istnieje. Ile pie-
niędzy podatników idzie na Straż Miejską, 
która jest uprzedzana o zgłoszeniach. Za-
interesowany pan Okupniak natychmiast 
o tym wie. Straż Miejska odjeżdża i od razu 
auta są z powrotem ustawiane. Czy władze 
miasta czekają na tragedię, o  którą tu 
nietrudno?
W imieniu większości mieszkańców ul. 
Sza�rowej i przyległych

mieszkańcy ul. Sza�rowej
Czytaj też na str. 3

QQ  Mieszkam przy ul. Skóry od 2000 r. 
i od tego czasu interweniuję w Urzę-
dzie Miasta w  sprawie utwardzenia 
nawierzchni. Po wykonaniu w 2002 r 
kanalizacji sanitarnej wydawało się, 
że po krótkim czasie nastąpi budowa 
ulicy. Podczas kilku wizyt w Urzędzie 
otrzymywałem informację, że najpierw 
trzeba wykonać kanalizację burzową. 
Mimo upływu dziesięciu lat, nadal brak 
kanalizacji burzowej, jak i utwardzenia. 
Mógłbym jednak pokazać w Luboniu 
dziesiątki ulic bez kanalizacji burzowej, 
lecz utwardzonych. Ul. Skóry, wysypana 
pozostałościami sfrezowanej nawierzch-
ni asfaltowej, stwarza zagrożenie dla 
pojazdów jadących ulicą Kościuszki, 
gdyż podczas ulewy cząstki te oraz wy-
płukiwana glina spływają wraz z wodą 
na tę właśnie ulicę (spadek nawierzchni 
ok. 15 stopni) i w trakcie hamowania 
powodują poślizg. Podczas kadencji 

obecnej pani burmistrz kilkakrotnie 
w  tej sprawie pisałem emaile, które 
pozostawały bez odpowiedzi.   (Lech 
Karasiński)

Odp.: Miasto Luboń zgodnie z przyjętym 
planem inwestycyjnym na rok 2017 zle-
ciło w pobliżu Pana miejsca zamieszka-
nia opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla budowy drogi 
wraz z odwodnieniem w ul. Słowackie-
go. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 
możliwa będzie realizacja tej inwestycji.
Pana pytanie o  budowę nawierzchni 
utwardzonej oraz odwodnienia w  ul. 
Skóry zostanie potraktowane jako wnio-
sek do planu inwestycyjnego na rok 
2018, który będzie rozpatrywany w paź-
dzierniku na posiedzeniu Komisji Ko-
munalnej. 

oprac. Elżbieta Nytko-Flieger  
(Biuro Majątku Komunalnego)

Mieszkańcy pytają

Utwardzenie ul. Skóry

List do redakcji

Dotyczy ul. Szafirowej

Uzupełnienie
Organizatorem Lubońskiego Dnia Zdrowia zapowiadanego na 22 kwietnia w „WL” 
04-2017, str. 10 było miasto Luboń (Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu 
Miasta) i Biblioteka Miejska, a nie jak podaliśmy jedynie Biblioteka Miejska.

(red.)
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Odbył się w sobotę, 22 kwietnia w Bi-
bliotece Miejskiej i  składał z  części 
wykładowej oraz warsztatowej. Uczest-
nicy spotkania mogli wysłuchać refe-
ratów na następujące tematy: „Jak 
wzmacniać zasoby psychiczne?”, „Hor-
titerapia – rośliny lekarstwem ciała 
i duszy”, „Psy w procesie terapeutycz-
nym i  edukacyjnym człowieka”, „Zio-

łowa apteka we własnym ogrodzie”, 
„Czy stres i emocje można zrównoważyć 
dobrym odżywianiem?”. Można było 
wziąć udział w warsztatach: „Wiosen-
ne przebudzenie” – warsztaty flory-
styczne, „Muzyka łagodzi obyczaje”, 
„Rozruszaj swój stres – co może zrobić 
fizjoterapeuta dla poprawy nastroju”, 
„Filcowy kwiat na każdą okazję” – 

warsztaty filcowania. Ponadto były: 
porady dietetyka, psychologa fizjote-
rapeuty, stoisko ze zdrową żywnością 
oraz ziołami, a także możliwość bez-
pośredniego kontaktu z czworonożny-
mi terapeutami. Dla każdego uczest-
nika przygotowano pachnącą (kwiaty, 
zioła) i słodką niespodziankę. Warsz-
tatom przyświecały hasła: „Relaks i od-

prężenie”, „Naturalne sposoby radzenia 
sobie ze stresem”, „Weź sprawy w swoje 
ręce i nie pozwól, aby stres zdominował 
Twoje życie”. Luboński Dzień Zdrowia 
cieszył się dużym powodzeniem i wzię-
li w nim udział liczni, zarówno młodzi 
jak i dorośli uczestnicy (od juniora do 
seniora).   

Maria i Jan Błaszczakowie

Po zdrowie
Luboński Dzień Zdrowia zorganizowany przez Wydział Oświaty, Zdrowia 
i Kultury Urzędu Miasta Luboń przy współpracy z Biblioteką Miejską

Q
Wykłady w ramach Lubońskiego Dnia Zdrowia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Nie dla wszystkich starczyło miejsc siedzących   fot. Jan Błaszczak

Czworonożni terapeu-
ci z opiekunami   
fot. Maria Błaszczak

Hortiterapia
Kontynuacją Dnia Zdrowia był 
wykład Małgorzaty Antkowiak 
zaprezentowany 25 kwietnia w cy-
klu spotkań z lekarzami, a poświę-
cony hortiterapii (rośliny lekar-
stwem dla duszy i ciała). Terapia 
związana z przebywaniem w ogro-
dzie ma swe początki już w czasach 
biblijnego raju. Kontakt z naturą, 
zarówno czynny (praca w  ogro-
dzie), jak i bierny (przebywanie na 
łonie natury) rozwija wyobraźnię, 
kreatywność, wpływa na zmysły. 
Aby przekonać  się o  roli roślin 
w naszym życiu można odwiedzić 
ogrody terapeutyczne, a także znaj-
dujący się najbliżej nas Park Orien-
tacji Przestrzennej w Owińskach.   

(BM)

Q
Warsztaty „Filcowy 
kwiat na każdą okazję” 
zorganizowane pod-
czas Lubońskiego 
Dnia Zdrowia

W przedszkolu
11 kwietnia na zaproszenie dyrektor 
przedszkola „Weseli Sportowcy” prezes 
Klubu HDK PCK „Lubonianka” – Jerzy 
Zieliński – oraz przedstawiciel honoro-
wych dawców krwi z  Lubonia – Irena 
Skrzypczak – uczestniczyli w uroczystym 
spotkaniu wielkanocnym. Po symbolicz-
nym śniadaniu przedstawiciele klubu 
krwiodawców spotkali  się z  grupami 
dzieci. W sposób zrozumiały dla dzieci, 
prezes w krótkich prelekcjach wytłuma-

czył, na czym polega ruch honorowego 
dawstwa krwi oraz jaką działalność pro-
wadzi nasz luboński klub. Wszystkie 
dzieci otrzymały książeczki, które zarząd 
pozyskał od sponsora Wydawnictwa 
„Publicat”.

Jubileusze
Klub HDK PCK „Strażak” w Licheniu 
Starym obchodził 21 kwietnia 10-lecie 
działalności. Na zaproszenie zarządu 
w  uroczystościach jubileuszowych 

uczestniczył poczet sztan-
darowy Klubu HDK PCK 
„Lubonianka” oraz prezes. 
22 kwietnia o  godz.  17 
w  kościele św. Doroty 
w  L icheniu  Star ym 
uczestniczyliśmy we mszy 
św. Po uroczystościach 
kościelnych w  asyście 
strażaków przemaszero-
waliśmy do sali Straży 
Pożarnej w Licheniu Sta-
rym. Tam odbyła się aka-
demia. Po oficjalnych 
uroczystościach, delegacje 
klubów z  całego kraju 

Z HDK spotkały  się na kolacji, 
a następnie uczestniczy-
liśmy w  przyjęciu uro-
dzinowym i  zabawie 
tanecznej. Następnego 
dnia większość delegacji 
indywidualnie udała się 
na pielgrzymkę do Sank-
tuarium Mar yjnego 
w Licheniu.
22 marca w sali lustrza-
nej dyrekcji PKP ZLK 
w Poznaniu przy al. Nie-
podległości odbył  się 
jubileusz 15-lecia dzia-
łalności klubu HDK 
PCK przy Zakładzie 
Linii Kolejowych w Po-
znaniu. W  uroczysto-
ściach wzięli udział za-
proszeni z naszego klu-
bu – prezes Jerzy Zieliński i  jego za-
stępca Zbyszko Wojciechowski. Na 
podstawie uchwały zarządu naszego 
klubu 4 krwiodawców z  klubu HDK 
przy ZLK otrzymało pamiątkowe me-
dale za długoletnie oddawanie krwi.

3 maja
Poczet sztandarowy naszego klubu 
uczestniczył we mszy św. w parafii św. 

Barbary oraz w uroczystościach miej-
skich na placu im. Edmunda Bojanow-
skiego. Wspólnie z  innymi pocztami 
sztandarowymi oraz z władzami mia-
sta i mieszkańcami przemaszerowali-
śmy od kościoła pod pomnik na placu, 
gdzie odbyły się uroczystości miejskie 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zbyszko Wojciechowski
wiceprezes klubu HDK PCK „Lubonianka”

Q
Honory od lubońskiej delegacji dla 10-letniego klubu 
HDK w Licheniu, od lewej E. Musielewska, J. Zieliński, Z. 
Wojciechowski

Q
B. Kozak-Cieszkiewicz z PCK, Z. Wojciechowski, J. Zie-
liński na spotkaniu w Klubie PKP ZLK w Poznaniu

Q
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Słup energetyczny stojący na ul. 
Dożynkowej przy posesji nr  13 
ledwo zipie, ale póki co, jeszcze nie 
runął. U podstawy można łatwo 
zauważyć liczne ubytki i pęknięcia 
betonu oraz zardzewiałe pręty sta-
nowiące jego znacznie osłabioną 
konstrukcję. Nic dziwnego, że 
mieszkający w sąsiedztwie sygna-
lizują uzasadnione obawy – 
zwłaszcza w obliczu występowania 
silnych podmuchów wiatru. Jak 
dotąd energetycy nie reagują na 
zgłaszany im problem.

PAW

Jeszcze się trzyma

W dolnej części, po odpadnięciu 
betonu, łatwo zauważyć skorodo-
wane pręty zbrojeniowe będące 
elementem konstrukcji słupa   
fot. Paweł Wolniewicz

Jak przysłowiowa ściana wy-
gląda jeden ze znaków infor-
mujących o przystanku auto-
busowym na ul. Wojska Pol-
skiego. Powinien być niebieski 
– błękitny – jak niebo. Ktoś 
powie, że właśnie jest jak nie-
bo, tyle że w pochmurny, za-
powiadający się na deszczowy, 
dzień.

(I)

Blady

Q
Takich wyblakniętych znaków drogowych, które 
niewiele mają wspólnego z obowiązującą normą, 
jest, nie tylko na ul. Wojska Polskiego, więcej    
fot. Piotr P. Ruszkowski

W temacie estetyki wybraliśmy jeden z sygnałów od mieszkańców – skorodowane 
łączenia na spawach barierek na ul. Żabikowskiej wymagają niewielkich nakładów. 
Puszka farby, szczotka druciana i może jeden dzień pracy dla jednej osoby, a będzie 
nie tylko ładniej, ale i majątek miejski zostanie zakonserwowany, co z pewnością 
przedłuży „żywot” tych elementów infrastruktury drogowej.

(N)

Niewiele trzeba

Q
Skorodowane łączenia rur na barierkach drogowych na jednej z najważniejszych 
ulic Lubonia – Żabikowskiej – na wysokości Biblioteki Miejskiej i ryneczków   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Uwaga, plan miejscowy!
Od 20 kwietnia do 10 maja wyłożono 
w  Urzędzie Miasta do publicznego 
wglądu projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Żabikowo – rejon ul. Świerkowej”. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie rozwiązaniami odbyła się 
28 kwietnia. Do 24 maja br. można 
wnosić uwagi do projektu, kierując je 
do Burmistrz Miasta Luboń (w for-
mie pisemnej oraz za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, 
z  podaniem imienia i  nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, na adres Urzę-
du Miasta w  Luboniu, pl. E. Boja-
nowskiego  2, 62-030 Luboń lub  
e-mail: office@lubon.pl).    (S)

Inwestycje szkolne
Do końca sierpnia powiat poznański 
przeznaczy blisko pół miliona złotych 
na modernizację dwóch zespołów szkół 
– im. Adama Wodziczki w  Mosinie 
(koszt inwestycji – blisko 323 tys. zł) oraz 
w  Puszczykowie (ponad 172  tys. zł). 
W  Mosinie przewidziano m.in. nowe 
zagospodarowanie terenu w  rejonie 
kuchni i  internatu, nowe podłączenia 
kanalizacji deszczowej, gruntowny re-
mont i ocieplenie kotłowni. W Zespole 
Szkół w  Puszczykowie zostanie wyko-
nana przebudowa wewnętrznej instala-
cji gazowej oraz technologii w kotłowni. 
Decyzję o  potrzebie remontu podjęto 
w  ramach modernizacji kotłowni 
w obiektach powiatu poznańskiego. Je-
dyną placówką powiatową w  Luboniu 
jest Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna funkcjonująca przy SP 2.    J.F.

Krótko

Początek wiosny to otwarcie „sezonu 
motocyklowego”. Jak co roku wielu 
motocyklistów oczekuje z niecierpliwo-
ścią na ciepłe dni, żeby móc wyjechać 
na szosy. Bardzo ważne jest, aby mieć 
świadomość niebezpieczeństw, jakie 
niesie ze sobą kierowanie motocyklem. 
Policjanci apelują, aby jazda motocy-
klem była zgodna z  obowiązującymi 
przepisami, zwłaszcza tymi dotyczący-
mi ograniczeń prędkości. Jej niedosto-

sowanie do warunków na drodze jest 
jedną z najczęstszych przyczyn wypad-
ków. Od kierowców motocykli wyma-
ga się posiadania odpowiednich upraw-
nień, umiejętności oraz zdrowego roz-
sądku. Na ich bezpieczeństwo mają duży 
wpływ kierowcy samochodów. Muszą 
mieć świadomość, że nie są jedynymi 
użytkownikami drogi.
Do najczęściej popełnianych wykroczeń 
przez motocyklistów należą:

QQ kierowanie pojazdem silnikowym 
przez osobę nie mającą uprawnień, tj. 
art. 94 § 1 KW,
QQ kierowanie pojazdem silnikowym przez 

osobę nie posiadającą uprawnień wyma-
ganych dla danego rodzaju pojazdu, tj. 
art. 94 § 1 KW,
QQ brak lub „wygięcie” tablicy rejestra-

cyjnej uniemożliwiające odczytanie 
numerów rejestracyjnych motocykla, 
tj. art. 97 KW,

QQ używanie pojazdu w obszarze zabu-
dowanym w sposób powodujący uciąż-
liwości związane z  nadmierną emisją 
spalin do środowiska lub nadmiernym 
hałasem, tj. art. 97 KW,
QQ przekroczenie dozwolonej prędkości 

jazdy, tj. art. 92a KW,
QQ nieużywanie kasku ochronnego przez 

kierującego motocyklem lub motorowe-
rem, tj. art. 97 KW.

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń 

Komisariatu Policji w Luboniu

Sezon motocyklowy – otwarty
Komisariat Policji apeluje o wzajemny szacunek i zdrowy rozsądek wszystkich kierowców

Q
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Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać 
około 270 kotów pokazywanych przez 
blisko 170 wystawców z różnych krajów 
Europy. Reprezentowały one rozmaite 
rasy, m.in.: koty krótkowłose, łyse, dłu-
gowłose, perskie, s�nksy, przypomina-
jące lamparty koty bengalskie, czy białe 

i puszyste ragdoll. Na wystawie, zgodnie 
z regulaminem, obowiązywał całkowity 
zakaz sprzedaży zwierząt. Przyszli wła-
ściciele mogli jednak nawiązać kontakt 
z hodowcami i zasięgnąć od nich wszel-
kich informacji o pupilach oraz możli-
wości ich nabycia. Rad i  wskazówek 
o adopcji czworonogów udzielali nato-
miast przedstawiciele stowarzyszeń oraz 

fundacji, takich jak np. Animalia. Wszy-
scy chętni mogli też zakupić kocie akce-
soria, w które ob�towały specjalistyczne 
stoiska.
Ważny element wydarzenia stanowił 
konkurs na kota najlepszego pod wzglę-
dem wizualnym. Sędziowie z  Polski, 

Wielkiej Bryta-
nii, Włoch, Fin-
landii i Słowacji 
oceniali zwie-
rzęta w różnych 
kategoriach. 
Właściciel zwy-
cięzcy, spełnia-
jącego wszystkie 
wymagane kry-
teria, otrzymał 
bon o  wartości 
1 000 zł.
Wiosenne edy-
cje Międzynaro-
dowej Wystawy 
Kotów Raso-
wych organizo-
wane są zazwy-
czaj w  mniej-

szych podpoznańskich miejscowościach. 
W Luboniu była to pierwsza tego typu 
impreza, jednak, jak twierdzi organiza-
torka tegorocznej – Justyna Pisarek, 
planowane są już kolejne. Ta informacja 
ucieszy z  pewnością dużych i  małych 
kocich miłośników, których – sądząc po 
wysokiej frekwencji – nie brakuje.

(grzybjag)

Wystawa kotów
8 i 9 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ul. Kołłątaja odbyła się 58. Międzynarodowa 
Wystawa Kotów Rasowych. Za jej organizację odpowiadał Zarząd Klubu 
Miłośników Kotów Rasowych „Felis Posnania”

Q
Na wystawę do LOSiR-u przybywano rodzinnie. Najbardziej koty podobały się 
dzieciom   fot. Piotr Grzybak

Q
Międzynarodową wystawą interesowały się też media   
fot. Piotr Grzybak

Zaginęła kotka

Wabi się Kicia. Tel. 607 152 131

Mała barierka drogowa 
przy przejściu dla pieszych 
na ul.  Powstańców Wlkp. 
w  pobliżu skrzyżowania 
z ul. Armii Poznań. Samot-
na staruszka, w połuszczo-
nej czerwieni, czuwa nie-
zmiennie nad bezpieczeń-
stwem przechodniów. 
Tylko o  niej samej zapo-
mniano. Niekonserwowana 
od lat, wygięta nieco – za-
pewne szturchnięta przez 
jakiegoś użytkownika dro-
gi – odstaje wielkością i ja-
kością od sąsiednich, ubra-
nych w  narodowe biało-
-czerwone barwy barierek 
w ul. Armii Poznań i oma-
wianego skrzyżowania. 
Zapomniana do tego stop-
nia, że nawet od lat pod nią 
nie zamiatano. Wrosła 
w pejzaż Starego Lubonia 
i z pewnością pamięta po-
kolenia uczniów, którzy 
opierali się o nią, może też 
niejednego uchroniła przed 
niespodziewanym wtar-
gnięciem na jezdnię i ...

PPR

Zapomniana

Q
Zapomniana barierka przed sygnalizatorem 
przejścia dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp. 
Sygnał ten też można zaliczyć do działu estetyki 
miasta   fot. Piotr P. Ruszkowski 

W niedzielę  i   poniedziałek,  2 
i  3  kwietnia w  kwiaciarni „Atena” 
przy ul. Traugutta odbył się Festiwal 
Wianków Komunijnych zorganizo-
wany przez mistrzynię florystyki – 
Natalię Różalską, której sylwetkę 
przybliżyliśmy czytelnikom w „WL” 
12-2016, s.  7. Na zaproszenie pani 
Natalii do „Ateny” przybyło kilka-
dziesiąt  mam z  córkami,  które 
w  maju przystępują do I   Komunii 
Świętej. Mogły zapoznać  się z  wzo-

rami wianków komunijnych i je przy-
mierzyć, a  po dokonaniu wyboru 
zamówić i odebrać tuż przed uroczy-
stością. W kwiaciarni zaprezentowa-
no również okolicznościowe świece, 
bransoletki, telegramy oraz tort 
i inne wypieki. Zdaniem mam, festi-
wal był bardzo dobrym pomysłem, 
natomiast ich córki chętnie przymie-
rzały wianki i bransoletki dokonując 
niełatwych wyborów.

PAW

Wianki komunijne

Q
Oferowane: wianki, opaski, bransoletki, grzebienie i kokardy znalazły uznanie 
w oczach mam i córek   fot. Paweł Wolniewicz
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QQ  Doświadczenia z oddanej w ub. roku 
ul. Wschodniej dotyczące zbyt małej licz-
by, na dodatek bardzo wąskich, miejsc 
parkingowych oraz wymuszonym pro-
stopadłym do jezdni parkowaniem, po-
wodują duże zagrożenie w ruchu. By 
poprawnie ustawić samochód lub wy-
jechać z parkingu, nie sposób tego do-
konać bez zajmowania pasa przeciwle-
głego kierunku ruchu! Nie wyobrażam 
sobie tego miejsca w przyszłości, gdy 
zwielokrotni się ruch w NCL. Czy wy-
ciągnięto wnioski i budowane obecnie 
w alei Jana Pawła II szerokość jezdni 
oraz sposób parkowania się zmienią?
(mieszkaniec NCL)

Odp.: Projekty budowlane dot. budowy 
dróg – ul. Wschodniej oraz al. Jana Paw-
ła II – opracowano w 2013 r. przyjmując 
jednakowe parametry techniczne (zgodnie 
z warunkami technicznymi, jakim powin-
ny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-
tuowanie) w zakresie dot. szerokości jezd-
ni, chodników, dróg rowerowych, miejsc 
postojowych oraz przystanków komuni-
kacji zbiorowej. W projekcie przyjęto moż-
liwie największą liczbę miejsc postojowych, 
zgodnie z  ww. warunkami, zapewniając 
bezpieczny ruchu dla pieszych i rowerzy-
stów poprzez wprowadzenie chodników 
i  dróg rowerowych, a  także zakładając 
przyszłościowe wprowadzenie komunika-
cji zbiorowej zaprojektowano lokalizację 
przystanków na skrzyżowaniu obu ulic.

Ogólne założenie projektowe, przyjęte 
dla ul. Wschodniej oraz al. Jana Pawła II, 
mające na celu skomunikowanie trans-
portem zbiorowym NCL, umożliwiło, 
a  nawet zwiększyło szanse Miasta na 
uzyskanie do�nansowania budowy dróg 
lokalnych w ramach „Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej”. W roku ubiegłym jak i obec-
nym Miasto złożyło wniosek w  celu 
uzyskania do�nansowania, który został 
oceniony pozytywnie przez instytucję 
współ�nansującą – Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki, na tle złożonych projek-
tów z całej Wielkopolski. W roku 2016 
Miasto uzyskało dofinansowanie na 
budowę ul. Wschodniej, natomiast 
w  roku bieżącym uzyskało promesę 
dofinansowania z  Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego na budowę al. 
Jana Pawła II. Cała dokumentacja pro-
jektowa została zatwierdzona decyzja-
mi o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej (ZRiD). Wprowadzenie 
zmian wiąże się z koniecznością opra-
cowania projektu zamiennego dla ca-
łego zakresu inwestycji. Procedura 
przeprowadzenia zmian w zatwierdzo-
nym projekcie budowlanym uniemoż-
liwiłaby wykorzystanie przyznanej 
dotacji, której jednym z warunków jest 
zakończenie i rozliczenie zadania w roku 
bieżącym.

oprac. Henryka Grygier  
(dyrektor Biura Majątku Komunalnego )

Mieszkańcy pytają

Parkingi w NCL
Podczas ostatniej gali plebiscytu 
Siewca Roku, jaka miała miejsce 
24 lutego w  hali widowiskowo-
-sportowej LOSiR przy ul. Kołłą-
taja, uroczyście wręczono także 
medale „Zasłużony dla Miasta 
Luboń” siedmiu osobom, w tym 
2 pośmiertnie. Diecezję o przy-
znaniu tych honorowych wyróż-
nień Rada Miasta Luboń podjęła 
miesiąc wcześniej, 26 stycznia, 
podczas sesji. Był więc czas, by 
przygotować się, przeczytać kilka 
stron regulaminu, chociażby po 
to, żeby wypełnić zapisane w nim 
procedury. W §5, punkcie 2. Re-
gulaminu czytamy: Wręczenie 
Medalu Zasłużony dla Miasta 
Luboń wraz z dokumentem nada-
nia (Uchwałą), certy�katem oraz 
odznaką okolicznościową odby-
wa się na posiedzeniu RML (lub 
w  innych uroczystych okoliczno-
ściach) przez Przewodniczącego 
RML, w  obecności Burmistrza. 
Podobnie, tylko że członkowi 
najbliższej rodziny, wręcza  się 
pośmiertnie.
Tymczasem obdarowani tymi 
honorami otrzymali jedynie bez-
imienny kolorowy certy�kat oraz 
medal wykonany w brązie. O uchwale 
– podstawie i formalnym potwierdzeniu 
wynikającym z regulaminu – podobnie 
jak o przysługującej odznace, zapomnia-
no. Sam „Certy�kat” jest też niewiele 
mówiący i ma charakter uniwersalny, to 
znaczy może dotyczyć każdego lub peł-
nić funkcję formularza do wypełnienia. 
Na certy�kacie medalu „Zasłużony dla 
Miasta Luboń” brak podstawowej infor-
macji, kto go posiada, czytaj – otrzymał. 
Wystarczało pod wierszami Certy�kat 
dla wpisać imię i nazwisko i wszystko 
byłoby jasne – kto otrzymał (Pan/i X) 
certy�kat, czego – „Medalu Zasłużony 
dla Miasta Luboń”.
Przeglądając w sieci przykłady certy�-
katów zauważymy, że prawie wszystkie 
mają adresata. Są nimi, oprócz osób, 
najczęściej: szkoły, instytucje, organiza-
cje, �rmy itp. Nie znalazłem certy�katu 
dla jakiegoś przedmiotu – śrubki, guzi-
ka czy medalu.
Pocztą panto�ową rozeszła  się wieść, 
która dotarła do „Wieści”, że do medalu 
przysługuje specjalna odznaka do wpię-
cia, np. w klapę marynarki czy żakietu. 
Niektórzy wyprosili ją sobie w Urzędzie 
i dlatego mają, choć jak wynika z regu-
laminu, to integralna część przynależna 
uhonorowanemu. Tak więc, kto nie 
otrzymał, może się upomnieć, powołu-
jąc się np. na ten materiał prasowy.
Cóż stało też na przeszkodzie, by np. na 
ozdobnym papierze wydrukować sto-
sowną uchwałę z pełnym uzasadnieniem 
nadania medalu? Opatrzona pieczęciami 
oraz podpisami (niekoniecznie w anty-
ramie za dodatkowe 5 zł, może jedynie 
w  promującej Luboń teczce na doku-
menty), i byłoby miło! Oprócz wartości 
dokumentu o historycznym znaczeniu, 
wypełniłyby się też zapisy regulaminowe, 
nie mówiąc już, że w  taki sposób jest 
grzecznie. A wyszło – bez uchwał i od-
znak, rozdano bezimienne medale „sied-

miorgu wspaniałym” (z tytułu do relacji 
z  sesji RML – „WL” 02-2017 str.  19). 
Teraz można wypożyczać sobie te hono-
ry i dla hecy chwalić się nimi na imie-
ninach „u cioci”.
Proszony, by raczej o  tym nie pisać, 
postanowiłem jednak „trzy grosze” wrzu-
cić. Zastanawiam się, czy tym gestem 
przysłużę  się naszym lokalnym Zasłu-
żonym? Jednorazowo może tylko tym, 
co nie mają śmiałości poprosić o to, co 
im się w związku z otrzymanym wyróż-
nieniem, zgodnie z  lokalnym prawem, 
należy? A na przyszłość, myślę sobie, 
może wywołam re�eksję i  będzie już 
poprawnie – bez gaf.

P – jak paszkwilant
znany redakcji

Zasłużeni (nie)docenieni?

Q
Bezimienne certy�katy medalu „Zasłużony dla 
Miasta Luboń”

Komisariat Policji w Luboniu informuje 
o  X  edycji ogólnopolskiego konkursu 
pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, 
który służy wyróżnieniu funkcjonariuszy, 
którzy w szczególny sposób działają na 
rzecz ochrony o�ar przemocy domowej.
Celem konkursu jest: promowanie po-
staw i umiejętności służących ochronie 
o�ar przemocy w rodzinie; podkreślenie 
roli funkcjonariuszy policji w systemie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

wsparcie policjantów podejmujących 
wzorowe działania i osobiście zaangażo-
wanych w pomoc osobom pokrzywdzo-
nym; zwiększenie ich motywacji do 
podejmowania skutecznych działań.
Zgłoszenia od osób indywidualnych, 
przedstawicieli organizacji i  instytucji 
można nadsyłać do 31 maja br. za po-
mocą elektronicznego formularza znaj-
dującego się na stronie: www.policjant.
niebieskalinia.pl/formularz.php, a także 

tradycyjną pocztą („Nie-
bieska Linia”, ul. Korotyń-
skiego 13, 02-121 Warsza-
wa), podając: dane kontak-
towe zgłaszającego, dane 
policjanta, którego chcieli-
byście Państwo wyróżnić 
oraz uzasadnienie tego 
wyboru.
Więcej informacji o  kon-
kursie na stronie: www.
policjant.niebieskalinia.pl

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej 

i Wykroczeń Komisariatu 
Policji w Luboniu

Od redakcji: Informacje 
o  lubońskich kandydatach 
to tytułu „Policjant, który mi 
pomógł” prosimy przesyłać 
także do redakcji „WL”

Policjant, który pomógł

(Y
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4
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4
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W kwietniu minęło 60 lat od utworzenia 
Wielkopolskiego Parku Narodowego 
(WPN), z którym od południa sąsiadu-
je nasze miasto. W ramach jubileuszo-
wych obchodów odbyła  się uroczysta 
konferencja w  lubońskim hotelu „Po-
znański”

Trochę historii
Po 35 latach starań profesora Uniwersy-
tetu Poznańskiego – Adama Wodziczki 
– 16  kwietnia 1957 r. Rada Ministrów 
(RM) utworzyła formalnie WPN, siódmy 
z kolei park narodowy w Polsce, którego 
granice objęły 9 600 ha. Jego pierwszym 
dyrektorem został Alojzy Młynarek. 
W roku 1996 nowym rozporządzeniem 
RM z Parku wyłączono tereny miejskie 
Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa, 
powiększono go zaś o  tereny Rynny 
Tomickiej. Jednocześnie wokół WPN 
utworzono strefę ochronną, tzw. otulinę, 
w której znalazła się również część grun-
tów lubońskich. Powierzchnia Parku 
wraz z otuliną wynosi ok. 14 840 ha.

Konferencja
24 kwietnia w hotelu „Poznański” odby-
ła  się uroczysta konferencja, w  której 
wzięli udział: władze lokalne, branżowe 
i krajowe, ludzie nauki, abp metropolita 
lwowski – Mieczysław Mokrzycki, księ-
ża Roman Poźniak i Kazimierz Szacho-
wicz, delegacje wszystkich krajowych 
Parków Narodowych, pracownicy WPN 
oraz ich przyjaciele i sympatycy. Konfe-
rencję prowadził wieloletni dyrektor 

WPN – Adam Kaczmarek, w części ar-
tystycznej wystąpił Reprezentacyjny 
Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ – Ca-
pella Zamku Rydzyńskiego. Zaproszona 
na konferencję burmistrz Małgorzata 
Machalska podziękowała w imieniu lu-
bonian za takie sąsiedztwo i podkreśliła, 
że jest ono dla nas dużą wartością. Pod-
czas uroczystości, w  imieniu Ministra 
Środowiska, dyrektor WPN wręczył 
niektórym pracownikom Odznaki ho-
norowe „Za Zasługi dla Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej”. Wśród 

wyróżnionych nie zabrakło ludzi zwią-
zanych z Luboniem. Byli to mieszkająca 
w naszym mieście od prawie 30 lat i pra-
cująca od 28 lat w WPN, obecnie jako 
specjalista ds. edukacji w Centrum Edu-
kacji Ekologicznej WPN – Justyna Kacz-
marek oraz mieszkający do 1975 r. przy 
ul. Sobieskiego i  pracujący od 41  lat 
w  WPN – Krzysztof Jastrząb, leśniczy 
Obwodu Ochronnego Puszczykowo. 
W  konferencji uczestniczyli również 
pochodzący z naszego miasta były dy-
rektor Parku  – Marek Nowak oraz 
mieszkająca tu od 7  lat dr Małgorzata 
Górna – główny specjalista ds. ochrony 
przyrody.

Dyrektor z Lubonia
Pochodzący ze Starego Lubonia były 
wicedyrektor WPN – Marek Nowak – 
chociaż nie mieszka tu od 40 lat, nadal 
jest z nim rodzinnie związany, ponieważ 
w  domu, gdzie  się wychował, przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich (dawniej 
Kolejowa) mieszka jego siostra – Maria. 
W dzieciństwie uczęszczał do przedszko-
la przy kościele św. Jana Bosko, gdzie 
dziś mieści się dom para�alny, ukończył 
Szkołę Podstawową nr 3 i był ministran-
tem u ówczesnego proboszcza rodzinnej 
para�i – ks. Teodora Nogali. Od naj-
młodszych lat pasjonowała go przyroda 
i, uwielbiając przebywać na łonie natury, 
często jeździł rowerem do puszczykow-
skiego lasu oraz nad Jeziora Góreckie 
i Jarosławieckie. Po zdaniu matury w po-
znańskim LO nr  9, kształcił  się dalej 

w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu 
(dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy) 
na Wydziale Leśnym. Po ukończeniu 
studiów pracował przez 3 lata w Biurze 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Po-
znaniu. W  WPN rozpoczął pracę 
16  czerwca 1976  r., początkowo jako 
adiunkt zajmował się gospodarką leśną. 
Po 13. latach awansował na stanowisko 
zastępcy dyrektora, które pełnił do koń-
ca swojej kariery zawodowej, natomiast 
w międzyczasie, od kwietnia do września 
1993 r. wykonywał obowiązki dyrektora 

Jubileusz WPN

Parku. W latach 2005-2011 był również 
kierownikiem gospodarstwa pomocni-
czego przy WPN. Zajmował się głównie 
gospodarką leśną, szacowaniem szkód 
łowieckich i zamówieniami publicznymi. 
Praca była zawsze dla niego pasją. 
W marcu 2016 r. przeszedł na emerytu-
rę, ale do końca ub. roku pracował jesz-
cze na ¼ etatu jako specjalista ds. ochro-
ny przyrody. Przez ponad 40  lat pracy 

zawodowej priorytetami były dla niego: 
ochrona przyrody, dbałość o gospodar-
kę leśną oraz szeroko rozumiana eduka-
cja leśna, w ramach której współpracował 
m.in. z lubońskimi szkołami. Przecho-
dząc na emeryturę z  zadowoleniem 
stwierdził, że będzie miał więcej czasu 
dla najbliższych: żony – Stanisławy, dzie-
ci – Magdaleny, Marcina i Jacka, a przede 
wszystkim dla będącego jego oczkiem 
w  głowie wnuka – Michała, z  którym 
często przemierza leśne ścieżki i dukty. 
Drugą jego pasją zawsze była muzyka. 

Już w dziecięcych latach uczył się grać 
na akordeonie, gra również na gitarze 
i  innych instrumentach klawiszowych. 
W czasach licealnych wspólnie z luboń-
skimi kolegami: Piotrem Szulcem (zro-
bił później karierę piosenkarską), Krzysz-
tofem Janickim i Maciejem Wojtasiakiem 
założyli zespół muzyczny „Schody” 
i z powodzeniem występowali w klubach 
studenckich, grając głównie repertuar 
grupy „�e Beatles”, później również 
z  Jerzym Zgrzebą. Jak wspomina, za 
pieniądze zarobione na występach kupił 
sobie pierwszy samochód – „Syrenkę”. 
Przez pewien czas śpiewał również w lu-
bońskim chórze „Bard”, natomiast obec-
nie jest organistą w  kaplicy Zakonu 
Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. 
Dużo jeździ rowerem, uczestniczy w raj-
dach organizowanych przez WPN i czę-
ściej bywa w Luboniu, odwiedzając sio-
strę i przyjaciół.

PAW

Q
W poniedziałkowe przedpołudnie 24 kwietnia w sali konferencyjnej hotelu „Poznański” odbyła się okolicznościowa konferen-
cja z okazji 60-lecia WPN   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Długoletni dyrektor WPN – Marek No-
wak   fot. Paweł Wolniewicz

QQ Z okazji przypadającej 9 kwietnia 260. 
rocznicy urodzin Wojciecha Bogusław-
skiego, Rada Powiatu w Poznaniu posta-
nowiła uczcić pamięć wybitnego Polaka, 
Wielkopolanina i ogłosiła rok 2017 jego 
imieniem. Wojciech Bogusławski swoją 
wybitną działalnością jako aktor, śpie-
wak, reżyser, autor i tłumacz teatralny, 
nauczyciel, dyrektor Teatru Narodowego 
został doceniony przez polskie społe-
czeństwo. Po upadku Rzeczpospolitej 
w roku 1795 zyskał miano Ojca Teatru 
Narodowego za postawę patriotyczną 
i  propagowanie repertuaru polskiego 
na wielu scenach we wszystkich trzech 
zaborach. Jego każdy występ stawał się 
manifestacją narodową.
QQ  Mając na uwadze przyszłoroczne 

obchody 100. rocznicy odrodzenia 
Państwa Polskiego oraz 100. rocznicy 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
Rada Powiatu w Poznaniu ustanawia rok 
2018 Rokiem Powstania Wielkopolskie-
go w Powiecie Poznańskim. Powstanie 

Wielkopolskie uznawane jest jako jedyne 
w pełni zwycięskie powstanie narodowe, 
dzięki któremu mogła zostać ustalona 
zachodnia granica Odrodzonej Polski. 
Był to symbol triumfu wielkopolskiego 
patriotyzmu. Ustanowienie Roku Powsta-
nia Wielkopolskiego ma na celu godne 
uczczenie 100. rocznicy Odrodzenia Pań-
stwa Polskiego oraz Powstania Wielko-
polskiego; upamiętnienie wspaniałego 
zwycięstwa i uświadomienie młodemu 
pokoleniu niezwykłej roli Powstania dla 
Wielkopolski, dzięki któremu została ona 
włączona w granice Państwa Polskiego; 
oddanie hołdu bohaterskim uczestni-
kom Powstania Wielkopolskiego, którzy 
przeciwstawiając się wieloletniej polityce 
germanizacyjnej, z bronią w ręku stanęli 
do walki o wolną Polskę; przypomnienie 
o znanych postaciach, często dowód-
cach oddziałów powstańczych, którzy 
są związani z Powiatem Poznańskim.

Zbigniew Jankowski
radny powiatu poznańskiego

Z Powiatu Poznańskiego
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We francuskich marketach 
jest taki zwyczaj, że klien-
ci pokazują kasjerce wnę-
trze toreb na zakupy, aby 
uniknąć przykrego podej-
rzenia o  przypadkowe, 
albo, co gorsza celowe, ukrycie jakiegoś 
towaru, by zań nie zapłacić. Otwarcie 
torby załatwia wszystko. Pozwala klien-
towi i kasjerowi na swobodę, życzliwość 
i uśmiech. Nikogo nie obraża i nie spra-
wia kłopotu. Za każdym razem, gdy 
widzę te powszechne ludzkie zachowa-
nia, zastanawiam się, czy można by 
wprowadzić taki obyczaj w Polsce? Sądzę, 
że nie. Klient byłby oburzony, że ktoś 
może go podejrzewać o kradzież. Dla-
czegóż miałby się „tłumaczyć”, o nic nie 
pytany? Nade wszystko czułby, że to jest 
dla niego uwłaczające. Kasjer, z drugiej 
strony, nie chciałyby być „policjantem”. 
Poza tym, przecież nikt mu za to nie 
płaci. Prosty gest, nie stawiający nikogo 
w trudnej sytuacji, byłby krytykowany, 
ośmieszany, rozważany i w końcu uzna-
ny za wysoce niewłaściwy. Tacy jesteśmy.
Siedzę w stróżówce na jednym z luboń-
skich osiedli, dziś zwanej posterunkiem 
ochrony. Robię to dla pieniędzy, cieszy 

mnie ta możliwość, choć to nie jest 
oszałamiający zarobek. Podnoszę szlaban 
przed samochodami wjeżdżającymi i wy-
jeżdżającymi z  osiedlowego parkingu. 
Nie przed wszystkimi wszakże, tylko 
przed upoważnionymi. Wjechać mogą 
ci, którzy zapłacili, wykupując kartę 
parkingową. Jest na niej numer ewiden-
cyjny i  rejestracyjny samochodu. Wy-
starczy ją okazać, o  czym przypomina 
napis na szlabanie. To proste, trzeba mieć 
ją w  widocznym miejscu, najlepiej po 
prawej stronie, niezbyt głęboko i widocz-
nie. Wielu mieszkańców osiedla rozumie 
tę potrzebę i nie sprawia im ona kłopo-
tu. Ale dużej grupie odbiera poczucie 
„komfortu”. Nie chcą umieścić karty za 
szybą. Nie chcą też sięgnąć po nią i po-
kazać. Dlaczego? Nie wiem. Uważają 
zapewne, że to jakoś ich ogranicza, zmu-
sza do niechcianego zachowania. Trud-
no zrozumieć taką niechęć, ale skoro jest 
dość częsta, musi być jakaś przyczyna. 
O tyle jest to dziwne, że wspólnota, na 
wniosek i dla wygody samych mieszkań-
ców, ustaliła surowe przestrzeganie 
wpuszczania wyłącznie pojazdów upo-
ważnionych. Liczba miejsc parkingowych 
jest ograniczona, więc restrykcje są za-

List do redakcji

Siedź w domu, staruchu!
sadne. Tych, którzy mają kilka aut, a pła-
cą za jedno, można jakoś zrozumieć, 
chcą oszukać, przepraszam zakombino-
wać, więc mieszczą się w polskiej oby-
czajowości. Ale zrozumieć, nie znaczy 
uznać z  właściwe. Jeśli ktoś chce być 
cwańszy od innych, to raczej nie wzbu-
dza sympatii, choć mogą mu zazdrościć, 
zwłaszcza mniej śmiali. Lecz tych, którzy 
wykupili miejsce dla swojego samocho-
du, ale nie chcą tego pokazać, zrozumieć 
nie sposób. Czy to w  jakimś stopniu 
odbiera im powagę, znaczenie, wolność? 
Może jest postrzegane, jako słabość, 
uległość. Może uznanie budzi postawa 
twardziela, który nic nie musi, któremu 
wszystko wolno? Gdy zostanie zatrzy-
many, zaczyna się awanturować, najpierw 
powołuje się na wpływy, potem przecho-
dzi do ataku ad personam. Użyje, więc 
słów pełnych pogardy, które mają być 
skuteczne i bolesne? Jego zdaniem, nie-
wątpliwie dobre będą te odnoszące się 
do wieku lżonego. Zwłaszcza, że napast-
nik jest przekonany o swojej nieprzemi-
jalnej młodości. Wykrzykuje do mnie, 
biorąc rzecz w dużym skrócie, że jestem 
stary i przez to mniej rozumny. Gdy daję 
do zrozumienia, że lepiej będzie, gdy 
udam, że nie słyszę tych zaczepek, pod-
nosi się temperatura obraźliwości i agre-
sji. Dowiaduję się, że zajmuję miejsce 
młodym, powinienem siedzieć w domu 
i  nie przeszkadzać. Potem, że chcę  się 
podlizać przełożonym, bo to jest cecha 

„nowych” pracowników, zwłaszcza sta-
rych. Potem kilka innych zwrotów po-
wszechnie uznawanych za obraźliwe. 
Usatysfakcjonowany odjeżdża.
Jest coś zastanawiającego w  dość po-
wszechnej niechęci naszej społeczności 
do ludzi starych. To paskudne przeko-
nanie, że już swoje przeżyli i  powinni 
„namknąć się”, jak zabawnie mówią 
starzy Poznaniacy. No i  starzy ulegają 
temu przekonaniu. Stąd miejsca publicz-
ne zdominowane przez młodych, często 
bardzo zaborczych. Gastronomia szcze-
gólnie, zwłaszcza ta tańsza, na powietrzu. 
To całkowite przeciwieństwo zwyczajów 
społeczeństw starej Europy. Źle nam 
wróży na przyszłość. Brak respektu dla 
wiedzy, doświadczenia, odbija  się na 
jakości życia publicznego. Tu potrzebna 
jest interesowna, jeśli nie wynikająca 
z przyzwoitości, równowaga, skoro już 
nas nie stać na zwykły szacunek.
I tak od stróżówki doszliśmy do kwestii 
niemalże zasadniczych, może nawet 
narodowych. Jedno jest pewne, nigdy 
nie wiemy, kto siedzi w  jakiejś budce 
i czy nie zajmiemy kiedyś jego miejsca. 
Chyba lepiej pokazać kartę parkingową 
i  nie prowokować uszczerbku na wła-
snym wizerunku. To takie proste. A na 
marginesie, tradycyjny porządek i skru-
pulatność, przypisywane Poznaniakom 
i Wielkopolanom, odeszły chyba do la-
musa.

JN

Udostępniamy łamy Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców z myślą o tych, 
którzy swoją twórczość chcą pokazać 
innym. Nasza „Galeria” ma formułę 
otwartą. Zapraszamy i  zachęcamy 
wszystkich, którzy swoją wrażliwością, 
przełożoną na język, obraz itp., chcą 
podzielić się z innymi.
Dziś prezentujemy twórczość 22-letniej 
Natalii Kosakowskiej.

Urodziła się w Szczecinie, gdzie ukoń-
czyła też szkołę podstawową, gimnazjum 
i technikum ekonomiczne z maturą. Od 
roku mieszka, a  od niedawna również 
pracuje, w Luboniu. Wybrała nasze mia-
sto, ponieważ leży na obrzeżu Poznania, 
z którego pochodzili jej pradziadkowie, 
zanim przed wojną zostali przesiedleni 
do Szczecina. Ocaleli z uwagi na swoje 
niemieckie nazwisko. O miejscach swo-
jej młodości – Mosinie, Luboniu i Po-
znaniu – dużo opowiadała jej babcia, 
która zaszczepiła w młodej osobie miłość 

d o  p i s a n i a 
i  czytania. Po-
ezją zajmowa-
ła się w młodo-
ści mama Nata-
lii. To ona ćwi-
czyła u  córki 
pamięć i dykcję 
oraz czuwała 
nad jej udzia-
łem w licznych 
konkursach re-
cytatorskich. 
W   j e d ny m 
z nich (o zasię-
gu rejonowym) Natalia zajęła 2. miejsce.
Od dzieciństwa tworzy wiersze i  opo-
wiadania. Choć na razie los pokierował 
jej młodym życiem inaczej, nigdy nie 
miała innego pomysłu na siebie i  od 
października zamierza wreszcie rozpo-
cząć studia na �lologii polskiej. Od lu-
tego br. próbuje też swoich sił w „Wie-
ściach Lubońskich”. Lubi kontakt z ludź-

Galeria debiutów
Miejsce na prezentację twórców nieprofesjonalnych

Q
Natalia Kosakowska

5 maja 2017, w wyniku obrażeń doznanych podczas 
pożaru, o którym pisaliśmy w styczniu br. na str. 16 

w artykule „Nocny pożar w Luboniance”, zmarł

Ryszard Sołowiej

Miał 83 lata. Był długoletnim pracownikiem,  
a potem dyrektorem poznańskich Zakładów HCP.  

Został pochowany 11 maja na Cmentarzu Górczyńskim.

Kobieta
Stworzona z marmuru /Nie dostrzegłeś tego spod pereł sznura /Zardzewiała 
od płaczu /Mięśnie piekące od cegieł noszonych do pałacu /Żelazna dama /
Płacz dziewczynki w środku /Musi zatrzymać sama /Oczy otwarte szeroko /Na 
niesprawiedliwości, każdy Twój kłopot /Śpi ciągle lub bardzo mało /Niepewnie 
przed lustrem spoziera na ciało /Nagle to widać /To czego nie pokryje makijaż 
/Jest najsłabsza /Jest najsilniejsza /Nie ma emocji /Jak prąd powoduje spięcia /
Serce z głazu gdy doznaje urazu /Serce z plasteliny /Wspominając nieswoje winy 
/Nieszczera ze sobą /Dla bliskich szczera do granic /Pomnik kobiety /Możesz 
ją zranić /Nigdy zabić

Natalia Kosakowska

Wszystko zawirowało

Wszystko zawirowało.
Zwiało, rozwiało.
Było mnie mało
Tak bardzo mało.
Nieśmiałość? Nauczyłam się.
Ból? Nauczyłam się.
Cierpliwość? Nie nauczę.
Wyrzuty? Umiem.
Miłość? Rozumiem.
Co dalej? Jak Bóg przeciągnie strunę?
Znów śmiech dziecka czy Znów trumnę?
Widziałam zło, o którym nie myślałam.
Widziałam więcej niż chciałam
Zbyt wiele na to Jak byłam mała
Jak jestem mała
Dziwnie pachnie dziś ten wieczór
Dziwny też był to dzień.
Jakby się zbudzić
Zrozumieć, że wszystko to sen.
Jakby poczuć, że nauczę się od nowa.
Zapominałam wiele lat Pewnego słowa
Czasu nie cofnę Ale siebie mogę.

Nie pozwolę na to Nawet martwa na 
podłodze.
Jestem grafomanką Pisarką z pokole-
nia więzienia
Gdzie świat kręci się wokół posiada-
nia, Nie istnienia.
Wszyscy dążymy donikąd
Potykając się na nowo
Aż potkniesz się i upadniesz
Martwy Z roztrzaskaną głową,
Niebijącym sercem, złamanymi kręgami
Z ludźmi, którzy nie potra�ą udawać 
Że płakali.
Jak dziwny jest to wieczór Gdy uczę się 
na nowo Nie być sobą! Przestać być Tobą!
Przestać żyć tym, co sprawiłeś że jestem
W momencie, gdy przestałeś oddychać 
powietrzem.
Nigdy nie zgodzę się Na budowanie 
problemów pięter,
W których przestaje istnieć Problem, 
rodzina, kręg i serce.

Natalia Kosakowska

mi. Jej ulubiony cytat brzmi: „Gdyby 
ludzie robili tylko to, co wyglądało na 

możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaski-
niach” – Stanisław Lem.

(S)
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którą spędza na... szyciu (dorabia sobie 
wykonując usługi krawieckie), haftuje 
(dla przyjemności), robi ozdoby na 
szydełku (bo np. w  kościele brakuje 
pięknych bombek na choince), robi 
kwiaty z  materiału i  wstążek, które 
później sprzedawała przez internet, by 
zarobić pieniądze dla pogorzelców z jej 
klatki schodowej, tworzy ogromnego 
piekarza i mleczarza na festyn do szko-
ły, by zrobić przyjemność dzieciakom... 
Generalnie, zawsze, gdy jest potrzebna 
pomoc, można na nią liczyć. Zawsze 
tłumaczy dzieciom, że dobro powraca. 
Swoim przykładem pokazuje, że tak 
właśnie jest. Bo ile razy ona potrzebu-
je pomocy, dostaje ją od życzliwych 
osób. Na przykład wtedy, gdy pod 
drzwiami swojego mieszkania znalazła 
maleńką Oliwkę. Nie miała dla niej 
ubranek, mleka, pieluszek. Nie miała 

też w  tym dniu pieniędzy na koncie. 
Z  pomocą przyszła jej sąsiadka 
z pierwszej klatki, Dorota. Zabrała do 
Pepco, kupiła solidną wyprawkę, nie 
chcąc przy tym zwrotu pieniędzy. Czy 
pani Jadzia z dołu, która niczym święty 
Mikołaj postawiła pewnego dnia rekla-

mówki pełne dziecięcych ubranek. 
Ona też piekąc ciasto dla swojej 
rodziny, zawsze upiecze drugie dla 
dzieciaków z piętra wyżej. Nato-
miast, gdy trzeba np. wyjść na 
wywiadówkę do szkoły i nie ma 
co zrobić z  wnukami, pomocą 
służą Ania i Wojtek z parteru. Od 
czasu pożaru mieszkania rodziców 
Ani, obie rodziny bardzo się ze 
sobą zżyły. Wojtek, jak trzeba, 
zawiezie też do lekarza nocną 
porą.

Mama czy babcia?
W życiu pani Izy i  „jej dzieci” 
dobro przepływa strumieniami 
w  jedną i  drugą stronę. Każdy 
pomaga jak może, i ile może. Po 
co to wszystko? Dla dzieci. By było 
im dobrze, by czuły się bezpiecz-
nie, by postrzegały świat w pozy-
tywnych barwach, by wyniosły 
pozytywne wzorce. Można by 
powiedzieć, że pani Iza jest dla 
nich „babciomamą”. I faktycznie, 
zdarzało się, że młodsze dzieci 
zaczęły mówić do niej „mama”, ale 
ona kategorycznie mówiła, że 
mamę mają jedną, mamę Karolinę, 

a ona jest ich babcią. Mimo to, laurkę na 
Dzień Babci i Dziadka dostają pradziad-
kowie, a ona dostaje własnoręcznie na-
malowane przez dzieciaki serce na... 
Dzień Mamy.

BS

LUDZIE

Oliwia – roczna piękność o niebieskich 
oczach, żywe sreberko, które chętnie 

nawiązuje nowe znajomości; Hubert – 
czteroletni łobuziak o bystrych oczach, 
który lubi być w centrum uwagi i uwielbia 
słodycze, Mikołaj – nad wyraz wrażliwy 
ośmiolatek, bardzo życzliwy i pomocny, 
niezwykle dociekliwy w sprawach, które 
go interesują; Julia – śliczna blondynka, 
uwielbia grać na tablecie i sprzątać, ma 10 
lat, razem z Mikołajem trenują akrobaty-
kę; Natasza – niestety, nie miałam okazji 
poznać jej osobiście, ale z opowiadań jej 
babci wiem, że to niezwykle opiekuńcza 
dziewczynka. Kiedyś grała na gitarze, 
teraz tańczy hip-hop, ma 12 lat i tak jak 
Julka i Mikołaj, uczy się w SP 2. I wreszcie 
Iza, Iza Resterna – babcia tej 
fantastycznej piątki, kobieta 
o lekko zachrypniętym głosie, 
bardzo otwarta i życzliwa. 
Co ich łączy? Po pierwsze 
– więzy krwi, a po drugie 
– wspólne mieszkanie. I nie 
byłoby w tym nic dziwnego 
i  wyjątkowego, gdyby nie 
fakt, iż to właśnie babcia 
stworzyła dla dzieciaków 
rodzinę zastępczą.

Życie na nowo
Każda rodzina ma jakieś 
sekrety. Każda ma blaski 
i  cienie. Ta jednak ma 
zdecydowanie więcej 
ciemnych kart w swej hi-
storii, niż powinna... Prze-
wrotny los chciał, aby 
mama dzieci, mieszkając 
w  Luboniu, nie mogła się 
nimi zajmować. Względy 
zdrowotne spowodowały, 
że decyzją sądu maluchy 
znalazły  się pod opieką 
babci. Według pani Izabeli, 
to najlepsze wyjście z  tej 
pogmatwanej sytuacji. 
Świadomość, że wnuczęta miałyby być 
oddane obcym ludziom lub rozdzielone, 
nie dawałaby jej spokoju. Dlatego też 
z wielką ulgą przyjęła fakt, że może być 
prawnym opiekunem dzieci. Aby tak się 
stało, musiała na nowo poukładać swo-
je życie. Wyprowadziła się z mieszkania, 
w którym żyła z rodzicami i córką, wy-
najęła trzypokojowe mieszkanie 
i w 2010 r. przeprowadziła się do nie-
go z  Nataszą, Mikołajem i  Julką. 29 
lipca 2016 r. dołączyli do nich jeszcze 
Hubert i  dwumiesięczna wówczas 
Oliwka. Pani Iza przyznaje, że opieka 
nad piątką dzieci to duże wyzwanie. 
Sprawa  się komplikuje, gdy w  grę 
wchodzi jeszcze praca zawodowa. Wy-
bawieniem okazała się mama pani Izy, 
pani Jola. Codziennie o 5 rano przy-
chodziła do prawnuków i  opiekowa-
ła się nimi przez większość dnia. Nie-
stety, jakiś czas temu podupadła na 
zdrowiu i pani Iza musiała zrezygno-
wać z  pracy, by zająć  się dziećmi. 
Z czegoś jednak musiała żyć. Pienią-
dze, które dostawała na każde dziecko 
z urzędu, wystarczały na zaspokojenie 
tylko podstawowych potrzeb. Realny 
comiesięczny zastrzyk gotówki gwa-
rantuje jej 500+. Dzięki tym pienią-

dzom mogą wszyscy pojechać na wa-
kacje letnie i zimowe (jak te ostatnie 
spędzone w  Zakopanem), wyjść 
w weekend do Zoo, na lody do maka, 
pojechać gdzieś, czy nawet kupić dzie-
ciom tablet. To daje poczucie bezpie-
czeństwa i  oddech od codziennych 
trosk.

Codzienność
Dzień zaczyna się od wyprawienia star-
szych dzieci do szkoły. Gdy te już 
wyjdą, do akcji wkraczają maluchy, 
które trzeba nakarmić, wyjść z nimi na 
spacer czy zrobić wspólnie zakupy na 
obiad. Raz po raz trzeba ogarnąć 
mieszkanie, bo przy tylu lokatorach 

o  bałagan nietrudno. Ekspertami 
w tym temacie są Mikołaj i Julka. Jak 
tylko babcia bierze się za mycie okien, 
Mikołaj już jest gotowy do pomocy. 
Dzieciaki chętnie wyskoczą po coś do 
sklepu lub z  przyjemnością zaniosą 
choremu dziadkowi kawałek tortu ko-
munijnego. Natasza natomiast bardziej 
realizuje się w opiece nad młodszym 
rodzeństwem. Gdy babcia jest zajęta, 
przypilnuje Oliwkę lub Huberta, któ-
rych na chwilę nie można spuścić 
z oczu. Pani Iza przyznaje, że ma duże 
wsparcie w starszych wnukach. Zapy-
tana o metody wychowawcze, uśmiecha 
się. Wychowuje sercem, przez co inni 
zarzucają jej zbytnią pobłażliwość. Ona 
jednak wychodzi z założenia, że dzie-
ciaki i tak zostały pokrzywdzone przez 
los, więc po co jeszcze im dokładać 
stresu. Wiadomo, pewnych zasad trze-
ba przestrzegać, by nie pozwolić sobie 
wejść na głowę. Wyprawienie deli-
kwenta do pokoju, by przemyślał swo-
je zachowanie, lub szlaban na komór-
kę, to kary, które stosuje za dziecięce 
„wykroczenia”. Każdy dzień pełen jest 
gwaru, działań, śmiechu, pracy i zaba-
wy, a wieczorem, gdy dzieci pójdą już 
spać, pani Iza ma chwilę dla siebie, 

Mama jest tylko jedna

Q
Od lewej: Julka, Hubert, pani Iza, Oliwka i Mikołaj   fot. Beata Stempczyńska

Q
Natasza, najstarsza wnuczka pani Izy

26 maja – Dzień Matki
Kochane Mamy
wiemy, jak wielką rolę odgrywacie w  życiu każdego 
dziecka; wiemy, jak ciężko pracujecie, żeby ogarnąć ro-
dzinną codzienność; wiemy, że często rezygnujecie z wła-
snych potrzeb, marzeń i ambicji dla dobra rodziny. Dlatego 
też, dziękując za wszystko, życzymy Wam dużo 
zdrowia, siły i  wytrwałości, wyrozumiałości dla 
naszych potknięć i błędów, chwili wytchnienia i odro-
biny egoizmu, spełnienia marzeń i poczucia, że to, co 
robicie, ma sens. Życzymy Wam też tego, żeby miłość, którą 
nam dajecie, wróciła do Was ze zdwojoną siłą i  sprawiła, że 
poczujecie się spełnione i kochane. Kochajcie nas, uczcie oka-
zywania uczuć, prowadźcie za rękę. Gdy trzeba, podnoście z kolan, a my 
odwdzięczymy się bezgraniczną i bezwarunkową miłością... Bo dla nas jesteście 
najważniejsze na świecie.

Dzieci

wiemy, jak wielką rolę odgrywacie w  życiu każdego 
dziecka; wiemy, jak ciężko pracujecie, żeby ogarnąć ro-
dzinną codzienność; wiemy, że często rezygnujecie z wła-
snych potrzeb, marzeń i ambicji dla dobra rodziny. Dlatego 

biny egoizmu, spełnienia marzeń i poczucia, że to, co 
robicie, ma sens. Życzymy Wam też tego, żeby miłość, którą 
biny egoizmu, spełnienia marzeń i poczucia, że to, co 
robicie, ma sens. Życzymy Wam też tego, żeby miłość, którą 
biny egoizmu, spełnienia marzeń i poczucia, że to, co 

nam dajecie, wróciła do Was ze zdwojoną siłą i  sprawiła, że 
poczujecie się spełnione i kochane. Kochajcie nas, uczcie oka
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Siostra Maria Trojana (Teresa) Szymań-
ska urodziła  się 17 listopada 1927  r. 
w Noskowie, powiat Jarocin. Jej rodzi-
cami byli Andrzej i  Apolonia z  d. 
Groch. Ojciec zajmował  się pracą na 
roli, a mama wychowywaniem licznej 
gromadki dzieci i prowadzeniem domu. 
Siostra Trojana była dziewiątym z kolei 
dzieckiem i miała 10 sióstr oraz jedne-
go brata.
Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Pleszewie wstąpiła 12 
września 1945 r. W tym Zgromadzeniu 
była już Jej starsza siostra – M. Irena, 
a po wielu latach wstąpiła jeszcze sio-
strzenica – obecna Matka Generalna 
M. Rafała Kisiel.
W lipcu 1948 r. przyjęła habit zakonny, 
imię Maria Trojana – na cześć Trójcy 
Przenajświętszej i rozpoczęła dwuletni 
nowicjat. 20 lipca 1950 r. złożyła swoje 
pierwsze śluby zakonne, a  Wieczystą 
Profesję w dniu 20 lipca 1955 r.
W Zgromadzeniu ukończyła Semina-
rium dla Wychowawczyń Przedszkoli 
(1948 r. i zdobyła uprawnienia do pra-
cy katechetycznej (1954 r.) Jej zamiło-
wania do muzyki i śpiewu sprawiły, że 
została skierowana do poznańskiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stop-
nia na Wydział Instrumentalny w klasie 
– organy, którą ukończyła w 1969 r., zdo-
bywając równocześnie uprawnienia do 
posługi organistki w kościołach.
W ciągu ponad 70. lat życia zakonnego 
siostra Trojana służyła Bogu i  ludziom 
na różnych placówkach. Najpierw była 

organistką w Domu 
Generalnym w Ple-
szewie (1950 – 
1960), następnie 
kierowniczką przed-
szkola i  organistką 
w domu sióstr w Po-
znaniu, a także kate-
chetką w  szkole 
Księży Zmartwych-
wstańców w Pozna-
niu (1960 – 1968). 
Stamtąd przyjechała 
w  sierpniu 1968  r. 
do domu zakonne-

go w Żabikowie, gdzie 
aż do 1991 r. pracowa-
ła w biurze para�alnym 
i  grała w  kościele pw. 
św. Barbary (po niej grę 
na organach i  prace 
biurowe przejęła siostra 

Gabriela). Tu założyła chórek dziecięcy 
i chór mieszany, z którym brała udział we 
Mszy św. na poznańskich Łęgach podczas 
pielgrzymki Jana Pawła II w 1983 r. Dy-
rygowała chórem sióstr zakonnych mia-
sta Poznania podczas Eucharystii w ka-
tedrze poznańskiej przy trumnie ze 
zwłokami bł. Urszuli Ledóchowskiej 
przewożonej w maju 1989 r. z Rzymu do 
Pniew. Wspólnie z prof. Stefanem Stu-
ligroszem skomponowali pieśń na 
pierwszy udział i  oprawę muzyczną 
chóru we Mszy św. dla chorych w War-

szawie, trans-
mitowanej 
przez radio. 
Pieśń zatytu-
łowana „Boże 
nasz Panie, 
Twe  Im i ę 
wspaniałe” 
(sł. S.M. Tro-
jana Szymań-
ska, muz. Ste-
fan  Stu l i -
grosz). S. Tro-
jana trzykrot-
nie dyrygo-
wała podczas Mszy św. radiowych 
w kościele pw. Świętego Krzyża w War-
szawie.
W latach pracy z chórem żabikowskim 
Siostra doskonaliła swoje umiejętności 
muzyczne, szczególnie w dyrygenturze, 
współpracując m.in. z  prof. St. Stuli-
groszem. Poza śpiewaniem i graniem 
troszczyła  się o  formację duchową 

członków chóru i tworzenie więzi śpie-
waczej wspólnoty. Udawało się to dzię-
ki corocznym pielgrzymkom oraz róż-
nego rodzaju spotkaniom, podczas 
których wykorzystywała swój talent 
apostolski, aktorski i wrodzoną pogodę 
ducha.
W latach 1991 – 1996 spełniała posłu-
gę organistki w para�i w Sulmierzycach, 

Siostra M. Trojana (Teresa) Szymańska Sł. M.
(1927 – 2017)

równocześnie zajmując  się różnymi 
pracami domowymi. Ciężka choroba 
przerwała na jakiś czas to wielkie za-
angażowanie siostry Trojany w służbę 
Zgromadzeniu i  para�i. Jednak, jak 
zawsze sama podkreślała, Pan Bóg dał 
Jej drugie życie i powróciła do �zycznej 

sprawności, aby dalej posługiwać: 
w Czempiniu (1997 – 1999), Oborni-
kach (1999 – 2004) oraz w  Lubaszu, 
gdzie była przez ostatnie 13 lat. Tam, 
otrzymała kolejną niespodziankę od 
Pana Boga związaną z muzyką, czego 
już nawet nie oczekiwała z racji swego 
wieku. W  2010  r. zaistniała potrzeba 
poprowadzenia parafialnego Chóru 

„Jutrzenka”. Siostra podjęła  się tego. 
Wkrótce rozszerzyła grono muzyczne, 
zapraszając do współpracy rodzinny 
kwartet trębaczy myśliwskich państwa 
Strawów. Ta swoista „Filharmonia Lu-
baska” ubogacała nie tylko liturgię Mszy 
świętych, ale także koncertowała na 
różnych przeglądach pieśni religijnych, 
patriotycznych oraz przy innych oka-
zjach.
Siostra Trojana zmarła 1 maja 2017 r. 
w Lubaszu, po krótkiej chorobie, pozo-
stając niemal do końca aktywną. Jej 
pogrzeb odbył  się w  sobotę 6 maja 
i  zgromadził wielką rzeszę rodziny, 
sióstr ze Zgromadzenia, chórzystów 
i osób, dla których Siostra była ducho-
wą matką i przyjacielem.
W homilii pogrzebowej ksiądz powie-
dział, że siostra Trojana była przykła-
dem, wręcz ikoną, świadczącą o  tym, 
co Bóg czyni w człowieku, który Mu na 
to pozwala. Była niezwykle utalento-
wana i obdarowana przez Boga, ale też 
niczego nie zachowała dla siebie – 
wszystko rozdała na chwałę Trójcy 
Przenajświętszej.
Siostra Trojana pozostała w  pamięci 
wszystkich, którzy Ją znali, jako osoba 
pięknej, mocnej wiary i  oddania  się 
Bogu, ogromnego zaangażowania 
w służbę ludziom, promiennego uśmie-
chu, który niemal zawsze był obecny 
na Jej twarzy i przez to niosła otuchę 
i  pociechę wszystkim, którzy takiego 
wsparcia potrzebowali.

s. M. Kornelia Silna sł. M.

Q
Siostra Trojana, jaką 
pamiętamy

Q
S. Trojana na 
początku 
życia konse-
krowanego 
w kornecie 
wcześniejsze-
go kroju

Q
Jasełka w salkach katechetycznych para�i św. Barbary w latach 70.

Q
Żabikowski chór para�alny pod dyrygenturą s. Trojany – po występie w para�i św. Krzyża w Warszawie w 1984 r.

Q
W maju 2008 r. siostra Trojana odwiedziła para�an, którzy niegdyś tworzyli chór 
z Żabikowa. W styczniu 2016 r., w kościele św. Barbary odbył się koncert orkie-
stry i chóru z Lubasza   fot. Rafał Wojtyniak
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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
maj – okrągłe rocznice

235 lat temu
QQ 5 maja 1782  r. biskup poznański 

Ksawery z  Wierzbna Rydzyńskiego 
konsekrował kościół w Wirach, z któ-
rego początek wzięły para�e lubońskie.   
(3, s. 53)

115 lat temu
QQ 16 maja 1902  r. powstało Polskie 

Koło Śpiewackie „Żabikowo”. Działało 
do I wojny światowej propagując pol-
skie pieśni i wystawiając przedstawienia 
teatralne. Jego tradycje kontynuowało 
powstałe w  1921  r. Koło Śpiewacze 
im. Paderewskiego.   („WL” 12-2004, 
„Wademekum lubońskie”, cz. 10, s. 37)
QQ W maju 1902 r. do Lasku dostarczono 

wykaz dzieci opracowany przez Komisarza 
Obwodowego w Komornikach – Zier-
bocka – który pomógł sołtysowi Aniole 
i dozorowi szkolnemu w ostatecznym 
podjęciu decyzji o budowie jednoizbo-
wej placówki katolickiej.   (13, s. 88)

105 lat temu
QQ W maju 1912 r., pod pozorem roz-

szerzenia szkoły w Lasku Niemcy otrzy-
mali 10 000 marek zasiłku rządowego, 
z którego spłacili zaległy dług u mistrza 
murarskiego Adolfa Hö�ga – wykonaw-
cy I budynku szkoły katolickiej przy ul. 
Sobieskiego 59.   (13, s. 95)

85 lat temu
QQ 12 maja 1932 r. na zebraniu zwołanym 

przez Tymczasowy Komitet założono 
„Towarzystwo Przygotowujące Budowę 
Kościoła ze szczególnym uwzględnie-
niem gminy Luboń i okolicy”. Na zebra-
nie nie przybył przeciwny tym planom 
proboszcz para�i żabikowskiej, z której 
wydzielono potem wspólnotę lubońską, 
ks. Jan Joachimowski,.   (3, s. 87)
QQ 16 maja 1932 r. poświęcono sztan-

dar lubońskiego oddziału Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej 
(KSMŻ). Po przerwie wojennej, 2 grud-
nia 1945  r., organizację odtworzono.   
(3, s.191)
QQ 21 maja 1932 r. „Towarzystwo Przy-

gotowujące Budowę Kościoła ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gminy Luboń 
i okolicy” złożyło w Kurii Arcybiskupiej 
w Poznaniu pismo dotyczące zatwier-
dzenia planu budowy kościoła i utwo-
rzenia para�i w Luboniu (pw. św. Jan 
Bosko).   (3, s. 87)
QQ 23 maja 1932 r. w Wierzenicy zmarł 

August Cieszkowski junior – syn hr. A. 
Cieszkowskiego, właściciela folwarku 
w  Żabikowie w  XIX wieku, twórcy 
Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny.   
(11, s. 176)

70 lat temu
QQ 12 maja 1947  r. w  dekrecie powi-

zytacyjnym ks. arcybiskup Walenty 
Dymek nazwał odbudowę spalonego 
przez Niemców kościoła pw. św. Jana 
Bosko „wspaniałym dziełem”. Realiza-
cja odbyła się bez pomocy z zewnątrz, 
z datków para�an, których życzliwość 
zaskarbił sobie proboszcz, ks. Teodor 
Nogala.   (3, s. 183)
QQ 15 maja 1947 r., w święto Wniebo-

wstąpienia Pańskiego, kilkuset para�an 
kościoła pw. św. Jana Bosko otrzymało 
z rąk ks. arcybiskupa Dymka sakrament 
bierzmowania.   (3, s. 186)
QQ W maju 1947 r. do Lubonia wrócił 

z  Anglii prezes Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” gniazdo Lasek – Jó-
zef Wawrzyniak, uczestnik m.in. walk 
o Monte Casino, patron późniejszego 
Towarzystwa Miłośników Miasta Lubo-
nia – i zaczął czynić starania o wzno-
wienie działalności organizacji, pomi-
mo niezgody władz komunistycznych.   
(13, s. 132)

60 lat temu
QQ 30 maja 1957  r. został wyświęco-

ny pochodzący z  Lasku ks. Bolesław 
Jurga – prezes zasłużonego podczas 
II wojny światowej Koła Ministrantów 
w Wirach (1949-1951), twórca para�i 
pw. Chrystusa Dobrego pasterza przy 
ul. Nowina w Poznaniu, darczyńca na 
rzecz para�i św. Maksymiliana w La-
sku (przekazał dom rodzinny przy ul. 
1  Maja  4 – pierwsza plebania para�i 
laskowskiej).   (17, s. 197/222)

50 lat temu
- 30 maja 1967 r. władze komunistyczne 
otrzymały od „zaufanych ludzi” sygnały 
o budowie kaplicy na działce Francisz-
ka Jurgi w Lasku i dokonały urzędowej 
inspekcji, która doprowadziła do uda-
remnienia budowy.   (3, s. 208)
- 31 maja 1967 r. Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej – Wydział Budownic-
twa i  Architektury – wydało decyzję 
o  wstrzymaniu wszelkich prac przy 
baraku, który miał się stać kaplicą dla 
Lasku.   (3, s. 208)

30 lat temu
QQ W maju 1987 r. zostali wyświęceni 

trzej duchowni pochodzący z Lubonia: 
9.05 – dominikanin o. Zbigniew Brzózy 
(para�a św. Barbary), a 28.05 ks. – Ro-
bert Różański (para�a św. Maksymilia-
na Kolbego) i ks. Robert Tietz (para�a 
św. Jana Bosko).   (17, s. 198, 252, 268)

25 lat temu
QQ 4 maja 1992  r. w  sali Spółdzielni 

Mieszkaniowej przy ul. Żabikowskiej 62 
gościł Janusz Korwin-Mikke – poseł na 
Sejm RP i lider Unii Polityki Realnej.   
(„WL” 05-1992, s. 1)
QQ W maju 1992 r. wydmy przy Zakła-

dach Chemicznych stały się ponownie 
terenem wykopalisk archeologicznych 
realizowanych przez Instytut Prahistorii 
UAM. Próbowano ustalić, czy zlokali-
zowana tam w początkach wieku osada 
ludności kultury ceramiki sznurowej 
(schyłek 3  tys. lat p.n.e.), zniszczona 
w  dużym stopniu przez rozbudowę 
Zakładów Chemicznych po II wojnie 
światowej, jeszcze istnieje, i  w  jakim 
zakresie.   (4, s. 19)

20 lat temu
QQ 2 maja 1997 r. Człowiekiem Roku 1996 

wśród Niepełnosprawnych w plebiscy-
cie telewidzów organizowanym przez 
TV SA Oddział w Poznaniu, została 
lubonianka – Danuta Wołodkowicz 
– założycielka Klubu Ludzi Niewi-
domych i Słabowidzących „Promyk”.   
(„WL” 06-1997, s. 1)

15 lat temu
QQ 25 maja 2002  r. święcenia kapłań-

skie przyjął pochodzący z Lubonia ks. 
Piotr Szymkowiak (para�a św. Barba-
ry).   (17, s. 266)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i  okolice. Dzieje osadnictwa i  dzie-
więciu parafii” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka 
Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały 
Rady Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. 
Dzieje wsi i fundacji Augusta Ciesz-
kowskiego” 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 – „Lubonianie w Po-
wstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Para-
dowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz 
(Biblioteka Zawartości Czasopism)

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

oprac. HS

Otrzymaliśmy zdjęcie, które prawdopodobnie przedstawia pogrzeb 
proboszcza para�i pw. św. Barbary (1945-1957) – ks. Mariana To-
maszewskiego – 1(?) maja 1957  r. Minęła właśnie 60. rocznica 
wydarzenia. Jak  się dowiedzieliśmy od jednego z  uczestników, 
kondukt żałobny szedł ulicą Poniatowskiego i Cmentarną (na zdję-
ciu prawdopodobnie ul. Poniatowskiego). Główna brama nekropo-
lii znajdowała się wtedy w miejscu, gdzie teraz boczne wejście przy 
dzisiejszej ul. Drzymały. Była drewniana, nad nią wisiał dzwon (tam, 
gdzie dziś znajduje się główna brama, był wjazd na cmentarz ewan-
gelicki.) Widoczny na zdjęciu karawan para�alny przechowywano 
w  specjalnym, murowanym garażu za kościołem. Konie zwykle 
wypożyczał Kazimierz Frankiewicz – bogaty gospodarz z Kotowa. 
Z prawej – prawdopodobnie członkinie Chóru Paderewskiego.
Wszystkich z Państwa, którzy mogą potwierdzić podane informacje, 
sprostować bądź uzupełnić, tradycyjnie prosimy o kontakt z redak-
cją, tel. 609 616 277 lub 609 616 290, 61 810 43 35 (w godzinach 
dyżurów).

(S)

Zdjęcia z lamusa
Para�alne wydarzenie

Q
Tych z Państwa, którzy rozpoznają wydarzenie, miejsce i widoczne na zdjęciu osoby, prosimy 
o kontakt z redakcją
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siąca jak XIII lub XV. Za to prawie 
na każdej pieczątce występują cyfry 
„8” lub „9” w ściśle określonym miej-
scu. Co ciekawe, złożenie kamienia 
węgielnego pod zbór protestancki 
odbyło  się na początku 1908 roku, 
a poświęcenie zboru pod koniec 1909 
roku – płytki mogły więc być wypro-
dukowane w  tych latach. Odstęp-
stwem są 3 płytki z numerami: 11.12.IV, 
12.12.X i 25.11.II, które mogły być zaku-
pione później, jako uzupełnienie kościel-
nej posadzki. W latach 1941-42 zostały 
wyprodukowane płytki Villeroy&Boch, 
ale jest mało prawdopodobne, by zosta-
ły tam ułożone przez ewangelików w cza-

sie II  wojny światowej, ze względu na 
trudne warunki �nansowe i kadrowe. Po 
1941 roku pastor na nabożeństwa dojeż-
dżał z Poznania. Na 1942 roku kończą się 
pisemne ślady działalności para�i ewan-
gelickiej. Przypuszczalnie do końca woj-
ny tylko z okazji większych uroczystości 
przyjeżdżał jakiś duchowny z Poznania. 
Więcej na ten temat można przeczytać 
w książce Stanisława Malepszaka – „Lu-

boń i okolice – dzieje osadnictwa i dzie-
więciu para�i” oraz napisanej wespół 
z Piotrem Pawłem Ruszkowskim – „200 
lat oświaty w Luboniu”. Jest więc bardziej 
prawdopodobne, że płytki Villeroy&Boch 
zostały ułożone dopiero po przejęciu 
kościoła przez katolików w roku 1945.

Rafał Wojtyniak

HISTORIA / KULTURA

16 czerwca o godz. 17, w Ośrodku Kultury, będzie-
my mogli uczestniczyć w spotkaniu gwarowym pt. 
„Godejcie po naszymu”. To inicjatywa Jana Kacz-
marka – prezesa Lubońskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego – LTK (wcześniej przewodniczący Sekcji 
Kultury Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia), 
który jest autorem projektu: „Lubońska gwara Be-
nasa z Kocich Dołów” złożonego do Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy poparli go 
uznając, że należy kultywować rodzimą tradycję.
Mówienie gwarą poznańską przeżywa prawdziwy 
renesans. W  naszych domach gwara nikogo nie 
dziwi – mówimy „Dej ryczke”, a  na obiad jemy 
„pyry”.
Serdecznie dziękuję dyrektor Ośrodka Kultury, 
Reginie Górniaczyk, i pracownikom tej instytucji, 
za wsparcie organizacyjne, bo w dniu imienin śp. 

Benona Mateckiego (16 czerwca) cel mamy wspól-
ny. Takie spotkania to świetna okazja do integracji 
z innymi fanami gwary poznańskiej, a projekt ten 
możemy realizować razem z  Ośrodkiem Kultury 
dzięki Lubońskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. 
Jako wnioskodawca konsultuję z  zespołami cel 
spotkania. Oprócz muzyki i śpiewu pojawi się też 
humor (żarty) z  przywar mieszkańców naszego 
regionu.
Składam również podziękowanie członkom zespo-
łu wokalnego „Lubonianie” z  LTK, za zebranie 
podpisów pod naszym projektem, szczególnie: Fe-
licji Sulimie, Barbarze Szymankiewicz, Ludomirze 
Marii Jarzinie, Janinie Rozumek, Zdzisławie Piskorz, 
Renacie Myszak-Muszyńskiej i in.

Jan Kaczmarek
prezes LTK

Będą gadać po naszymu

Q
Zespół wokalny „Lubonianie” podczas nauki śpiewu 
w „Galerii pod schodami” (nowa nazwa dla siedzimy LTK) 
w Ośrodku Kultury

Koperta
W trakcie pisania artykułu o  kopercie 
z okresu II wojny światowej, znalezionej 
na wieży kościoła św. Barbary („WL” 
03-2014) nie było jeszcze wiadomo, gdzie 
w Luboniu znajdowała się ulica Lange-
marckstraße. Z  informacji uzyskanych 
od Muzeum Martyrologicznego wyni-
kało jedynie to, że przedsiębiorstwo 
widniejące na kopercie było jednym 
z dwóch na terenie naszego miasta, któ-
re zatrudniało żydowskich więźniów przy 
budowie autostrady Frankfurt nad Odrą 
– Poznań. Na dostępnej mapie ulica 
o  takiej nazwie występowała tylko na 
terenie Poznania.
Niedawno, podczas analizowania inne-
go znaleziska, w ręce wpadły mi mapy 
Poznania i okolic z lat 1940-44, a infor-
macja zamieszczona przez Muzeum 

Martyrologiczne: „Zaplecze budowlane 
autostrady utworzono przy ul. Kościel-
nej, gdzie składowano między innymi 
tłuczeń, żwir, stal. Do celów magazyno-
wych przeznaczono także salę pobliskie-
go domu para�alnego” – zachęciła do 
dokładniejszego przyjrzenia się okolicy 
kościoła św. Jana Bosko na mapach.
Nazwy niektórych ulic są mało czytelne. 
Dopiero po przejrzeniu mapy z  roku 
1942 można było mieć pewność, że 
Langemarckstraße to dzisiejsza ul. Wła-
dysława Jagiełły. To tam pod numerem 
3 znajdował się oddział niemieckiej �r-
my Gesellscha� für Bauausführungen 
m.b.H. (z siedzibą główną w Poznaniu).

Płytki
Warto również uzupełnić historię płytek, 
które zostały usunięte z posadzki pod-

czas gruntownego remontu kościo-
ła św. Barbary w  2012  r. (remont 
– „WL” 05/2012, str.  10; historia 
płytek – „WL” 01-2015, str. 7). Na 
kwadratowych płytkach Villeroy-
&Boch informacja o roku produk-
cji została odciśnięta wraz z ozna-
czeniami producenta. Co innego 
w przypadku płytek pochodzących 
z  Friedland – odciśnięte napisy 
wskazują tylko na producenta, ale 
nie mówią nic o  roku produkcji. 
Jednakże na niektórych płytkach 
można znaleźć czarne pieczątki. 
Występuje kilka rodzajów numera-
cji, dla przykładu (producent – 
pieczątka): CAESAR PLATTE 
FRIEDLAND-ME – No471108, 
No2131108; H.L. – 17.8.VI, 
20.8.XV; CAESAR PLATTE – 
3 .4 .09 .VII I ,  7 .4 .09 .X  lub 
6.1.0.9.XIII, 3.4.0.9.XIII.
Po przejrzeniu ok. 50 płytek z pie-
czątkami nasuwają się następujące 
wnioski. Cyfry rzymskie nie mogą 
określać roku produkcji, gdyż za-
kres lat byłby zbyt duży (I-XV). Nie 
mogą również określać miesiąca 
produkcji, bo nie ma takiego mie-

Wojenna koperta i płytki kościelne
Uzupełnienie informacji zamieszczonych w artykule „Historia ukryta na wieży” w marcu 2014 r. na str. 3 
dotyczących koperty z tajemniczym nadrukiem i w styczniu 2015 r., str. 7 – „Druga strona płyty”, na temat 
płytek podłogowych z kościoła św. Barbary

Q
Fragment mapy Poznania i okolic z grudnia 
1942 r. – ulica Langemarckstr. znajduje się 
pomiędzy Kirchstr. a Th. Körnerstr., czyli dziś 
ul. Władysława Jagiełły, rozciąga się pomiędzy 
Kościelną a Konopnickiej. Ze zbiorów Cyfro-
wego Repozytorium Lokalnego Poznań (Ko-
ściół zamiast na rogu Kościelnej i Streicha na 
mapie wrysowany przy ul. Powstańców Wlkp., 
przy Strumieniu Junikowskim – w miejscu 
piekarni Dekertów. Przypomnijmy, że jesienią 
1942 r. kościół zamieniono na magazyn.)

Q
Kwadratowe płytki Villeroy&Boch wy-
produkowane w 1941 i 1942 r.    
fot. R. Wojtyniak

Q
Płytki z pieczątkami wyprodukowane 
we Friedland   fot. R. Wojtyniak

Q
Pieczątki w różnych kon�guracjach   
fot. R. Wojtyniak
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Patriotyzm bez ofiar
Odpowiedź na polemikę zamieszczoną w „WL” 04-2017 na str. 40

KULTURA

W poniedziałkowy wieczór, 24 kwiet-
nia w gościnnych murach Szkoły Pod-
stawowej  nr  2 odbyła  się wspaniała 
uroczystość w ramach obchodów Dni 
Pracy Organicznej, poświęcona pa-
tronowi tejże szkoły – Augustowi hr. 
Cieszkowskiemu. Wzięli  w  niej 
udział: włodarze naszego miasta, pre-
zydent Unii Wielkopolan – lubonia-
nin Paweł Klepka, prorektor Uniwer-
sytetu Przyrodniczego – prof. Krzysz-
tof Szoszkiewicz, radni powiatowi: 
Zbigniew Jankowski i Dariusz Szmyt, 
radni Rady Miasta Lubonia i  Mło-
dzieżowej RML, burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz – Marian Szkudla-

rek, przedstawiciele jednostek miej-
skich, zaprzyjaźnieni z „Cieszkowian-
ką” wierzeniczanie – Ewa i Włodzi-
mierz Buczyńscy – oraz społeczność 
Dwójki, których powitali prowadzą-
cy – Violetta Langner i  Michał 
Szwacki (radny i  nauczyciel SP  2). 
Na wstępie, na scenie pojawili  się: 
Małgorzata Machalska i Paweł Klep-
ka. Burmistrz wyraziła radość, że 
Unia Wielkopolan zechciała wybrać 
Augusta hr. Cieszkowskiego na patro-
na tegorocznych Dni Pracy Organicz-
nej i nawiązała do genezy utworzenia 
w  Żabikowie pierwszej w  zaborze 
pruskim Wyższej Szkoły Rolniczej 

i m .  Haliny, 
która dla Lu-
b o n i a  j e s t 
wielkim skar-
bem. Z  kolei 
Paweł Klepka 
wyznał, że nie 
było trudno 
wybrać słyn-
nego organicz-
nika na patro-
na tegorocz-
nych Dni, po-
nieważ był to 
niesamowity 
tytan pracy. 
Następnie 
zwrócił  się do 
młodzieży, by 
tak, jak August 
hr. Cieszkow-
s k i ,  g ł o w ą 
i  piórem bu-

Uroczyście w „Cieszkowiance”
„Wychowanie nasze jest to dług zaciągnięty u ogółu, z czego się w swym czasie wypłacić winniśmy” (Karol Marcinkowski)

Już po raz szósty Unia Wielkopolan ogłosiła kwietniowe dni Dniami Pracy Organicznej, których patronem w tym roku był August hr. Cieszkowski. 
Obchody zorganizowano również w lubońskiej SP 2

dowała swoją wielkość, dodając, że 
młodzi są na początku tej drogi. W dal-
szej kolejności dr Marcin Jauksza 
z  UAM wygłosił prelekcję na temat 
patrona Dwójki, po czym na scenie 
uczniowie zaprezentowali się w spek-
taklu będącym niezwykłym dialogiem 
między dwoma przyjaciółmi organicz-
nikami. Po części o�cjalnej i wręczeniu 
nagród uczniom szkół podstawowych 
biorącym udział w  konkursie „Praca 
organiczna drogą do sukcesu”, po czym 
byliśmy świadkami występu absolwentek 

SP 2 – Martyny i Kamili Malinowskich, 
Katarzyny Kubackiej oraz Laury Stieler 
– dyrygentki i skrzypaczki. Po nim roz-
począł się koncert Poznańskiej Orkiestry 
Symfonicznej pod batutą Łukasza Łody-
gowskiego. Jako soliści wystąpili Moni-
ka Buczkowska (sopran), Charon Zuo 
(tenor) oraz gościnnie Laura Stieler. 
Koncert zakończył uczniowski Chór 
Cieszkowianki pod kierownictwem Ra-
dosława Jastaka śpiewając hymn szkol-
ny (wspomagała go publiczność).

PAW

Q
Z Poznańską Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Łukasza Łody-
gowskiego gościnnie wystąpiła lubonianka Laura Stiller, śpiewa-
jąc utwory: „Hallelujah” i „You raise me up”    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Uroczystość zakończył chór uczniów, który ze wsparciem publiczności zaśpiewał 
hymn Cieszkowianki   fot Paweł Wolniewicz

Znam historię Strzelca, organizacji po-
wstałej we Lwowie 1910 roku. Państwo 
zapewne też, skoro Wasza organizacja 
nawiązuje do tamtej tradycji. Tu zapew-
ne tkwi różnica w postrzeganiu dzisiej-
szej roli takiej działalności. W  moim 
rozumieniu, przygotowywanie do ode-
grania jakiejś pomocniczej roli w zbroj-
nym czynie niepodległościowym wów-
czas, ma się nijak do dzisiejszej działal-
ności wychowawczej młodych ludzi. Dziś 
żyjemy w kraju niepodległym, demokra-
tycznym, europejskim, który swoją su-
werenność odzyskał, na całe szczęście, 
bez konieczności podejmowania walki 
zbrojnej, powstania, wojny domowej, 
pociągających za sobą trudne do prze-
widzenia nieszczęścia i o�ary życia ko-
lejnego pokolenia młodych ludzi. To jest 
bodaj największy sukces tej zmiany, że 
odbyła się bez przelewu krwi. Okazało 
się, że niepodległość można odzyskać na 
drodze pokojowej, posługując się rozu-
mem, nie karabinem. To wielki postęp 
w stosunku do myśli dziewiętnastowiecz-

nej i doświadczenia wieku dwudziestego. 
Także myśli niepodległościowe Józefa 
Piłsudskiego nie wytrzymały próby cza-
su. W  niczym to nie umniejsza histo-
rycznych zasług Marszałka. Dziś jednak, 
wobec tego niespotykanego wcześniej 
w naszej historii, pokojowego zwycięstwa 
myśli suwerennej, mamy inne zobowią-
zania wobec kolejnego pokolenia Pola-
ków. Dziś powinniśmy odwoływać  się 
do idei wspólnej, od siedemdziesięciu 
lat żyjącej bez wojny, Europy. To było 
marzenie pokoleń żyjących w PRL-u, by 
stać się częścią klubu najbardziej rozwi-
niętych państw, działających razem, dla 
wspólnego dobra. Ta przynależność wy-
maga wychowania kolejnych pokoleń do 
życia w  wolności, pokoju, demokracji, 
poszanowaniu różnorodności. Odnie-
sienie i szacunek do historii nie wymaga 
powtarzania w młodych umysłach ko-
nieczności wyboru walki zbrojnej o utra-
coną niepodległość. Nowy patriotyzm 
nie powinien polegać na utrwalaniu 
stereotypu konieczności poniesienia 

o�ary, także o�ary życia. W tym kontek-
ście napisałem o pokusie wykorzystania 
zdobywanych umiejętności parawojsko-
wych. Nie do czynów bandyckich rzecz 
jasna, ale w przekonaniu o jakiejś wyż-
szej konieczności, na przykład w wydu-
manej konieczności obrony niepodle-
głości. Tymczasem nasza niepodległość 
nie jest dziś zagrożona z  zewnątrz. 
Może być utracona tylko przez nas 
samych, na własne życzenie, jeśli nie 
będziemy umieli utrwalić naszej wspól-
notowej pozycji, wśród europejskich 
partnerów i przyjaciół. Jeśli nie będzie-
my aktywnym członkiem Unii Euro-
pejskiej, która od dziesięcioleci stanowi 
gwarancję pokoju, szkoda, że tylko na 
naszym kontynencie. Nic nie jest dane 
na wieczność, mam tego bolesną świa-
domość, ale szykowaniem się do wojacz-
ki, nie buduje  się pokoju i  wspólnoty, 
wbrew błędnemu porzekadłu, że „jeśli 
chcesz pokoju, szykuj  się do wojny”. 
Dlatego uważam, że dla wychowania 
młodzieży potrzebna jest rzetelna, kry-
tyczna, uczciwa edukacja historyczna, 
dająca podstawy do odrzucenia senty-
mentów militarystycznych, które były 
w  przeszłości nieszczęściem Europy 
i  doprowadziły do hekatomby wojen 

światowych i rewolucji. Niezwykle waż-
na jest wiedza o  tragiczności tamtych 
wyborów. Nie zaś ich glory�kacja i dzia-
łalność paramilitarna w  jakiejkolwiek 
formie, także szkolnej. Stąd jestem prze-
ciwny też tworzeniu klas wojskowych 
w szkołach. Dziś trzeba umieć wycho-
wywać młodych do życia w  pokoju 
i współdziałania. Ciekawości dla historii 
świata, wielości tradycji, wiary, nauki, 
kultury, sztuki itd. Wszystko dla budo-
wania lepszego, wspólnego życia. Nale-
ży uczyć szacunku dla bogactwa różno-
rodności na świecie, poszanowania dla 
innych. Stąd moje wątpliwości, co do 
tego, czy, choćby niewinne w  założe-
niach, uczenie wojaczki, służy dobrze 
sprawom świata, czy jest działaniem dla 
dobra publicznego?
Z młodzieżą chętnie spotykam  się za-
wsze, wierząc, że rozmowa, wymiana 
myśli, są najwłaściwszą formą porozu-
miewania się między ludźmi. Nie było 
moim zamiarem obrażenie kogokolwiek. 
Jeśli moje krytyczne myśli odebrali Pań-
stwo jako obraźliwe, przyjmuję to z ża-
lem.

Jerzy Nowacki
autor tekstu „Audio Feels, i chce się żyć” 

(„WL” 02-2017, str. 3)



5/2017

40

a  nawet degra-
dację. Polacy 
mówią języ-
kiem prymi-
tywnym, peł-
nym kalek i za-
pożyczeń, a  co 
najgorsze, wul-
garyzmów, któ-
re  zastępują 
nazywanie wie-
lu stanów emo-
cjonalnych 
i uczuć. To tak 

j a kby  m oż n a 
było, bez straty 
i kompromitacji, 
nie tylko języko-
w e j ,  w r a z i ć 
wszystko, przy 
pomocy 4-5 słów 
wulgarnych. 
Przekazać stan 
emocjonalny, 
opisać to, co nas 
interesuje, poru-
s z a ,  o t a c z a , 
przejmuje. Trze-
ba temu przeciw-
działać. Dyktan-
do jest zabawą 
edukacyjną, któ-
ra może wpływać pozytywnie na rato-
wanie językowej poprawności, przy-
najmniej w części społeczności szkol-
nej, przy wsparciu gminnych instytucji 
i  stowarzyszeń. Warto też odnotować 
udział drużyny seniorów z Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku, którzy, nieznie-
chęceni dalszym miejscem, jakie zajęli, 
chwalili sobie przyjemność udziału w tej 
szlachetnej rywalizacji. Nadto Irena 
Skrzypczak została zaproszona do po-
krojenia tortu przygotowanego ku zado-
woleniu wszystkich uczestników, kibiców 
i gości, rodziców i nauczycieli. To miłe 

wyróżnienie, świadczące o szacunku dla 
doświadczenia. Piękny, wielki tort był 
smacznym dodatkiem i osłodził napięty 
czas oczekiwania na wyniki dyktanda. 
Nie wszyscy wytrzymali do ogłoszenia 
wyników, mimo że uczniowie Gimna-
zjum nr 2, gospodarze spotkania, przy-
gotowali ob�ty (jak tort) program wy-
stępów, mających nie tylko uprzyjemnić 
chwile napięcia, ale jak sądzę zaprezen-
tować, całkiem udanie, umiejętności 
i pasje. To ze wszech miar warta konty-
nuacji, miejska inicjatywa.

JN

KULTURA

Robienie dyktanda łatwego mija się z ce-
lem, powiedział prof. Jarosław Liberek 
z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej 
UAM w  Poznaniu, wprowadzając do 
15.  edycji Lubońskiego Dyktanda. Jak 
powiedział, tak zrobił. Tekst zawierał wie-
le pułapek ortogra�cznych. Wśród nich 
konieczność podjęcia decyzji, czy pisownia 
spolszczona jest dopuszczalna, a może ze 
względu na powszechność używania, obo-
wiązująca (np.: dżiu-dżitsu czy jiu-jitsu). 
Liczne nazwy własne, których pisownia 
wcale nie jest powszechnie znana (np. PEN 
Club). Także nazwy zwierząt, roślin (brza-

na, bażyna). Bardzo licznie stanęli, a raczej 
usiedli, do dyktanda dorośli – w 11. dru-
żynach w kategorii Senior. Tylko 4 zespo-
ły obsadziły kategorię Junior Gimnazjalista, 
a 8 – Junior Szkoły Podstawowe. Obecność 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej w jed-
nej z  drużyn została odnotowana jako 

ważne i godne naśladowania zaintereso-
wanie władz miasta dla organizowanego 
po raz piętnasty dyktanda. Jednoczenie też 
wyraz odwagi i powagi. Nie wygrała, bo 
zwycięzcą w kategorii Senior została dru-
żyna Biblioteki Miejskiej, przed Lubońską 
Petanką. Najważniejsi byli jednak najmłod-
si, to o ich znajomość ortogra�i troszczą się 
polonistki. Czuły na pewno satysfakcję, 
poprawiając prace swoich uczniów. W ka-
tegoriach młodzieżowych wygrali lubo-
nianie. Wśród gimnazjalistów, drużyna 
z  Dwójki, przed gimnazjum tuleckim. 
W  kategorii Szkół Podstawowych, SP  1 

z Lubonia, ex-aequo z Dwójką z Puszczy-
kowa, a przed szkołą tulecką.
Wszystkim należą  się słowa uznania 
i gratulacje, sam udział w rywalizacji jest 
godny pochwały. Mimo ustawowej 
ochrony języka polskiego, obserwujemy 
postępujące, na co dzień, jego zubożenie, 

Dyktando bardzo trudne

Q
Zwyciężczynie tegorocznego Lubońskiego Dyktanda „Złote 
Pióra” w kategorii Senior – drużyna z Biblioteki Miejskiej, od 
lewej: Agnieszka Begier (dyrektor), Bogna Szałamacha i Klaudia 
Janusz

Q
 Zwycięskie ekipy tegorocznego Dyktanda   fot. Jerzy Nowacki

Q
Uczestnicy tradycyjnie zasiedli przy stolikach w holu gimnazjum   
fot. Jerzy Nowacki

Tekst dyktanda 2017
Urodzony na Przylądku Dobrej Nadziei agromeliorant Zachariasz postanowił 
po raz nie wiadomo który zdawać na medycynę. Dlatego zrezygnował z  gry 
w baseball [bejsbol] oraz z  trenowania aikido i dżiu-dżitsu. Zaczął czytać na 
temat choroby Parkinsona, chromania przestankowego oraz wirusa HIV. Szło 
mu niesporo, więc musiał odsapnąć. Mimo iż był Poniedziałek Wielkanocny, na 
cześć biblijnej Gwiazdy Betlejemskiej posadził na balkonie czerwoną gwiazdę 
betlejemską. Pojechał superwypasionym porsche na warszawską Pragę-Północ 
do restauracji, gdzie w małych cebrzykach i na ha�owanych obrusach podawali 
dania z bażantów przystrojonych bażyną. Pochłonął jednakże halibuta, nadzia-
nego na harpun węgorza, brzanę świeżo złowioną w jeziorze Hańcza i piskorza 
z rzeki Czarna Hańcza. Niespiesznie wracając, spotkał słynną pisarkę, w której 
zadurzył się przed laty. Była teraz prezesem Polskiego PEN Clubu, autorką po-
wieści o Epifanii, czyli święcie Trzech Króli. Na jej widok naszła go niepoha-
mowana ochota, by wsiąść w dorożkę zaprzężoną w czerwonobułane chabety 
i pojechać nad Wisłę. Na brzegu rzeki porzucił marzenia o medycynie. Za pie-
niądze wygrane w Dużym Lotku kupił dwumasztowy jacht. Przez Zatokę Biskaj-
ską i Morze Bana dopłynął do Ziemi Bana. Tam ożenił się z cud- kobietą 
w wieku balzakowskim. Żony, broń Boże, nie batożył, ale obsypywał biżuterią. 
Przedzierzgnął się w panto�arza, był szczęśliwy.

Przygotował: dr hab. Jarosław Liberek, Instytut Filologii Polskiej UAM
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Przedstawienie dla dzieci
20 kwietnia dzieci po raz kolejny w tym 
roku spotkały się z Filharmonią Pomy-
słów. Tym razem podczas przedstawienia 
„Ciachuciachańce”, aktorzy przybliżyli 

maluchom łowickie zwyczaje. Dzieci 
z wielką uwagą słuchały ludowych przy-
śpiewek i  opowieści, urozmaiconych 
łowickimi wycinankami i magnetycznym 
teatrem.
„Vermeer w Luboniu”
Wernisaż wystawy „Vermeer w Luboniu” 
odbył się 25 kwietnia. Swoje prace za-
prezentowali uczestnicy zajęć plastycz-
nych prowadzonych przez plastyka dr 

Dariusza Głowackiego. Głównym dzie-
łem, które można podziwiać w  holu 
Ośrodka jest zbiorowa reprodukcja ob-
razu „Alegoria Malarstwa” Jana Verme-
era. Uroczyste otwarcie wystawy uświet-
nił minikoncert duetu „Dwie Ole” łączą-
cego w sobie brzmienie �etu oraz wio-
lonczeli.

Bule o puchar
22 kwietnia rozegrano XIV turniej w Bo-
ules o Puchar Burmistrz Miasta Luboń. 
W  tym roku po raz pierwszy zawody 
odbyły się na nowym bulodromie przy 
ul. Dojazdowej obok boiska Orlik. Uro-
czystego otwarcia, poprzez rzucenie 
pierwszej buli, dokonał zastępca bur-
mistrz – Mateusz Mikołajczak. Do ry-

walizacji stanęło 12 zespołów: Boulinicy, 
Dojazdowa, Gajewscy, Hej, Iwka, Mio-
tacze, Momo, My, Nietykalni, OK, Ra-
zem, Wy. Po zaciętej rywalizacji pierwsze 
miejsce zdobył zespół Razem, drugie – 

Dojazdowa, natomiast trzecią lokatę 
wywalczyła drużyna Hej.
Zwycięzcy otrzymali puchar, a zespoły, 
które zajęły drugie i  trzecie miejsce, 
statuetki. Finaliści dostali też nagrody 
rzeczowe i  pamiątkowe dyplomy. Dla 
pozostałych uczestników turnieju przy-
gotowano nagrody pocieszenia. Przez 
cały dzień wszystkim uczestnikom to-
warzyszyła francuska muzyka i pyszne 

Z Ośrodka Kultury
Country Club „Północ-Południe” przy 
ul. Kwiatowej zorganizował 8 kwietnia 
dla członków oraz sympatyków „Co-
untrowe Jajo’”, czyli kowbojską Wiel-
kanoc. Spotkaniu towarzyszyła świą-
teczna atmosfera i klimat prawdziwej 
przyjaźni podsumowujący ważny dzień 
w naszym życiu. Goście biorący udział 

w wieczerzy przynieśli potrawy przy-
gotowane wcześniej w swoich domach. 
Nie zapomnieliśmy o dzieciach i ukry-
tych dla nich prezentach, podarowa-
nych przez zajączka. Uczestnicy od-
mówili modlitwę i  przystąpili do 
wspólnej biesiady.

Zbigniew Henciel

Countrowe Jajo

Q
Kowbojska Wielkanoc przy ul. Kwiatowej

jedzenie. Organizatorem 
turnieju był Ośrodek Kul-
tury w Luboniu. Zwycięz-
com gratulujemy, a wszyst-
kim uczestnikom dzięku-
jemy za wspaniałą zabawę.

Muzyka klasyczna dla 
dzieci
21 kwietnia dzieci miały 
możliwość wziąć udział 
w  niecodziennym wyda-
rzeniu. „Muzyczne podró-
że Guliwera” to nie tylko 
zwykłe przedstawienie, ale 
przede wszystkim spotka-
nie z  muzyką klasyczną! 
Podczas spektaklu, artyści 
na skrzypcach, altówce 
i  wiolonczeli wykonali 
utwory Georga Philippa 
Telemanna, niemieckiego 
kompozytora epoki baro-
ku. Okazało się, że mali widzowie świet-
nie się bawili, a muzyka poważna spra-
wiła im wielką przyjemność i była dla 
nich miłą rozrywką. Kolejne spotkanie 
z muzyką klasyczną w Ośrodku Kultury 
już 2 czerwca. Serdecznie zapraszamy 
na koncert.

Piosenka senioralna
Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Nie-
zapominajka” odbył się w sobotnie po-
południe, 6 maja. Do Ośrodka Kultury 
przybyło kilka zaprzyjaźnionych grup 
z okolicznych miejscowości. Wystąpili: 
„Komorniczanie”, „Aspirynki” i  „Har-
monijki” z Komornik, zespół „Olszyna” 
ze Swarzędza, „Stokrotki” z  Tulec, 
„Chojanki” z  Wronek, Zespół Śpie-
waczy „Lutnia” z  Zaniemyśla oraz 
„Krzykosy”. Luboń reprezentowały 
„Szarotki”, zespół instrumentalny 
„Ton” oraz „Lubonianie”. W imprezie 
wzięli udział także: Burmistrz Miasta 
Luboń Małgorzata Machalska, prze-
wodnicząca Rady Miasta Luboń Te-
resa Zygmanowska oraz Dyrektor 
Ośrodka Kultury w Komornikach An-
toni Pawlik. W sumie ponad 120 osób 
śpiewało, tańczyło i  razem  się bawiło. 
W  sympatycznej atmosferze, przy po-
częstunku i  dźwiękach muzyki miło 
upłynął wszystkim czas.

Magda Baranowska

Q
Przedstawienie dla dzieci pt. „Ciachuciachańce” Filharmonii Pomysłów

Q
Uczestnicy turnieju  Boules o Puchar Burmistrz Lubonia zorganizowany przez Ośro-
dek Kultury

Q
Wernisażowi wystawy „Vermeer w Luboniu” towarzy-
szył koncert lubońskiego duetu „Dwie Ole” – Aleksan-
dra Zawieja (z lewej) i Aleksandra Jakubowska

Q
Ciekawym pomysłem było zbiorowe wykonanie w dużym formacie kopii obrazu 
„Alegoria Malarstwa” Jana Vermeera. Każdy z uczestników przedsięwzięcia wyko-
nał fragment całości, którą po zmontowaniu można oglądać w holu Ośrodka Kul-
tury
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Smak chili
1 kwietnia, w ramach sobotnich koncer-
tów dla dzieci, w  „Galerii na Regale” 
powitaliśmy Zieloną Nutkę oraz Pana 
Harmoniusza, którzy zabrali nas w po-
dróż do Meksyku. Dzieci zobaczyły na-
rodowy strój meksykański oraz wysłu-
chały muzyki granej na tradycyjnych 
instrumentach. Największe zaintereso-
wanie wzbudziły: kichada wykonana 
z kości żuchwy osła oraz harana – in-
strument strunowy wykonany z jednego 
kawałka drewna. Nauczyły się także li-
czyć do ośmiu po hiszpańsku, bo tyle 
właśnie strun ma harana.

Wokół architektury
4 kwietnia gościliśmy Dorotę Molińską 
z kolejnym wykładem w ramach cyklu 
„Wokół architektury”. Poznaliśmy histo-
rię poznańskich teatrów, początki po-
wstawania teatrów jako budynków pu-
blicznych, kreujących kulturę. Najwięk-
sze zainteresowanie wzbudziła opowieść 

o rywalizacji Teatru Miejskiego – „nie-
mieckiego” i Teatru Polskiego. Dowie-
dzieliśmy się, jak patrząc na budowle, 
postrzegać je w całej przestrzeni, docenić 
doskonałe rozwiązania architektury na-
szych teatrów.

Podróże z pasją – Izrael
5 kwietnia państwo Mirosława i Tadeusz 
Urbanowie zabrali licznie przybyłą pu-
bliczność w podróż do Izraela. To spo-
tkanie poświęcone było Jerozolimie. 
Nazwę miasta tłumaczy się jako „miasto 
pokoju”, ponieważ zostało zdobyte bez 
rozlewu krwi. Prezentacja ukazała nam 
wspaniałą architekturę Jerozolimy, w do-
minującym kolorze piaskowca, zwanym 
żółcią jerozolimską. Przeszliśmy Drogę 
Krzyżową, zobaczyliśmy m.in. Dolinę 
Cedronu, Bazylikę Grobu Pańskiego, 
Ścianę Płaczu. Pokaz zdjęć jak zwykle 
został wzbogacony wartką opowieścią 
o  Jerozolimie, jej historii i  obecnym 
statusie. Na zakończenie mogliśmy obej-
rzeć przywiezione pamiątki. Była to 
idealnie tra�ona opowieść w czasie przy-
gotowań do Świąt Wielkanocnych.

Cały Luboń Czyta Dzieciom
W cyklu spotkań „Cały Luboń czyta 
dzieciom” 7 kwietnia członkowie Mło-

dzieżowej Rady Miasta – Alicja Malujda 
i Franciszek Szczepaniak – czytali przed-
szkolakom z  „Wesołych Sportowców” 
i  „Tęczowej Krainy” „Bajki wielkanoc-
nego zajączka”. Dzieci żywo dyskutowa-
ły o przygodach kurek i kurcząt, zającz-
ka i pisanek. Dzieliły się opowieściami 
o  przygotowaniach do nadchodzących 
świąt i poszukiwaniach prezentów.

Teatrzyk dla dzieci
8 kwietnia w ramach „Rodzinnych So-
bót” odbył się spektakl animacyjno-mu-
zyczny Teatru „Kulturka” – „O wielka-
nocnym jaju”. Dzieci wysłuchały opo-
wieści „Czaczata Tutu i  Feniks” oraz 
bajki „O złotym jajku” w formie japoń-
skiego teatrzyku kamishibai. Dowiedzia-
ły się również, dlaczego jajka barwiło się 
na czerwono i czym różni się pisanka od 
kraszanki. Poznały różne techniki bar-
wienia jaj i mogły wykorzystać tę wiedzę 
podczas przygotowań do nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych.

Kurkowy wernisaż
We wtorek, 18 kwietnia w „Galerii” 
na Regale Biblioteki Miejskiej od-
był się interesujący wernisaż Bractwa 
Kurkowego, w którym wzięli udział 
Bracia Kurkowi z Jutrosina i Lubonia, 
ich rodziny, przyjaciele oraz sympa-
tycy z  naszego miasta. W  tym dniu 
otwarto wystawę brackich trofeów 
współzałożyciela i Starszego Bractwa 
Kurkowego w  Jutrosinie – Króla 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej 
(RP) w  latach 2003-2006– Marka 
Balcerka (ten prestiżowy tytuł wy-
strzelał, pokonując 160 strzelców 
z  terenu całej Polski). Gość wspo-
mniał o  legendzie patrona Bractw 
Kurkowych, św. Sebastianie, następ-
nie mówił o genezie Bractw Kurko-
wych na ziemiach polskich i ich póź-
niejszym reaktywowaniu. Wreszcie 
podzielił się refleksją na temat Brac-
twa, któremu przewodniczy w Jutro-
sinie. Prezentowane przez niego 
m.in.: tarcze, biała broń, pistolety, 
karabiny, odznaczenia, fotografie 
oraz inne trofea budziły zaintereso-
wanie i  podziw wśród uczestników 
tego niecodziennego wernisażu. Wy-

Z Biblioteki Miejskiej

stawę, która przyciągnęła do Biblio-
teki wielu lubonian w różnym wieku, 
można było zwiedzać do 10 maja.    
 PAW

Spotkanie autorskie
Podczas wizyty Joanny Krzyżanek dzie-
ci w skupieniu, z dużą uwagą słuchały 
opowieści o Ignasiu Ziółko oraz o pach-
nących książkach. Zainteresowanie i po-
dziw wzbudziła wiadomość, że Joanna 
Krzyżanek swoją pierwszą książkę napi-
sała w wieku 7 lat! Na zakończenie ma-
luchy same wykonały zakładki do książek 
w kształcie wielkanocnego zajączka.

Salon poetycko-muzyczny
11 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie 
z poezją w „Salonie poetycko-muzycz-
nym Biblioteki Miejskiej w  Luboniu”. 
Tym razem udaliśmy się w podróż. Róż-
ne odcienie świata – wiersze z podróży 
– zaprezentowała Kalina Izabela Zioła. 
Przy muzyce Tomasza Bateńczuka mo-
gliśmy poczuć atmosferę bliskich i da-
lekich miejsc.

„Warkocz Królewny Wisełki”
26 kwietnia grupa teatralna „Krak-Art.” 
ku zaskoczeniu i zadowoleniu naszych 
najmłodszych widzów zaprezentowała 
nowy spektakl na podstawie mało znanej 

legendy polskiej, przybliżający pocho-
dzenie nazwy rzeki Wisły. Dzieci z za-
ciekawieniem przyglądały  się pięknej 
królewnie o wielkim sercu, która próbo-
wała ocalić kraj przed suszą. Stroje z epo-
ki naszych przodków, sceneria drewnia-

nego ogrodu, zwyczaje sprzed wieków, 
to wszystko było cenną lekcją historii, 
a także sprawiło, że to popołudnie sta-
ło się jeszcze ciekawsze.

Mały naukowiec
22 kwietnia, odbyło się kolejne spotkanie 
małych naukowców. Podczas zajęć dzie-
ci dowiedziały się, jak pisać sekretne 
wiadomości za pomocą soku z cytryny 
oraz jak stanąć na balonie. Eksperymen-
ty zafascynowały dzieci i rodziców. Oso-
by, które jeszcze nie uczestniczyły 
w warsztatach, zachęcamy do wspólnej 
zabawy i odkrywania zagadek otaczają-
cego nas świata w każdą czwartą sobotę 
miesiąca.

Filia nr 4
Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy Fi-
lii bibliotecznej nr 4 Biblioteki Miejskiej 
przy ul. Sobieskiego 97, informujemy, że 
z dniem 26 kwietnia 2017 r. �lia została 
przeniesiona do innego pomieszczenia 
w budynku Ośrodka Kultury. Lokaliza-
cja została oznaczona tabliczkami infor-
macyjnymi. Godziny otwarcia i  dane 
teleadresowe pozostają bez zmian.

Bezpłatny dostęp do e-kursów
Szanowni Czytelnicy, zachęcamy do 
udziału w kursach opartych o plat-

formę e-learningową. Nie czekaj – 
zarejestruj  się już dziś! 
Każdy moment jest do-
bry, by rozpocząć naukę. 
C z y t e l n i c y  B i b l i o t e k i 
Miejskiej mogą korzystać 

Q
Teatrzyk „O wielkanocnym jaju” w Bibliotece Miejskiej

Q
Mirosława i Tadeusz Urbanowie opowiadają o podróży po Izraelu

Q
Podczas wernisażu Siostra i Bracia Kurkowi, od lewej: Jerzy Skwierzyński, Robert 
Świerczyński, Małgorzata Szefer, Marek Balcerek i Roman Goliński   fot. Paweł Wol-
niewicz

cd.  
obok
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z  4 kursów językowych i  1 kursu 
specjalistycznego. Więcej informa-
cji na stronie internetowej Biblio-
teki.

SMS
Zachęcamy osoby chętne do otrzymy-
wania wiadomości dotyczących wyda-
rzeń w Bibliotece do wypełnienia nowe-

go formularza zgłoszeniowego (dostęp-
ny w Bibliotece Miejskiej)    BM

Wypędzeni
Wyrzuceni z domów, ograbieni z mie-
nia, więzieni w obozach, deportowa-
ni… 26 kwietnia w „Galerii na Regale” 
odbyła  się prelekcja lubonianki Ma-
rianny Dąbkowskiej, będąca jej wspo-

Q
„Galeria na Regale” wypełniona chętnymi do wysłuchania prelekcji na temat wypę-
dzeń   fot. Paweł Wolniewicz

mnieniem z okresu II wojny światowej, 
upamiętniająca deportację obywateli 
polskich z ziem wcielonych do III Rze-
szy. Na wykład przybyli studenci Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, prezes Stowarzyszenia Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika Wy-
pędzonych w Poznaniu – Henryk Wa-
lendowski oraz grupa młodzieży 
z Gimnazjum nr 1 z nauczycielką hi-
storii – Justyną Wójcik. Najpierw Ma-
rianna Dąbkowska mówiła o genezie 
wypędzeń naszych rodaków z terenów 
wcielonych przez hitlerowskich na-
jeźdźców do III Rzeszy i zaprezento-
wała archiwalne zdjęcia z tego okresu. 
Następnie mąż prelegentki – Jerzy 
Dąbkowski – recytował wiersz autor-
stwa jednego z  więźniów (nazwisko 
nieznane) obozu koncentracyjnego pt. 
„Droga do krematorium”. W  dalszej 
kolejności głos zabrał Henryk Walen-
dowski, który zapoznał uczestników 
spotkania z działaniami stowarzyszenia 
na rzecz budowy Pomnika Wypędzo-
nych w Poznaniu. Największe zainte-
resowanie wśród słuchaczy wzbudziły 
jednak osobiste wspomnienia i  re-

fleksje Marianny Dąbkowskiej, która 
nie ukrywając wzruszenia, mówiła 
o  wojennych losach swojej rodziny. 
Jej rodzice – Józef Danielewski 
i  Wanda z  d. Malujda – oraz starsi 
bracia – Mieczysław i  Józef – we 
wrześniu 1940  r. zostali wysiedleni 
z Bytynia w powiecie szamotulskim 
i osadzeni w obozie przesiedleńczym 
przy ul. Żeligowskiego  41 w  Łodzi. 
W styczniu 1941 r. rodzinę przesie-
dlono do gospodarstwa w  Cicho-
stowie w woj. Lubelskim. Tam w lu-
tym 1942 r. przyszła na świat Marian-
na Dąbkowska. Na podstawie wspo-
mnień spisanych przez brata Mieczy-
sława, pani Marianna przybliżyła 
w Bibliotece losy rodziny na wygna-
niu, które zakończyło się powrotem 
do rodzinnego Bytynia w  marcu 
1945 r. Ta pobudzająca do głębszych 
refleksji opowieść była przeplatana 
archiwalnymi zdjęciami oraz piosen-
kami starannie dobranymi przez pre-
legentkę. Uczestnicy spotkania po-
dziękowali Pani Mariannie za przybli-
żenie kart historii, na których zapisane 
są dzieje naszych rodaków.    PAW

Stół wielkanocny w Plewiskach
Miłym zwyczajem w Gminie Komorni-
ki jest organizowany w środę w Wielkim 
Tygodniu, co roku, rotacyjnie w innym 
sołectwie, tzw. „stół wielkanocny”. Impre-
za ta jest przygotowywana przez Koło 
Gospodyń Wiejskich (KGW) z danej miej-
scowości pod patronatem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komornikach. W tym 
roku panie z  Plewisk w  Domu Kultury 
„Remiza” „udekorowały” stół własnymi 
przysmakami – ciastami: mazurkami, 

sernikami, babkami wielkanocnymi, jak 
również barankami z masła, faszerowany-
mi jajkami i różnymi sałatkami. Na stole 
znalazły się także wyroby gospodyń z in-
nych kół oraz wykwintne wędliny szczo-
drze darowane przez rodzimą �rmę wę-
dliniarską Braci Mielczarków. Panie z miej-
scowego KGW dały popis kulinarny. Było 
nie tylko smakowicie, ale także atrakcyj-
nie wizualnie, za sprawą wykonanych 
z mchu zajączków, kolorowych pisanek 

przystrojonych perełkami czy pięknych 
wazonów z zatopionymi żywymi kwia-
tami i zapalonymi pływającymi świeca-
mi. Galarty w  kształcie prosiaczków 
smakowały wszystkim znakomicie. 
Ksiądz proboszcz Adam Skrzypczak 
poświęcił dary na stole wielkanocnym, 
a wójt Jan Broda życzył wszystkim zgro-
madzonym miłych i  rodzinnych Świąt 
Wielkanocnych. Przy okazji zaprezento-
wano konkursowe kartki świąteczne 
wykonane przez dzieci i  przepiękne, 

wysokie, kolorowe palmy wielkanocne 
przygotowane przez poszczególne koła 
i  sołectwa. Wykonawców nagrodzono 
dyplomami i upominkami.

Wystawa portretów JP II
27 kwietnia w sali „Piwnica” w Komor-
nikach odbył się, zorganizowany GOK, 
wernisaż wystawy pt.: „Portret Jana Paw-
ła  II” w  twórczości Karoliny Szyman-
-Piórkowskiej. Przedstawiane prace to 

U sąsiadów
W imprezach Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach i jego �lii bierze 
udział coraz więcej lubonian

wyjątkowy zbiór obrazów, szkiców i fo-
togra�i poświęcony papieżowi Polakowi. 
Karolina Szyman-Piórkowska, absol-
wentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych w Poznaniu, od lat portretuje św. 
Jana Pawła II. – Jana Pawła II pokocha-
łam od pierwszego wejrzenia. Niestety, 
nigdy nie miałam okazji namalować Go, 
gdy żył. Zastanawiałam się, czy uda 
mi  się odzwierciedlić w  obrazach Jego 
wspaniałe, rozliczne zalety – dobroć, 
mądrość, szlachetność, życzliwość” – tak 
o swoim cyklu obrazów mówi ich autor-
ka. W szczególny dzień, w trzecią rocz-
nicę kanonizacji Jana Pawła II, przygo-
towano tę przepiękną wystawę czasową, 
której kuratorem jest proboszcz para�i 
pw. św. Andrzeja w  Komornikach, ks. 
Adam Skrzypczak. Wystawa jest prezen-
towana od dłuższego czasu w różnych 
ośrodkach w całej Polsce, a w GOK bę-
dzie można ją oglądać przez miesiąc.

Spotkania z gwarą
26 kwietnia w Domu Kultury „Nad Wi-
rynką” w Łęczycy odbyło się spotkanie 
z  gwarą pt. „VIII  Komornickie Bedki” 

zorganizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Komornikach przy współpra-
cy Domu Kultury i Koła Gospodyń Wiej-
skich z Łęczycy z udziałem lubonian. Na 
spotkanie przybyło wiele zaproszonych 
gości z Gminy Komorniki i okolicznych 
miejscowości. Sala była wypełniona po 
brzegi. Po raz ósmy odbywało się spo-
tkanie z  gwarą komornicką. Występo-
wały zarówno zespoły jak i soliści mó-
wiący gwarą wielkopolską i poznańską. 
Wśród wykonawców były: zespół „Zgo-
da” z Kamieńca, kabaret „Emilia” z Krzy-
kos, zespoły wokalne „Komorniczanie” 
i „Aspirynki” z Komornik, zespół „Sza-
rotki” z Lubonia, grupa „BAJ” z Dopie-
wa, Maria Grześko i Zo�a Dragan oraz 
laureaci konkursu na gwarę komornicką. 
Podczas występów serwowano pyszne 
ciasto upieczone przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Łęczycy oraz pyry z gzikiem, 
różne smaczne sałatki oraz chleb ze 
smalcem i  ogórkiem kiszonym. Było 
wiele śmiechu i zabawy. Wszyscy widzo-
wie będą długo wspominać wspaniałe 
widowisko.

Jan Błaszczak

Q
Widownia podczas spotkania w gwarze komornickiej   fot. Jan Błaszczak

Q
Występ „Szarotek” z Lubonia w Domu Kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy   
fot. Jan Błaszczak
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Jubileuszowo
Z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Parku 
Narodowego (WPN) na jego terenie 
parku zorganizowano cztery imprezy 
rekreacyjno-sportowe z kijkami. W so-
botę, 22 kwietnia, ośmioosobowa grupa 
słuchaczy Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wzięła udział w pierw-
szej z imprez z cyklu Grand Prix Nording 
Walking 2017, zorganizowanej przez 
Gminę Mosina na terenie Dyrekcji WNP 
w  Jeziorach. Pokonaliśmy trasę 10 km 
w  regulaminowym czasie, poniżej 2 
godzin. Pomimo złych prognoz mete-
orologicznych, pogoda nam sprzyjała, 
humory także. Kolejne imprezy z  tego 
cyklu odbędą się 11 czerwca w Puszczy-
kowie, 3 września w Stęszewie oraz 15 
października w Komornikach.

Włodzimierz Sroczyński

Bezkrwawe łowy
W niedzielę, 23 kwietnia odbył  się rajd 
pieszy „Bezkrwawe łowy” zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury i  Klub 
Seniora w Komornikach. Wzięło w nim 
udział ponad 40 osób, w tym kilkanaście 
z  Lubonia. Wśród nich byli słuchacze 
i  uczestnicy Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Grupa wyruszyła sprzed 
Domu Kultury „Klub” w Rosnówku i dro-
gą przez wieś, po przejściu tunelem pod 
Drogą Krajową nr  5 i  torów, doszła do 
stacji kolejowej Trzebaw-Rosnówko. Na-
stępnie skręciła na drogę prowadzącą do 
Trzebawia, a nie tak jak dotychczas – nad 
Jezioro Jarosławieckie. Drogą wśród pól, 
czarnym szlakiem, rajdowicze dotarli do 
wsi Trzebaw. Pierwsze wzmianki o  tej 
miejscowości jako „Trzebawy” pochodzą 
z1241  r. z dokumentu potwierdzającego 
nadanie wsi przez książąt Przemysła I 
i Bolesława niejakiemu Przedpełce, syno-
wi Hugona. W 1426 r. właścicielem Trze-
bawia był Piotr Korzbok, podkomorzy 
poznański, później Grudzińscy, Marszew-
scy oraz Ciświccy. W 1657 r. na polach wsi 
doszło do zwycięskiej potyczki wojsk Ste-
fana Czarnieckiego ze Szwedami. Od 
1793 r. wieś była własnością Anny Górow-

skiej, a  następnie Tytusa Działyńskiego, 
który wzniósł w pobliżu Trzebawia nie-
wielki zameczek na Wyspie Zamkowej 
pobliskiego Jez. Góreckiego. W  okresie 
Wiosny Ludów 1848 r. w pobliżu Trzeba-
wia istniał obóz powstańczy, w  którym 

stacjonowało ok. 500 kosynierów i strzel-
ców pod dowództwem Cypriana Celiń-
skiego. Jako część dóbr kórnickich Trzebaw 
wszedł w skład fundacji Zakłady Kórnickie, 
utworzonej w 1924  r. przez ówczesnego 
właściciela, Władysława Zamoyskiego. 
Podczas II  wojny światowej miejscowy 
robotnik rolny, Marian Kuik, padł o�arą 
prowokacji i został stracony. Upamiętnio-
no go pomnikiem znajdującym się w cen-
trum wsi. Od 2013 r. czarny szlak o dłu-
gości 10,6 km, od stacji Trzebaw-Rosnów-
ko do Dymaczewa Starego, nosi nazwę 
„Trasy im. Mariana Kuika i Ludwika Ba-
jera”. We wsi znajduje się kościół pw. św. 
Stanisława Biskupa (�lialny para�i Łódź), 
Szkoła Podstawowa wybudowana w  ok. 
1870 r. i zabytkowy, dworski park krajo-
brazowy, w którym znajduje się lipa o ob-
wodzie 360  cm i  duży głaz narzutowy 

Z Uniwersytetu III Wieku z  czerwonego granitu, o  średnicy ok. 
5  m. Po zrobieniu zbiorowego zdjęcia 
przy szkole, zatoczeniu kręgu i przejściu 
prawie 13 km, grupa dotarła do punktu 
wyjściowego. Podczas rajdu pogoda 
zmieniała się jak w kalejdoskopie – od 
zachmurzenia, poprzez piękne słoneczne 
niebo, mżawki do obfitego gradu. 
W „Klubie” członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Rosnówka: Beata Sprenger, 

Krystyna Kaczmarek i Elżbieta Heigel-
mann przygotowały pyszną zupę, którą 
uczestnicy rajdu nazwali „ogródkową 
niespodzianką, a Hanna Kolska upiekła 
placek drożdżowy na maślance, z jabłkami 
i żurawiną. Wszystko bardzo smakowało 
turystom. Tradycyjnie było też śpiewanie 
popularnych piosenek. Kolejny Rajd „Śla-
dami historii” (samochodowo-rowerowo-
-pieszy) odbędzie się 21 maja br. Zbiórka 
o godz. 10 w „Ogrodzie Pamięci” w Ko-
mornikach.   (na podst. relacji uczestników 

oprac. Jan Błaszczak)

Wycieczka do Torunia
6 maja słuchacze LUTW udali się na 
wycieczkę do Torunia w ramach cyklu 
„Odwiedzamy zabytki kultury polskiej 
wpisane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO” – „Średniowieczny 

Zespół Miejski Torunia”. Wyjechaliśmy 
autokarem z  parkingu Intermarche. 
Pierwszy dłuższy postój był w  małej 
miejscowości Suchatówka, do której 
zaprosił nas sołtys – Tomasz Polak – 
i działające tam stowarzyszenia. Wieś 
położona jest około 12 km od Torunia, 
w województwie kujawsko-pomorskim, 
w powiecie inowrocławskim, w gminie 
Gniewkowo. Przywitał nas p. Tomasz 
z  przewodniczącymi Koła Gospodyń 
Wiejskich i  Stowarzyszenia Innowa-
cyjna Suchatówka. Opowiedział o hi-
storii wsi i  jej obecnych działaniach. 
Początki osady sięgają 1820  r. Pod 
zaborem pruskim miejscowość nosiła 
nazwę Polnisch Suchatowko (Sucha-
towko Polskie). Polską nazwą „Sucha-
tówka” notuje „Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego” wydawany w la-
tach 1880-1902. Historia wsi związana 
jest z Puszczą Bydgoską rozciągającą się 
od granic wioski aż do Bydgoszczy. Wieś 
liczy około 550 mieszkańców mieszka-
jących w  134 domach, z  czego 35 to 
prywatni przedsiębiorcy. Mieszkańcy 
pracują głównie w  lesie. Znajdują  się 
tutaj zakład przetwórstwa drzewnego, 
zakład wytwarzający świece i wiele in-
nych drobnych warsztatów rzemieślni-
czych. Działające prężnie stowarzyszenia 
pozyskują fundusze dla lokalnej społecz-
ności i  pracują na rzecz swojej „małej 
ojczyzny”. Ich staraniem powstał m.in. 
Fitness Park Suchatówka, jedyny tego 
rodzaju obiekt wiejski w okolicy. Podczas 
spotkania przybliżyliśmy seniorom z Su-
chatówki działalność naszego Uniwer-
sytetu, omówiliśmy możliwości spę-
dzania i  zagospodarowania wolnego 
czasu oraz wykorzystania doświadcze-
nia i umiejętności osób starszych. Mó-
wiliśmy także o zapobieganiu wyklu-
czeniu społecznemu. Na zakończenie 
poczęstowano nas kawą i smakowitymi 
drożdżówkami, bo „Najlepsze droż-
dżówki są z  Suchatówki” (Toruń ma 
pierniki, a  Suchatówka pyszne droż-
dżówki). Pan Tomasz Polak ma dwóch 
braci: Prymasa Polski, abpa Wojciecha 
Polaka, i księdza prof. UAM, dr. hab. 
Mieczysława Polaka (rezydenta w lu-
bońskiej parafii św. Maksymiliana 
Kolbe w  Lasku). Ich siostra jest na-
uczycielką. Pan Tomasz podczas pię-
cioletnich studiów na Akademii Rol-
niczej w Poznaniu mieszkał w Luboniu 
przy ul. 11 Listopada. Czas spędzony 
w Suchatówce będziemy długo i mile 
wspominać. Gospodarze spotkania 
obdarowali nas drobnymi upominka-
mi, a pani Ania Palacz dołączyła świe-
ce, przygotowane przez stowarzyszenia. 
Następnie wyruszyliśmy w dalszą dro-
gę do Torunia – głównego celu naszej 
wycieczki. Z miejscową przewodnicz-
ką, ubraną w strój stylizowany na śre-
dniowieczną mieszczkę toruńską, uda-
liśmy  się na trasę pieszą ukazującą 
zabytki kultury polskiej wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO 
– szlakiem „Średniowiecznego Zespo-
łu Miejskiego Torunia”. Obejrzeliśmy 
m.in. Krzywą Wieżę, mury obronne, 
spichrze, Dom Kopernika, Katedrę 
Świętojańską, Ratusz Staromiejski, 
Dwór Artusa, Piernikową Ale-
ję Gwiazd, Kamienicę pod 
Gwiazdą, pomnik Mikołaja 
Kopernika, Fontannę Flisaka 
z ośmioma żabami. Usłysze-

Q
8-osobowa reprezentacja LUTW z kijkami z okazji 60-lecia WPN    
fot. Włodzimierz Sroczyński

Q
Przed świetlicą w Suchatówce   fot. Maria Błaszczak

cd.  
obok
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liśmy kilka ciekawych 
legend i   opowieści 
związanych z  historią 
średniowiecznego mia-
sta, m.in. o  dzwonie 
Tuba Dei z1500 r., który 

znajduje się na wieży Bazyliki Kate-
dralnej świętych Janów (trzeci co do 
wielkości w  Polsce, po Licheniu 
i  Dzwonie Zygmunta na Wawelu) 
oraz o �isaku, który grając na skrzyp-
cach, uwolnił Toruń od plagi żab. 
Wędrówkę po Rynku Staromiejskim 
zakończyliśmy w  Żywym Muzeum 
Piernika, które jest pierwszą tego typu 
interaktywną placówką w  Europie 
i  istnieje od 2006  r. Poznaliśmy tam 
tradycje wypieku toruńskiego ciastka 
i historię jego powstania, opowiedzia-
ną z humorem i w niezwykłej atmos-
ferze. Na pierwszym piętrze pod okiem 
Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedź-
my Korzennej poznaliśmy składniki i śre-
dniowieczne rytuały związane z wypie-
kiem piernika. Po przygotowaniu cia-
sta, wszyscy uczestnicy spotkania 
własnoręcznie, przy użyciu drewnia-
nych form, wykroili pierniki. Po ich 
upieczeniu każdy mógł swoje „dzieła” 
zabrać do domu. Na drugim piętrze 
Muzeum znajduje  się piernikarnia 
z przełomu XIX/XX wieku, gdzie pro-
wadzi  się pokazy ręcznego zdobienia 
pierników. W muzealnym sklepiku za-
opatrzyliśmy się w toruńskie specjały. 
Słuchacze LUTW dziękują prezesowi 
stowarzyszenia ULTW, Zbigniewowi 
Jankowskiemu, oraz starościnie Marii 
Nowakowskiej za zorganizowanie wy-
cieczki. Odbyła  się ona dzięki finan-
sowemu wsparciu Urzędu Miasta Lu-
boń.    (M. J. Błaszczakowie)

Kurs komputerowy
Przez 3 tygodnie w Ośrodku Kultury odby-
wał się kurs komputerowy zorganizowany 
w ramach projektu „Wielkopolska Akademia 
Kompetencji Cyfrowych”, realizowanego na 
terenie województwa wielkopolskiego w ra-
mach Wielkopolskiego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014 – 2020, współ�nan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej 
dla seniorów – słuchaczy LUTW. Kurs 
„Szkolenie komputerowe – poziom pod-
stawowy według ramy kompetencji cyfro-
wych DIGCOMP” prowadzono w ramach 
umowy pomiędzy Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego i  Kancelarią Adwokacką 
Jarosław Czech z Warszawy. Celem szkolenia 
było uzyskanie przez seniorów podstawo-
wego poziomu umiejętności komputero-
wych określonego Ramą Kompetencji 
Cyfrowych DIGCOMP w zakresie infor-
macji, komunikacji, tworzenia treści oraz 
bezpieczeństwa, certy�kowanego ECDL 

Profile przez min. 80% uczestników 
projektu. Uczestnictwo było obwarowa-
ne spełnieniem określonych warunków, 
dotyczących m.in. wieku, miejsca za-
mieszkania, kwali�kacji i  umiejętności 
obsługi komputera. Na kurs zapisało się 
15 seniorów z  Lubonia, spełniających 
wymienione kryteria uczestnictwa. Za-
jęcia odbywały w dniach od 20 marca 
do 11 kwietnia br., w 8-godzinnych cy-
klach zajęć. Prowadzili je informatycy 
z miejscowości Rychwał, gdzie mieści się 
biuro projektu. Program szkoleniowy obej-
mował zagadnienia związane z pięcioma 
blokami tematycznymi: podstawy pracy 
z  komputerem, podstawy pracy w  sieci, 
przetwarzanie tekstów, IT Security oraz ar-
kusze kalkulacyjne. Każdy uczestnik otrzymał 
darmowe materiały dydaktyczne i  szkole-
niowe. Seniorzy potraktowali kurs bardzo 
poważnie i ambitnie. Na zajęcia przychodzi-
li regularnie i punktualnie. Aktywnie brali 

w  nich udział i, dzięki uprzejmości 
trenerów, często kończyli pracę już po 
obowiązujących godzinach. Szkolenie 
pozwoliło uczestnikom opanować wie-
dzę i podstawowe umiejętności zwią-
zane z  obsługą komputera. Seniorzy 
nauczyli się korzystać z Internetu oraz 
poczty elektronicznej, a także pisać e-
-maile, płacić rachunki i robić zakupy 
przez Internet bez konieczności wycho-
dzenia z domu. Po zakończeniu szko-
lenia otrzymali zaświadczenie o  jego 
ukończeniu i przystąpili do egzaminu 
zewnętrznego. Osoby, które go zdały, 
otrzymają certy�kat ECDL Pro�le, po-
twierdzający zdobycie umiejętności 
komputerowych na poziomie podsta-
wowym. Koszt uczestnictwa w szkole-
niu w 100% został pokryty ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz z budżetu państwa. 
  Maria Błaszczak

Arcimboldizm
Kwietniowe wykłady ponownie przezna-
czyliśmy na twórczość Giuseppe Arcim-
boldo. Tym razem jednak nasza uwaga 
skoncentrowana była na wpływie ar-
tysty na twórczość na przestrzeni wie-
ków minionych, a także na współcze-
sne malarstwo i fotografię. W kulturze 
współczesnej obecne jest nawet pojęcie 
„arcimboldizmu”, czyli sztuki obficie 
korzystającej z rozwiązań i idei obec-
nych w  twórczości włoskiego artysty 
doby manieryzmu. W czasie spotkania 
sprawdziliśmy, na ile jego dzieło może 
być inspiracją i  motywacją do upra-
wiania sztuki. Prezentację w  formie 
wykładu poprowadził dr Dariusz Gło-
wacki.     
 (M.B.)
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28 kwietnia członkowie Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia (TMML) 
odwiedzili po latach miejscowość Nie-
czajna w pobliżu Obornik. Znajdują się 
tam pozostałości stanowisk ogniowych 
29.  Dywizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej broniącego do lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku Poznania.
W okresie Zimnej Wojny obronę strate-
gicznych obszarów Polski zapewniały 
oddziały wchodzące w skład wojsk Obro-
ny Powietrznej Kraju. Takim miejscem 
był też Poznań stanowiący strategiczny 
węzeł komunikacyjny oraz miejsce sta-
cjonowania znaczniejszych jednostek 
wojskowych. Z  tego też względu 
w  1951  r. utworzono 14.  Samodzielny 
Pułk Artylerii Przeciwlotniczej począt-
kowo wyposażony w sprzęt artyleryjski. 
Szybko jednak przezbrojono go w o wie-
le skuteczniejsze przeciwlotnicze zestawy 
rakietowe typu S-75 Dźwina. Wyprodu-
kowane w  Związku Radzieckim, były 
przeznaczone do zwalczania celów na 
średnim i wysokim pułapie. Nazwę jed-
nostki zmieniono wówczas na 14. Samo-
dzielny Pułk Artylerii Obrony Powietrz-
nej Kraju. Powstał dywizjon dowodzenia, 
cztery dywizjony ogniowe oraz dywizjon 
techniczny służący zaopatrywaniu ich 
w rakiety. Dywizjony ogniowe rozmiesz-
czono w regularnym układzie pierście-
niowym wokół stolicy Wielkopolski. 

Zespoły powielały schematy opracowa-
ne w Związku Radzieckim i były budo-
wane powszechnie na całym obszarze 
wpływów tego mocarstwa.
W miejscowości Nieczajno w  pobliżu 
Obornik ulokowano w 1963 roku 29. Dy-
wizjon Rakietowy Obrony Powietrznej 
wchodzący w  skład sformowanego 
w 1967 roku 79. Samodzielnego Pułku 
Artylerii Obrony Powietrznej Kraju. 
Pierwsze strzelania bojowe odbyły  się 
w 1964 r. w 42. Centrum Szkolenia Bo-
jowego Wojsk Rakietowych Obrony 
Przeciwlotniczej na poligonie w Aszu-
łuku w obwodzie astrachańskim dawne-
go ZSRR.
Znacząca reorganizacja systemu obrony 
powietrznej nastąpiła w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku, przede wszystkim 
w związku z dostosowaniem go do stan-
dardów NATO. Zmiany spowodowały 
likwidację większości jednostek lub też 
ich translokację. Sam pułk, jak i dywi-
zjon, rozformowano w 1998 r.
Zespół koszarowy jest obecnie wykorzy-
stywany na działalność gospodarczą 
przez prywatną �rmę. Pozostała część, 
ograbiona z  wszystkiego co metalowe, 
niszczeje, a także zarasta coraz bardziej 
ekspansywną roślinnością.
Warto też wspomnieć, że w listopadzie 
2013 r. wzięliśmy udział w przygotowa-
niu odcinka cyklicznego programu 

Śladami rakietników

„Wielkopolska Enigma” poświęconego 
właśnie dywizjonom rakietowym. Po-
mysłodawcą przedsięwzięcia był Rafał 
Biernacki – dziennikarz oddziału po-
znańskiego Telewizji Polskiej SA. Od-
wiedziliśmy z  ekipą telewizyjną m.in. 
30. Dywizjon Rakietowy Obrony Prze-
ciwlotniczej stacjonujący do lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku w  Trzaskowie 
w pobliżu Murowanej Gośliny. Sformo-
wany w lipcu 1963 r. był również wypo-

sażony w przeciwlotnicze zestawy rakie-
towe S-75 Dźwina. Wyjątkowym gościem 
programu był major Tadeusz Sienniak 
przez wiele lat służący w dywizjonie.
Wówczas baza była bardzo dobrze za-
chowana, obecnie po większości budyn-
ków pozostały jedynie nikłe ślady w te-
renie.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML

Q
Schron Stanowiska Dowodzenia oraz Stacji Naprowadzana Rakiet 29. Dywizjonu 
Rakietowego Obrony Powietrznej w miejscowości Nieczajno koło Obornik. We 
wnętrzu pomieszczenia mieszczącego pierwotnie urządzenia �ltrowentylacyjne 
zachowały się oryginalne napisy eksploatacyjne, z prawej przejście do komory 
odkażania   fot. Paweł Nowak

Q
Uczestnicy kursu komputerowego dla seniorów w Ośrodku Kultury
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Msza św. za Ojczyznę
W święto Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, Mszą św. w kościele pw. 
św. Barbary odprawioną przez wikariu-
sza tejże para�i – ks. Artura Michalaka 
w asyście diakona, Jędrzeja Machalskie-
go – rozpoczęto obchody 226. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uro-
czystej liturgii uczestniczyli: władze mia-
sta, lubońscy bracia kurkowi, strażacy, 
12 pocztów sztandarowych, m.in. Miasta, 
kościelne, lubońskich szkół, harcerzy, 
strzelców, Lubońskiego Bractwa Kurko-
wego (LBK), Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego „Forum Lubońskie”. 
W homilii ks. Artur mówił m.in. o duchu 
patriotycznym w naszej Ojczyźnie i przy-
wiązaniu do niej, o przekazywaniu tra-
dycji młodszym pokoleniom. Podkreślił, 
że dzisiaj dochowujemy ślubów króla 
Jana Kazimierza oraz podał przykłady, 
w których Matka Boska pomogła naszym 
Ojczyźnie i narodowi. Następnie diakon 
Jędrzej Machalski odczytał tekst aktu 
(Śluby Lwowskie), którym 1  kwietnia 

1656 r. król Jan Kazimierz oddał Polskę 
pod opiekę Matki Bożej, obierając ją za 
Królową Polski. Pod koniec Mszy św., 
którą uświetnił śpiewem chór „Bard”, ks. 
proboszcz Bernard Cegła podziękował 
wszystkim za piękną postawę wiary oraz 
miłość do Boga i  Ojczyzny, po czym 
odśpiewaliśmy „Boże, coś Polskę”.

Na placu
Z kościoła poczty sztandarowe i uczest-
nicy nabożeństwa przy dźwiękach mo-
sińskiej Orkiestry Dętej im. Harcmistrza 
Antoniego Jerzaka, pod dyrekcją Ma-
cieja Kubackiego, przemaszerowali 
przed pomnik „Znicz Pamięci Pokoju” 
na pl. Edmunda Bojanowskiego. Tu 
oficjalną uroczystość prowadził brat 
kurkowy – Robert Przyjemski. Odśpie-
wano „Mazurka Dąbrowskiego”, wy-
puszczono białe gołębie. Następnie 
prowadzący uroczystość przypomniał 
o okolicznościach, w jakich uchwalono 
Konstytucję 3 maja. W swoim wystą-
pieniu burmistrz Małgorzata Machal-

ska podkreśliła 
m.in., że dzisiaj 
miłość do Ojczy-
zny to praca ra-
zem dla dobra 
wspólnego, dzięki 
której możemy 
dokonać wielkich 
rzeczy. W  krót-
kim repertuarze 
zaprezentował się 
chór „Bard”, po 
czym przed po-
mnikiem złożono 
kwiaty. Na koniec 
bracia kurkowi 
wystrzelili trzy 
salwy na wiwat. 
Obchody zorgani-
zowało Lubońskie 
Bractwo Kurkowe 

Święto trzeciomajowe
Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja, najpierw w Luboniu, 
a później w Ludwikowie pod Mosiną, zdominowali lubońscy bracia 
kurkowi

(LBK) przy wsparciu lubońskiego magi-
stratu.

Na strzelnicy
Część lubonian po zakończeniu uro-
czystości w  Żabikowie przeniosła  się 
na strzelnicę w Ludwikowie, gdzie od-
był się turniej strzelecki zorganizowa-
ny przez LBK. Imponujące jest to, że 
z  turnieju na turniej bierze w  nich 
udział coraz więcej strzelców, zwłasz-
cza sympatyków bractwa. Tym razem 
w majowym strzelaniu furorę zrobiła 

Hanna Przyjemska, która zdobyła 
I miejsce i powiększyła swoją kolekcję 
o dwie tarcze (dla pań i dla gości) oraz 
kura (pokonała 28 konkurentów). 
W strzelaniu do tarczy trzeciomajowej 
najlepszym okazał się Krzysztof Urba-
nek. Bardzo dobrze strzelali również 
goście – dyr. SP 4 Agnieszka Antczak 
i jej synowie. Po zakończeniu turnieju 
uczestnicy umawiali  się już na przy-
szłoroczne majowe spotkanie integra-
cyjne i turniej.

PAW

Q
Podczas Mszy św. za Ojczyznę   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Kwiaty pod Zniczem Pamięci Pokoju złożyli m.in. lubońscy 
strzelcy   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Lubońscy bracia kurkowi, ich rodziny i sympatycy po zakończonym turnieju na 
strzelnicy w Ludwikowie   fot. Paweł Wolniewicz

Triduum paschalne
W Żabikowie wieczorne nabożeństwa 
Wielkich: Czwartku, Piątku i  Soboty 

tradycyjnie odprawiano niemal jedno-
cześnie w obu tutejszych świątyniach – 
kościele pw. św. Barbary oraz w Sanktu-

arium bł. Edmunda Boja-
nowskiego. W przygotowa-
nie obchodów Wielkiego 
Tygodnia w świątyni para-
fialnej, z  liczniejszym 
udziałem wiernych, zwy-
czajowo włączyli się człon-
kowie wspólnoty. Liturgię 
w Sanktuarium przygoto-
wały siostry służebniczki 
NMP i służba liturgiczna.

Maj z Maryją
Od lat Nabożeństwa Ma-
jowe odprawiane są w kil-
ku miejscach parafii – 
w  kościele św. Barbary 

Z parafii św. Barbary (codziennie po wieczornej 
mszy św. o godz. 18); w Fa-
bianowie, przy krzyżu na 
rozwidleniu ulic Fabianow-
skiej i Sycowskiej (codzienne 
o godz. 19); przy �gurze Ser-
ca Jezusowego na ul. Żabi-
kowskiej w Komornikach (w 
soboty i niedziele o godz. 19) 
oraz przy kapliczce Matki 
Boskiej, ul. nad Żabinką (w 
s o b o t y  i   n i e d z i e l e 
o godz. 19).

Głośne czytanie
10 maja, w  godz.  15 do 21 para�a św. 
Barbary wzięła udział w  kolejnym, 
XIII Maratonie Biblijnym organizowa-
nym w archidiecezji poznańskiej przez 
Duszpasterstwo Młodzieży „Jordan”. Od 
23 kwietnia do 14 maja Pismo Święte 
było czytane w  23 różnych kościołach 
Poznania, w  Kościanie, Szamotułach, 
Obornikach, Luboniu, Obrzycku i Tar-

nowie Podgórnym. Biblia została podzie-
lona na ok. 1000 fragmentów odczyty-
wanych na głos przez chętne osoby. Te-
gorocznemu wydarzeniu towarzyszy 
hasło; „Idźcie i  głoście”. Ten najstarszy 
Maraton Biblijny w Polsce rozpoczął się 
tradycyjnie w  kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Poznaniu.

HS

Q
Wielkosobotnia Liturgia Światła, rozpoczynająca się 
od zapalenia Paschału, przed kościołem św. Barbary   
fot. Rafał Wojtyniak

Q
Procesja rezurekcyjna wokół kościoła św. Barbary   
fot. Rafał Wojtyniak
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QQ Niedzielą Palmową rozpoczęto uro-
czystości Wielkiego Tygodnia. Podczas 
mszy św. z udziałem dzieci w uroczystej 
procesji dzieci z palmami wiwatowały na 
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Centralnym wydarzeniem kwietnia 
w parafii św. Maksymiliana było cele-
browanie Triduum Paschalnego, będą-
cego zakończeniem Wielkiego Postu. 
Święte Triduum Paschalne to czas, 
kiedy przeżywaliśmy ustanowienie 
Eucharystii, mękę i zmartwychwstanie 
Chrystusa jako jedną tajemnicę.
QQ W Wielki Czwartek, na pamiątkę 

Ostatniej Wieczerzy, gdy Jezus ustano-
wił Eucharystię i przekazał apostołom 
moc jej sprawowania, dziękowaliśmy 
Bogu za dar kapłaństwa naszych księży 
i składaliśmy im życzenia mocy Chry-

stusa najwyższego Kapłana podczas re-
alizacji tej posługi.
QQ W Wielki Piątek nie sprawowano mszy 

św. Gromadziliśmy się w świątyni, by wy-
słuchać słowa o o�erze krzyża (Męka wg 
św. Jana). Przez adorację Drzewa Krzyża 
oddawaliśmy cześć Chrystusowi, który 
dla nas na krzyżu oddał życie. Przez Ko-
munię świętą wyrażaliśmy łączność z ce-
lebracją dnia poprzedniego.
QQ W Wielką Sobotę przez cały dzień 

łączyliśmy się z milczeniem Chrystusa, 
którego ciało zostało złożone w grobie. 
Wieczorem weszliśmy w kulminację roku 
liturgicznego – Wigilię Paschalną. Cele-
browano Liturgię Światła i Liturgię Słowa. 
Umocnieni słowem i odnowionym przy-
mierzem chrzcielnym wzięliśmy udział 
w uroczystej Eucharystii, która najpeł-

Z parafii św. Maksymiliana

niej zjednoczyła nas ze Zmartwych-
wstałym. Radości spotkania dopełniła 
procesja rezurekcyjna (tym razem, ze 
względu na warunki pogodowe, prze-
prowadzona w obrębie świątyni), pod-
czas której wyśpiewaliśmy, że Pan żyje 
wśród nas!!! Alleluja. Zmartwychwsta-
ły Chrystus rozproszył mroki nocy. Do 
naszych serc dotarła prawda o Wielkiej 
Nocy, z której czerpiemy radość, nadzieję 
i wolność. Tymi wartościami chciejmy 
żyć i w nich wzrastać.
QQ Od Wielkiego Piątku trwaliśmy na 

9-dniowej nowennie przygotowującej 
nas na przeżywanie Niedzieli Miłosier-
dzia. Codziennie przed Eucharystią, od-

mawiając Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego, Jezusowi Miłosiernemu oddawa-
liśmy nasze serca, w Nim pokładaliśmy 
nadzieję i ufność. Modlitewne czuwanie 
zakończyliśmy w Niedzielę Miłosierdzia, 
gdy o godz. 15 odprawiono nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego. Niedziela Mi-
łosierdzia zapoczątkowała w  Kościele 
Tydzień Miłosierdzia. Panie z  Caritas 
odwiedziły w  domach osoby samotne, 
chore. Były to spotkania nie tylko z tymi 
osobami, ale także z ich bliskimi, które 
otaczają chorych opieką. Podziwialiśmy 
troskę najbliższych o godną starość osób 
w podeszłym wieku.

A.K.
Q
Niedziela Palmowa w para�i św. Maksymiliana Kolbego   fot. Anna Kaźmierczak

Q
Adoracja Krzyża w Wielki Piątek w kościele w Lasku   fot. Anna Kaźmierczak

Grób Pański i Kaplica Adoracji
Od 13 lat na Wielkanoc kościół dekoru-
je lubońska artystka Małgorzata Błasz-
kiewicz. W tym roku zaaranżowała i wy-
konała Grób Pański w  południowej 
nawie. Nad monstrancją zainstalowano 
malowaną tkaninę eksperymentalną, 
przedstawiającą zdjęcie z krzyża – wy-
konaną na podstawie staromoskiewskiej 
ikony ze szkoły Andrzeja Rublowa. Przy 
przestrzennej instalacji imitującej grotę 

grobu pojawiła się, tradycyjnie za sprawą 
Wojciecha Drajerczaka, piękna zieleń 
krzewów i  gałęzie rozkwitającej wiśni 
z ogrodu pani Małgorzaty. W północnej 
nawie świątyni artystka zaaranżowała 
i  przyozdobiła inspirowanymi ikoną 
moskiewską rysunkami jej autorstwa, 
przypiętymi do tkanin – Kaplicę Adora-
cji (dawniej używano nazwy Ciemnica). 
Przy wykonywaniu dzieła pomagali pani 
Małgorzacie: Justyna Kędra, Lechosław 
Kędra, Alfred Pawlenty, Szymon Piecho-
wicz i Adam Papadiuk. Dzięki ich pracy 
i poświęceniu prywatnego czasu, wyko-
nanie godnych dekoracji było możliwe.

Triduum Sacrum
Wielki Czwartek był zarazem Dniem Ka-
płańskim. Podczas Mszy św. celebrowanej 
o godz. 19 nasi duszpasterze – proboszcz, 
ks. prał. Roman Kubicki i wikariusz Jaro-
sław Żurawski – podziękowali Panu Bogu 
za dar kapłaństwa, nie kryjąc jak ważną 
rolę w ich posłudze odgrywa współdzia-
łanie i bliskość z para�anami. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa ministranci, członko-
wie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży oraz przedstawiciele stowarzyszeń 
działających przy para�i złożyli okolicz-
nościowe życzenia swoim pasterzom, a ci 
im podziękowali za ciepłe słowa i piękne 
kwiaty. W Wielki Piątek uczestniczyliśmy 
w wieczornej liturgii, która rozpoczęła się 

Z parafii św. Jana Bosko

o godz. 19. W Wielką Sobotę na dziedziń-
cu kościoła od godz. 11 do 17, co pół go-
dziny święcono świąteczne potrawy. Wie-
czorne uroczystości Wielkiej Soboty roz-
poczęły się o godz. 21 poświęceniem ognia, 
po czym kapłani i  wierni wzięli udział 
w liturgii paschalnej. Po zakończeniu na-
bożeństwa uczestnicy przeszli w procesji 
rezurekcyjnej dookoła kościoła.

Nowe Rady
W naszej wspólnocie para�alnej funk-
cjonują Rady Duszpasterska i  Ekono-
miczna, których członkowie wypełniają 
swoje zadania zgodnie ze Statutami Sy-
nodu Archidiecezji Poznańskiej. Celem 

Para�alnej Rady Duszpasterskiej jest 
troska o właściwy rozwój życia religij-
nego w para�i. Rady są organami dorad-
czymi ks. proboszcza. W  skład nowej 
Rady Duszpasterskiej weszli: ks. Jarosław 
Żurawski, Aleksandra Biderman, Jakub 
Bielawski, Wiesława Cudera, Paweł Dyb-
czyński, Maria Grześkowiak, Arkadiusz 
Jaśniaczyk, Lechosław Kędra, Witold 
Klimas, Magdalena Kosmaczewska, Gra-
żyna Leciej, Krzysztof Moliński i Janusz 
Stachowiak, natomiast w  skład Rady 
Ekonomicznej: Lech Janiak, Lechosław 
Kędra, Marek Michałowicz, Jolanta Paw-
lenty i Marek Samulczyk.

PAW

Q
Grób Pański w kościele pw. św. Jana 
Bosko   fot. Paweł Wolniewicz

Q
W Wielką Sobotę o godz. 13. koszyki z wielkanocnymi potrawami święcił ks. pro-
boszcz Roman Kubicki
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Z PARAFII

Przygotowania
Początek kwietnia był intensywnym 
okresem pracy dla ministrantów i wo-
lontariuszek Para�alnego Zespołu Cari-
tas. Ministranci pod kierownictwem 
opiekuna, ks. Krystiana Gramzy, przy-
gotowywali się do uczestnictwa w Litur-
gii Triduum Paschalnego. Natomiast 
wolontariuszki PZC �nalizowały akcje: 
„Serduszko”, sprzedaż Paschalików i z ze-
branej pod koniec marca w „Biedronce” 
żywności przygotowywały paczki świą-
teczne dla rodzin, osób starszych i  sa-
motnych, które wymagały pomocy. 
Efektem tej pracy było wydanie 80. pa-
czek ze słodyczami dla dzieci i 90. paczek 
żywnościowych. Jak zwykle okazało się, 
że dzięki pomocy para�an, anonimo-

wych darczyńców oraz młodzieży z Ze-
społu Szkół Mechanicznych osoby, któ-
re wymagają pomocy, mogły spędzić 
Święta Wielkanocne bez troski o zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb. Wszyst-
kim, którzy wsparli prowadzone w naszej 
para�i akcje, w imieniu obdarowanych 
para�an, ks. proboszcza i wolontariuszek 
PZC, bardzo dziękujemy.

Czas oczekiwania
Niedzielą Palmową 9 kwietnia rozpo-
częliśmy Wielki Tydzień – czas szczegól-
nego wyciszenia i oczekiwania na zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa. Para�a-
nie przystępowali do Sakramentu Poku-
ty, duszpasterze i  szafarze odwiedzali 
chorych para�an, a  pod koniec tego 

tygodnia przeżywa-
liśmy Triduum Pas-
chalne i najważniej-
sze święta w  kalen-
darzu liturgicznym 
katolików – święta 
Zmartwychwstania 
Pańskiego.
W tym roku podczas 
Triduum Paschalne-
go para�anom towa-
rzyszyło czterech 
kapłanów: „honoro-
wi” wikariusze – o.o. 
Krzysztof i  Piotr 
OMI, oraz nasi dusz-
pasterze – ks. pro-
boszcz Paweł Dą-
browski i  wikariusz 
ks. Krystian Gramza.
W Wielki Czwartek 
– w dzień ustanowie-
nia Sakramentów 
Eucharystii i Kapłań-
stwa – Mszy św. kon-
celebrowanej 
o godz. 18 przewod-
niczył i homilię gło-
sił o. Piotr, on też 
obmył stopy dwuna-
stu mężczyznom, na 
pamiątkę czynności, 
której dokonał Jezus 
wobec apostołów 

Z parafii św. Jana Pawła II

Przebudowany gmach pierwszego kościoła pw. św. Mak-
symiliana Kolbe w Lasku, który znajduje się przed wła-
ściwą świątynią od ul. Sobieskiego, jest już gotowy z ze-
wnątrz. Od ul. Walki Młodych został zwężony i zastoso-
wano podcienia oparte na �larach. Wnętrze wymaga 
jeszcze adaptacji. Jak nas poinformował proboszcz ks. 
Józef Majchrzak, prace wykończeniowe potrwają do zimy. 
W nowych pomieszczeniach będzie m.in. siedziba para-
fialnego Caritas oraz większa sala, przeznaczona na 
zgromadzenia para�alne.

Jan Błaszczak

Dom parafialny w Lasku

w  Wieczerniku. Po 
zakończonej Mszy 
św., Najświętszy Sa-
krament w uroczystej 
procesji został prze-
niesiony do Ciemnicy 
i  adorowany przez 
wiernych do godz. 21. 
Wielki Czwartek to 
też święto kapłanów. 
Po zakończonej Eu-
charystii przedstawi-
ciele służby liturgicz-
nej i  para�an złożyli 
obecnym w  świątyni 
kapłanom życzenia 
i wręczyli kwiaty.
Wielki Piątek – dzień 
męki i  śmierci Pana 
Jezusa rozpoczął  się 
o  godz.  7 adoracją 
Najświętszego Sakra-
mentu w  Ciemnicy, 
która trwała przez 
cały dzień. Ostatnią 
Drogę Krzyżową 
w Wielkim Poście od-
prawiono o godz. 15, 
a  po niej wierni od-
mówili Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. 
Liturgia Męki Pań-
skiej rozpoczęła się o godz. 18, a prze-
wodniczył jej w tym roku o. Krzysztof. 
Jak co roku uczestniczyliśmy w obrzędzie 
prostacji kapłana (leżenie krzyżem), 
podczas której wszyscy wierni klęczą. 
Po odczytaniu Męki Pańskiej nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie Krzyża, a następ-
nie adorowanie Go przez obecnych księ-
ży i  służbę liturgiczną. Potem księża 
i  szafarze rozdzielili Komunię Świętą. 
Najświętszy Sakrament został przenie-
siony do Grobu Pańskiego. Adoracja 
Krzyża i Grobu Pańskiego w tym dniu 
trwała do godz. 22.
Wielka Sobota rozpoczęła się adoracją 
Krzyża i Grobu Pańskiego o godz. 7. Od 
11 do 15 (co godzinę) święcono potrawy. 
Liturgia Wigilii Paschalnej miała począ-
tek o godz. 22 od Liturgii Światła, Słowa 
i Chrzcielnej, podczas której przy zapa-
lonych świecach odnowiono przyrzecze-
nia chrzcielne. W tym dniu nabożeństwu 
i Mszy św. rezurekcyjnej przewodniczył 
ks. Krystian Gramza.

O wystrój prezbiterium i Grobu Pańskie-
go na te najważniejsze dla katolików 
święta zadbała jak co roku ekipa pani 
Magdy Korbas. Trzeba przyznać, że przez 
5 lat dekoracje nie powtórzyły się i za-
wsze wzbudzają podziw wśród odwie-
dzających naszą świątynię. Dziękujemy 
i gratulujemy pomysłów.

Kolejne inwestycje
Przed Świętami Zmartwychwstania Pań-
skiego zakończono prace remontowe na 
zewnątrz kościoła. Zamontowano ba-
rierki przy schodach do świątyni od 
strony CH „Pajo” i przy wejściu do za-
krystii.

Koncert
W niedzielę 30 kwietnia, po Mszy św. 
o godz. 12 odbył się w naszym kościele 
koncert wielkanocnej muzyki organowej 
w  wykonaniu organisty z  parafii św. 
Barbary – Roberta Napieralskiego.

Halina Gościewska

Q
Obrzęd umywania nóg w Wielki Czwartek w para�i św. Jana 
Pawła II   fot. Włodzimierz Wasilewski

Q
 Tegoroczny Grób Pański, wykonany przez grupę para�an 
pod kierunkiem Magdaleny Korbas, z mottem patrona świą-
tyni: „Nie żyje się, nie kocha się i nie umiera na próbę”    
fot. Włodzimierz Wasilewski

Budynek częściowo 
przebudowanego, 
dawnego kościoła 
w Lasku. Wbrew 
obawom, tak go 
zaadoptowano, że 
nie zasłania nowej 
świątyni wybudowa-
nej staraniem para-
�an w głębi   fot. 
Hanna Siatka

Q
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okręg sięgał po różne dotacje i zachęcał 
do wysyłania pism do instytucji pań-
stwowych i urzędów mających na celu 
wspieranie działalności PZD i  obronę 
terenów działkowych.
Z powodu braku kworum, we wszystkich 
ogrodach zebrania odbyły się w drugim 
terminie. Po wyborze przewodniczących 
zebrania i sekretarzy, wybrano komisje: 
mandatową oraz uchwał i  wniosków. 
Prezesi poszczególnych ogrodów: Ed-
mund Przybylski („Bratek”), Jan Błasz-
czak („Chemik”), Ryszard Modzelewski 
(„Nad Wartą”) i Zo�a Przydanek („Po-
kój”) przedstawili sprawozdania zarzą-
dów ogrodów za 2016 r, księgowi – spra-
wozdania �nansowe za 2016, a komisje 
rewizyjne protokoły z  badania bilansu 

�nansowego za ub. rok wraz z  oceną 
pracy zarządu i wnioskami o udzielenie 
absolutorium. Po dyskusjach meryto-
rycznych, podjęto uchwały dotyczące 
zatwierdzenia sprawozdań zarządu i ko-
misji rewizyjnej oraz o przyjęciu progra-
mu działania, preliminarza �nansowego 
i  wysokości opłat ogrodowych na rok 

2017. Następnie mówiono o  sprawach 
związanych z funkcjonowaniem ROD 
i o sprawach bieżących: mówiono o ko-
nieczności segregowania odpadów 
i  zakładaniu kompostowników na 
działkach. Zmniejszy to w zasadniczy 
sposób koszty wywozu odpadów przez 
firmę „Kom  -Lub”. Poruszono sprawę 
właściwego pielęgnowania drzew 
i krzewów oraz ich właściwego przy-
cinania, aby nie wchodziły na teren 
sąsiadującej działki. Zebrania przebie-
gały w spokojnej atmosferze z pełnym 
poczuciem odpowiedzialności i zrozu-
mienia dla działań zarządów poszcze-
gólnych ogrodów, dla dobra wszystkich 
działkowców.

Jan Błaszczak

Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego 
w  Szkole Podstawowej nr  1 wybrano 
Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Kole-
żeński na kadencję 2017-2021. Prezes 
Oddziału, Eugeniusz Kowalski, powitał 
delegatów i przybyłych gości: Andrzeja 
Kudlaszyka – prezesa Wielkopolskiej 
Korporacji Oddziałów (WKO), Tadeusza 
Musiała – prezesa Zarządu Głównego 
(ZG) Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego oraz Wawrzyńca Wie-
rzejewskiego i  Marka Urbanowicza – 
członków tej organizacji, Jana Sikorskie-
go – przewodniczącego Komisji Tury-
styki Pieszej WKO. Eugeniusz Kowalski 
zaproponował, aby obradom przewodził 
Jan Błaszczak, a na sekretarzy zapropo-
nował Barbarę Zaczek i Bogusławę Ge-
neralczyk. Skład prezydium zjazdu pod-
dano następnie pod głosowanie i jedno-
głośnie przyjęto. Wybrano: Komisję 
Mandatową (prezydium zjazdu), Komi-
sję Wyborczą (Wanda Suleja-Kot, Bar-
bara Janicka i Bogusława Generalczyk) 
oraz Komisję Uchwał i Wniosków (Ma-
ria Błaszczak, Iwona Jankowiak i Regina 
Zajączek). W imieniu prezesa ustępują-
cego zarządu – Eugeniusza Kowalskiego 
– sprawozdanie z działalności zarządu 
za okres 2013-2017 przedstawiła sekre-
tarz oddziału Bogusława Generalczyk. 
Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Re-
wizyjnej odczytała Danuta Dembska. 
Komisja Rewizyjna złożyła wniosek 

o udzielenie absolutorium dla członków 
ustępującego Zarządu Oddziału PTTK. 
Sprawozdanie z działalności Oddziało-
wego Sądu Koleżeńskiego przedstawiła 
Maria Rogacka. Jednogłośnie przyjęto 
wszystkie sprawozdania. Prezes WKO, 
Andrzej Kudlaszyk, wręczył Zbigniewo-
wi Czekale – Złotą Honorową Odznakę 
PTTK, Marii Błaszczak i Janowi Błasz-
czakom – Złotą Odznakę „Zasłużony 
w pracy PTTK wśród młodzieży”, Ta-
deuszowi Musiałowi i  Andrzejowi 
Wierzejewskiemu – Medal Zarządu 
Głównego PTTK – „Za pomoc i współ-
pracę”, Edwardowi Mączyńskiemu – 
Medal „50  lat w  PTTK”. Prezes ZG 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego wręczył Bogusławie Ge-
neralczyk – Odznakę Honorową „Wier-
ni Tradycji”, a prezes Oddziału, Euge-
niusz Kowalski, przekazał Romanowi 
Garczykowi – Medal Pamięci Powsta-
nia Kościuszkowskiego. Marek Urba-
nowicz otrzymał z rąk Bogusławy Ge-
neralczyk Medal Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego. Eugeniusz Kowalski 
zaproponował podjęcie uchwały 
w  sprawie skierowania wniosku do 
Zarządu Głównego PTTK o  nadanie 
godności Członka Honorowego PTTK 
Zbigniewowi Jankowskiemu – długolet-
niemu wiceprezesowi Oddziału i przed-
stawienie tej kandydatury na XIX Wal-
nym Zjeździe organizacji. Po dyskusji 
zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium 

Wybory w PTTK ustępującemu zarządowi. Do zarządu 
Oddziału zgłoszono następujące osoby: 
Jana Błaszczaka, Marię Błaszczak, Zbi-
gniewa Czekałę, Bogusławę Generalczyk, 
Iwonę Jankowiak, Zbigniewa Jankow-
skiego, Janinę Kędziorę, Eugeniusza 
Kowalskiego, Gabrielę Murawską, Wal-
demara Tritta i Barbarę Zaczek; do Od-
działowej Komisji Rewizyjnej: Wojciecha 
Andrzejewskiego, Gabrielę Cisak, Da-
nutę Dembską, a do Oddziałowego Sądu 
Koleżeńskiego: Małgorzatę Hinz, Barba-
rę Janicką, Piotra Kusego, Marię Rogac-
ką i Reginę Zajączek. Zaproponowano 
też delegatów na Regionalną Konfe-
rencję Oddziałów PTTK: Bogusławę 
Generalczyk i Barbarę Zaczek. Komi-
sja Skrutacyjna w  składzie: Irena 
Skrzypczak, Justyna Czekała i Henryk 
Kubiak przeprowadziła wybory i poli-
czyła głosy. Przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej, Irena Skrzypczak, odczy-
tała protokół z wynikami głosowania. 
Poszczególne władze w  obecności 
członków Komisji Skrutacyjnej ukon-
stytuowały  się następująco: Zarząd: 
prezes – Eugeniusz Kowalski, wicepre-
zes – Zbigniew Jankowski, wiceprezes 
– Zbigniew Czekała, sekretarz – Bo-
gusława Generalczyk, skarbnik – Jani-
na Kędziora, członkowie – Jan Błasz-
czak, Maria Błaszczak, Iwona Janko-
wiak, Gabriela Murawska, Waldemar 
Tritt i Barbara Zaczek; Komisji Rewi-
zyjna: przewodnicząca – Danuta 
Dembska, członkowie – Gabriela Cisak 
i Wojciech Andrzejewski; Sąd Koleżeń-
ski: przewodnicząca – Maria Rogacka, 
członkowie – Małgorzata Hinz, Barbara 

Janicka, Piotr Kusy i  Regina Zajączek. 
Delegatami na Regionalną Konferencję 
Oddziałów PTTK i  na Zgromadzenie 
Przedstawicieli Oddziałów PTTK – jed-
nostki z osobowością prawną Wojewódz-
twa Wielkopolskiego – zostały: Bogu-
sława Generalczyk i  Barbara Zaczek. 
Maria Błaszczak – przewodnicząca Ko-
misji Uchwał i Wniosków przedstawiła 
wnioski zgłoszone podczas dyskusji na 
zjeździe:
1. Kontynuowanie statutowej działalno-
ści PTTK, ze szczególnym uwzględnie-
niem zaangażowania dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz osób dorosłych.
2. Kultywowanie patriotycznych tradycji 
wychowania dzieci i młodzieży szkolnej 
poprzez udział w tematycznych wyciecz-
kach, rajdach i imprezach organizowa-
nych przez Oddział.
3. Propagowanie odznak krajoznawczych 
i regionalnych.
4. Nawiązanie współpracy ze szkołami 
z  terenu m. Luboń i  gmin ościennych 
w zakresie propagowania turystyki i kra-
joznawstwa oraz ochrony przyrody.
5. Podjęcie starań w zakresie pozyskania 
nowych członków PTTK w grupie mło-
dzieży szkół średnich.
6. Przeprowadzenie szkoleń dla młodzie-
ży w  celu pozyskania przyszłej kadry 
programowej PTTK.
Podjęto również uchwałę o skierowaniu 
wniosku do Zarządu Głównego PTTK 
o  nadanie godności Członka Honoro-
wego PTTK Zbigniewowi Jankowskiemu 
i o przedstawienie go na XIX Walnym 
Zjeździe PTTK w Warszawie.  

 Maria i Jan Błaszczakowie

22 kwietnia zorganizowano walne ze-
brania sprawozdawcze w ROD „Chemik” 
i „Nad Wartą”, natomiast 6 maja w ROD 
„Bratek” i  „Pokój”. Z  ramienia PZD 
Okręgu Poznańskiego w trzech pierw-
szych spotkaniach uczestniczył członek 
zarządu, dr inż. Jan Błaszczak, a w ROD 
„Pokój” obecny był prezes Okręgu Po-
znańskiego PZD, dr inż. Zdzisław Śliwa.
Przedstawiono sprawy związane z pracą 
Okręgu PZD w Poznaniu: podsumowa-
no „Powszechny Przegląd ROD i działek 
w 2016 r.” w Okręgu Poznańskim i wy-

dano zalecenia pokontrolne 
dla poszczególnych ogro-
dów. Okręg występował 
wielokrotnie w  obronie 
dobrego imienia PZD 
przedstawianego w sposób 
niezgodny z  rzeczywisto-
ścią w prasie i telewizji pu-
blicznej – tereny ogrodów 
są nadal atrakcyjnym „ką-
skiem” dla deweloperów 
i  chętnie przejęliby je od 
gmin czy Skarbu Państwa; 

Walne zebrania w lubońskich ROD
W kwietniu i maju w czterech lubońskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) odbyły się walne zebrania 
członków Polskiego Związku Działkowców (PZD), podczas których podsumowano ubiegły rok i nakreślono plan 
działania na kolejny

Q
Prezydium zebrania sprawozdawczego w ROD „Nad Wartą”   fot. Jan Błaszczak

Q
Działkowcy podczas walnego zebrania w ROD „Chemik”   fot. Maria Błaszczak
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Dzień ten, obchodzony co roku 7 kwiet-
nia, w  rocznicę powstania Światowej 
Organizacji Zdrowia, daje unikalną moż-
liwość mobilizacji działań poświęconych 

konkretnym zagadnieniom i problemom 
zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym 
świecie. W  tym roku w  naszej szkole 
przebiegał pod hasłem „Twoje zdrowie 
w twoich rękach”. Przesłanką do realiza-
cji działań promujących zdrowe odży-
wianie jest udział szkoły w akcji Agencji 
Rynku Rolnego „Szklanka mleka”, w któ-
rej uczestniczymy od 2 lat, oraz w pro-

gramie „Owoce i  warzywa w  szkole”. 
Uczniowie nabyli wiedzę o  ochronie 
zdrowia i roli witamin w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu. Najwięk-

szym zainteresowaniem wśród dzieci 
cieszyła się degustacja pysznych i zdro-
wych potraw, których byli twórcami. 
Można było spróbować pełnych witamin 
kolorowych koktajli oraz pożywnych, 
rozmaitych sałatek. Mamy nadzieję, że 
ten dzień był wspaniałą zapowiedzią 
kolejnych dni spędzonych w zdrowym 
stylu.  CaC

OŚWIATA

Na dziedzińcu Gimnazjum nr 2 kilka-
naście motocykli. Co jeden, to lepszy, 
bardziej wyra�nowany, oryginalny, a na-
wet, groźny. Wśród nich suzuki, podob-
no, jak mówi jego właściciel, najszybszy 
motocykl świata. Są rzeczywiście impo-
nujące. Przy nich grupa mężczyzn w cha-
rakterystycznych strojach. Dominuje 
czerń, skóra lub jej ekologiczne zamien-
niki. Stroje kryją w sobie wiele zabezpie-
czeń. Bardzo potrzebnych, bo to ryzy-
kowne zajęcie.
Wielu kierowców samochodów przykle-
ja na autach napis o konieczności szcze-

gólnej uwagi, bo motocykle są wszędzie. 
Ten stereotyp jest obecny od dawna 
w naszym myśleniu o zagrożeniach na 
drogach. Właśnie z nim postanowili się 
zmierzyć gimnazjaliści w kolejnym spo-
tkaniu z  cyklu „Wszyscy jesteśmy do-
brzy”. Inspiratorka tych spotkań, pedagog 
szkolny, Ewa Jakubowicz, w pełnej go-
towości. Strój motocyklistki nie jest 
jednak przebraniem, bo pani pedagog 
nie jest wprawdzie kierowcą, ale pasaże-
rem i pasjonatką szybkich jednośladów. 
Żywo jest więc zainteresowana przeła-
mywaniem stereotypów dotyczących 

Motocykliści w szkole

Q
Na podwórzu Gimnazjum nr 2 zjazd motocyklistów. Wśród nich organizatorka akcji 
„Wszyscy jesteśmy dobrzy” – Ewa Jakubowicz   fot. Jerzy Nowacki

motocyklistów. Zna ich wielu. Czuje się, 
że zaproszeni są w pewnym sensie bliscy 
sobie, może nawet zaprzyjaźnieni. Są 
wśród nich ludzie w różnym wieku i wie-
lu zawodów. Od policjantów, poprzez 
nauczycieli, biznesmenów, do… księdza. 
Opowiadają zebranym uczniom o swo-
jej pasji, poczuciu wolności, przygodach, 
ale też o niebezpieczeństwach, napięciu, 
braku zrozumienia ze strony kierowców 
samochodów. Prezentują podejmowane 
działania i  akcje charytatywne, które, 
oprócz odruchu dobrego serca, mają też 
na celu ocieplanie wizerunku społecz-
ności motocyklowej. Pani Ewa mówi 
długo, ale słuchacze nie okazują znie-
cierpliwienia. Są dobrze wychowani, 

a może zainteresowani tematem i nie-
zwykłymi gośćmi? Teraz przychodzi czas 
na bezpośredni kontakt z  nimi. Mogą 
podejść, zadać pytania, porozmawiać, 
dosiąść motocykli, sfotografować się. 
Gimnazjalistki częstują herbatą, kawą, 
wypiekami. To tradycja tych spotkań, 
tym razem dodatkowo gorące napoje 
ratują wszystkich, bo dzień jest chłodny, 
a spotkanie odbywa się na dworze. Na 
koniec jeszcze wspólna fotogra�a i roz-
chodzimy  się w  dobrych nastrojach. 
Gimnazjum ma przed sobą, jeśli nic się 
nie zmieni, dwa lata nauki i, miejmy 
nadzieję, jeszcze wiele dobrych spotkań, 
bo wszyscy jesteśmy dobrzy.

JNQ
Motocykliści w rozmowie z gimnazjalistami   fot. Jerzy Nowacki

12 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 
odbyło się tradycyjne, uroczyste Śniada-
nie Wielkanocne, które zwieńczyło 
uczestnictwo w rekolekcjach wielkopost-
nych. Wzięli w  nim udział: proboszcz 
para�i św. Jana Bosko – ks. prałat Roman 
Kubicki, były proboszcz tej para�i, Przy-
jaciel Szkoły – ks. kan. Karol Biniaś oraz 
społeczność Trójki. Wydarzeniem zain-
teresował się także poznański „Teleskop”. 
Najpierw obejrzeliśmy okolicznościowe 
przedstawienie w  wykonaniu uczniów 
klas trzecich: Zmartwychwstanie Jezusa 
(III a), tradycje wielkanocne w Europie 
(III  b) i  polskie (III  d), którzy wraz 

z nauczycielami włożyli w nie dużo ser-
ca. Wystąpili również �ażoleciści z  kl. 
III  c. Następnie wszyscy udali  się do 
świątecznego, wielkanocnego stołu, któ-
ry uginał się, zastawiony domowymi 
potrawami i wypiekami, m.in.: szynkami, 
wędlinami, jajkami, sałatkami, owocami, 
babkami i innymi wypiekami przygoto-
wanymi przez uczniów z rodzicami oraz 
nauczycieli (ugotowali pyszny żurek). Po 
wspólnej modlitwie i poświęceniu po-
traw przez ks. Karola Biniasia goście 
i gospodarze zasiedli do wspólnego śnia-
dania, przy którym społeczność szkolna 
i goście wspaniale się integrowali.  PAW

Śniadanie Wielkanocne w Trójce

Q
Potrawy na świątecznym stole w SP 3 poświęcił ks. kan. Karol Biniaś, emerytowany 
proboszcz para�i św. Jana Bosko    fot. Paweł Wolniewicz

Światowy Dzień Zdrowia
Ze Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri

Q
 Dzień Zdrowia w prywatnej Szkole im. św. Filipa Neri przy ul. Armii Poznań
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Została zorganizowana przez Szkolne 
Koła Turystyczno-Krajoznawcze działa-
jące przy PTTK w Luboniu oraz dzieci 
z  klasy „0”a. Młodzież przygotowana 
przez panie: Justynę Czekałę, Agnieszkę 
Jankowską i Justynę Gazdę, przedstawi-
ła montaż słowno-muzyczny „Wierni 
tradycji” i wykonała utwory poświęcone 
naczelnikowi Tadeuszowi Kościuszce, 
jego życiu i walce o wolną Polskę. Śpie-
wano pieśni patriotyczne i inscenizowa-
no scenki z okresu Insurekcji. W wystą-
pieniach zaproszonych gości podkreślo-
no znaczenie Insurekcji Kościuszkow-
skiej dla kolejnych pokoleń Polaków 
walczących z zaborcą. W latach poprze-
dzających Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919, przykład, jaki dał nam Ko-
ściuszko, pobudzał społeczeństwo do 

czynu i był symbolem odrodzenia naro-
dowego. W  wieczornicy uczestniczyli 
studenci Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku, młodzież szkolna wraz z dru-
żyną harcerską im. T. Kościuszki i koła-
mi PTTK oraz rodzice. Obecnością za-
szczycili imprezę przedstawiciele lokal-
nej społeczności: radny Powiatu Poznań-
skiego – Zbigniew Jankowski i działacze 
lubońskiego oddziału PTTK z prezesem 
Eugeniuszem Kowalskim na czele. To-
warzystwo Pamięci Powstania Wielko-
polskiego reprezentował Wawrzyniec 
Wierzejewski, prezes Wielkopolskiego 
Oddziału, który udekorował Medalem 
Honorowym „Wierni Tradycji” sztandar 
szkoły.

Maria i Jan Błaszczakowie

Wieczornica w SP 1
21 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Luboniu odbyła się uroczysta wieczornica poświęcona obchodom 
dwusetnej rocznicy śmierci bohatera narodowego, Tadeusza Kościuszki

Q
Uczestnicy wieczornicy poświęconej Tadeuszowi Kościuszce w sali gimnastycznej SP 1

W sobotnie przedpołudnie 22 
kwietnia, w Szkole Językowej „Ger-
man” odbyły się występy teatralne 
najmłodszych słuchaczy. Zapro-
szeni goście – rodzice i przyjacie-
le młodych aktorów – mieli okazję 
obejrzeć przedstawienia w  języ-
kach angielskim i  niemieckim. 
Zaprezentowano dwie nowoczesne 
wersje „Czerwonego Kapturka” 
w obu językach, „Jasia i Małgosi” 
po niemiecku oraz wiele scenek 
rodzajowych. Starsi uczniowie 
z klas V sami napisali scenariusze 
do swoich pokazów, a młodsi ada-
ptowali teksty do swoich możliwo-
ści językowych. Uczniowie wła-
snoręcznie przygotowali scenogra-
�ę i zadbali o potrzebne rekwizyty. 
Wszyscy byli doskonale przygoto-
wani. Stres nie pokonał aktorów, 
a  ich występy były na wysokim 
poziomie. W  przerwach można 
było poczęstować  się ciastem i, 
popijając sok, podzielić się wraże-
niami.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom 
i  cieszymy  się bardzo, że pokonując 

tremę przed liczną publicznością, 
uczą się używać języka obcego.

Joanna Skórska

Teatrzyki obcojęzyczne

Q
„Jaś i Małgosia” po niemiecku w wykonaniu 
uczniów Szkoły Językowej „German”

W tym roku kwiecień przywitał nas 
piękną pogodą, co pozwoliło dzieciom   
z  niepublicznego przedszkola przy ul. 
Szkolnej zabrać  się za wiosenne prace 
w ogródku i świąteczny wystrój sal. Na-
sze skrzaty przygotowując się do świąt 
wielkanocnych, zasiały rzeżuchę i każ-
dego dnia poznawały coraz to inne tra-
dycje z nimi związane. Później zdobyte 

informacje uwieczniały na swoich pra-
cach plastycznych. Kiedy już wszystkie 
tajniki zbliżających  się świąt zostały 
odkryte, zaprosiliśmy rodziców na 
warsztaty. Po wspólnych zabawach i kon-
kursach w atmosferze radości wszyscy 
z  zapałem tworzyli piękne koszyczki 
i palmy wielkanocne, papierowe zającz-
ki, itp. Maluszki na moment zamieni-
ły się w cukierników, a efektem ich pra-
cy były lukrowane babeczki ozdobione 
nasionami, żurawiną, rodzynkami i orze-
chami. Nie obyło się bez degustacji zdro-
wych ciasteczek.

Zgodnie z tradycją wielkanocną wszy-
scy zasiedliśmy do świątecznego śnia-
dania, podczas którego podzielili-
śmy się jajeczkiem, a potem koszto-
waliśmy wielkanocne pyszności. 
W Wielki Czwartek dzieci z przeję-
ciem wyczekiwały gościa honorowe-
go, pana zajączka, który każdego 
obdarował słodkim upominkiem.

Realizując cykliczne odwiedziny 
„Filharmonii Pomysłów” gościliśmy 
w  naszym przedszkolu aktorów 
z przepięknym muzycznym przed-
stawieniem pt „Ciachuciachańce”. 
Tym razem był to magnesowy teatr 
i łowickie dykteryjki. Przedszkola-
ki  zobaczyły  bar wną opowieść 
w  klimacie wycinanki łowickiej. 
Wszyscy z  wielką uwagą wsłuchi-
waliśmy się w  ludowe przyśpiewki 
i opowieści, poznając w ten sposób 
łowicką kulturę.

Milena Wawrzyniak

Z Chatki Skrzatka

Q
Rodzinnie w przedszkolu „Chatka Skrzatka” podczas wykonywania palm wielka-
nocnych   fot. Małgorzata Śron

Q
Zdobienie babeczek w przedszkolu „Chatka Skrzatka”   fot. Małgorzata Śron
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Kwiecień w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Kopernika 4 był miesiącem ma-
gicznych i niepowtarzalnych wydarzeń. 
Przedszkolaki nie tylko świetnie się ba-
wiły, ale również intensywnie przygoto-
wywały się do obchodów Świąt Wielkiej 
Nocy. Uczestniczyły w warsztatach, pod-
czas których wykonały mazurki oraz 
ozdoby do wielkanocnych koszyczków. 
W przedświątecznym tygodniu uczest-
niczyły w uroczystym śniadaniu wielka-
nocnym, a po nim, pomimo niesprzyja-
jącej pogody, wyruszyły do ogrodu 
i z zapałem poszukiwały prezentów od 
zajączka.
Dużą atrakcją dla 
przedszkolaków 
były odwiedziny 
Teatrzyku „Krak-
-Art” z przedsta-
wieniem „Latają-
cy kuferek” oraz 
Objazdowego 
Studia Nagrań, 
które zapoznało 
przedszkolaki 
z  podstawowymi 
urządzeniami wy-
korzystywanymi 
podczas sesji na-
graniowej oraz 
zarejestrowało 
piosenkę przygo-
towaną przez 
dzieci. Dla grupy 

Poszukiwaczy wielkim przeżyciem była 
wyprawa do Multikina na projekcję pt. 
„Kacper i  Emma na safari”, natomiast 
dla najmłodszych grup (Piratów, Krewe-
tek i  Delfinków) była wycieczka do 
Ochotniczej Straży. Dzieci z najstarszych 
grup wzięły udział w koncercie muzyki 
klasycznej „Muzyczne Podróże Guliwe-
ra”, który odbył się w Ośrodku Kultury.
Kwiecień był miesiącem wielu działań 
prozdrowotnych i  proekologicznych. 

Realizowaliśmy program „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, podczas którego 
dzieci zapoznały się z zasadami zdro-
wego stylu życia oraz jak należy dbać 
o środowisko naturalne, samodzielnie 
przygotowywały zdrowe, kolorowe 
i pełnowartościowe posiłki z warzyw 
i  owoców. Obchodziliśmy Światowy 
Dzień Ziemi i Światowy Dzień Zdro-
wia, podczas których oprócz licznych 
zabaw promujących zasady zdrowego 
odżywiania i ekologii grupa pięciolat-
ków zaprezentowała przedstawienie 
„Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam 
przyrodzie”, a  sześciolatki widowisko 

prozdrowotne „Jaś i  Małgosia”, które 
kilka dni później przedstawiły dla Klu-
bu Seniora „Promyk” podczas spotka-
nia wielkanocnego w Bibliotece Miej-
skiej.
Ten pełen wrażeń miesiąc zakończyła 
wizyta Komendanta Straży Miejskiej 
w Luboniu, który zapoznał dzieci z za-
sadami bezpiecznego zachowania  się 
w ruchu drogowym.

T.W.

W Tajemniczej Wyspie

Q
Kubusiowi Przyjaciele Natury z Tajemniczej Wyspy degustują 
witaminowe kanapki

Q
Warsztaty wielkanocne z rodzicami w Tajemniczej Wyspie

Dyrektor Gimnazjum nr  1 
Anita Plumińska-Mieloch 
od lat wyróżnia się na rynku 
oświatowym. Wkrótce uka-
żą się podręcznik historii dla 
klasy VII Szkoły Podstawo-
wej, którego jest współauto-
rem, oraz samodzielnie przez 
nią napisany zeszyt ćwiczeń, 
stanowiący uzupełnienie do 
podręcznika. – Podręcznik 
do klasy  VII to piąta tego 
typu pozycja, nad którą pra-
cowałam. Tym razem odpo-
wiadam za obudowę dydak-
tyczną. W ramach tegorocz-
nej współpracy z Wydawnic-
twami Szkolnym i  Pedago-
gicznymi napisałam także 
zeszyt ćwiczeń, poradnik 
metodyczny ze scenariuszami 
zajęć, cykl ćwiczeń z mapami.
Książka do historii dla siód-
moklasistów rozpoczyna się 
od Kongresu Wiedeńskiego, 
a kończy na sierpniu 1939 r. 
Udział w takim projekcie to 
nie tylko wyróżnienie, ale przede wszyst-
kim ciężka praca w  bardzo szybkim 
tempie. Dyrektor lubońskiego gimna-
zjum ma nadzieję, że nowoczesna szata 
gra�czna, jak i zaproponowane zestawy 
ćwiczeń będą atrakcyjne zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli, a co najważ-

niejsze, ułatwią zrozumienie przeszłości 
Polski i świata.

PAW

O Anicie Plumińskiej-Mieloch czytaj też 
na str. 6.

Sukces wydawniczy

Q
Okładka podręcznika historii dla klas VII, który 
wkrótce ukaże się nakładem Wydawnictwa Szkolne-
go i Pedagogicznego

QQ 6 kwietnia najstarsze dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola nr 5 przy ul. 
Osiedlowej pod opieką Kamili Furmann 
wzięły udział w  Festiwalu Piosenki 
Angielskiej, zorganizowanym przez 
Przedszkole nr 1. Zajęły 3. miejsce.
QQ 11 kwietnia dzieci od rana wycze-

kiwały na zajączka, który zostawił 
upominki w przygotowanych świą-
tecznych koszyczkach. W tym dniu 

zasiedliśmy do śniadania wielkanoc-
nego i  złożyliśmy sobie życzenia. 
Tradycyjnie przybyli członkowie lu-
bońskiego koła Honorowych Daw-
ców Krwi, aby obejrzeć wiosenne 

występy przedszkolaków i obdaro-
wać książkami.
QQ W naszym przedszkolu dzieci myją 

codziennie zęby. Przedszkolaki od-
wiedziły Klinikę Uśmiechu „I Smile”, 
aby pochwalić się zdrowymi zębami 
podczas przeglądu stomatologicznego. 
Wizyta była dobrą okazją do przy-
pomnienia zasad dbania o  zdrowie 
jamy ustnej.

QQ 20 kwietnia z inicjatywy Karoliny 
Waligórskiej gościliśmy w przedszkolu 
członków Lubońskiego Klubu „Senior-
-Wigor” wraz z panią dyrektor i opie-
kunami. Dzieci i goście wspaniale się 

U Wesołych Sportowców

Q
Występ członków Lubońskiego Klubu „Senior-Wigor” przed przedszkolakami z We-
sołych Sportowców razem bawili. Były to doskonałe mo-

menty na pokoleniową konfrontację.
QQ 21 kwietnia obchodziliśmy Dzień 

Ziemi. Tym razem Małgorzata Urba-
niak wystąpiła w roli Ziemi, oblepionej 
różnymi odpadami. Na szczęście dzieci 
pomogły pozbyć się tych śmieci, segre-

gując je i zastanawiając się, czy można 
je przeznaczyć do ponownego zużycia. 
Na zakończenie pani Ziemia przebra-
na w kwiecistą sukienkę podziękowała 
dzieciom, wywołując aplauz wszystkich 
zebranych.

Elżbieta Kałuska



5/2017

53

OŚWIATA

QQ Podczas przedświątecznych przygoto-
wań do Wielkanocy dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 1 utrwaliły tradycje naj-
ważniejszego chrześcijańskiego święta. 
Całe przedszkole wręcz tonęło w kolo-
rowych ozdobach, wśród których były 
również tradycyjne palemki, wielkanoc-
ne stroiki oraz pierwsze wiosenne kwia-
ty. Podczas uroczystości wielkanocnych 
wystąpiła z przedstawieniem teatralnym 
grupa Gwiazdeczek. Maluszki w  kolo-
rowych strojach tańczyły i śpiewały dla 
wszystkich dzieci z przedszkola oraz za-
proszonych gości. Barankiem był Wojtek 
Łobaczewski, zajączkiem – Karol Sko-
łozdrzy, kurczaczkiem – Hubert, Woź-
niak, w roli słoneczek wystąpiły: Zuzanna 
Baranowska, Maja Liszka, Klementyna 
Paszko oraz Maja Janusz. Pisanki zagrali: 
Jagna Roszyk, Fabian Nuckowski i Mi-
kołaj Piękoś.

QQ 6 kwietnia w  naszym przedszkolu 
odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej. 
W konkursie uczestniczyło sześć placó-
wek: Przedszkole nr 5 „Weseli Sportow-
cy”, Przedszkole „Tip-Topka Odkrywcy”, 
Przedszkole „Tęczowa Kraina”, „Pogodne 
Przedszkole”, zerówka z SP 4 oraz z SP 
3. Prezentacja odbywała się w przyjem-
nej atmosferze. Artyści byli wspaniale 
przygotowani pod względem językowym 
i wokalnym. Występy odbyły się wśród 
wyjątkowej scenerii. Przygotowane były 
wielkie budki telefoniczne w kolorze czer-
wonym, które są symbolem Zjednoczonego 
Królestwa, �agi Wielkiej Brytanii, Austra-
lii i Stanów Zjednoczonych. W przerwie 
dzieci obejrzały projekt multimedialny 
„Wielka Brytania. Wszystko, co ważne” 
oraz wzięły udział w quizie tematycznym. 
Reprezentantkami naszego przedszkola 
były: Ania Paszkiewicz, Kasia Dujs, Ola 

Z Pogodnego Przedszkola

Jakubowska, Hanna Kobiela, Zosia Bie-
lawska, Kamila Danielska i Ola Kobiela.
QQ Następna, duża impreza przygotowana 

została z okazji Dnia Ziemi. A ponie-
waż trwała dwa dni, nosiła tytuł „Dni 
Przyrodników”. Podczas pierwszego 
dnia dzieci obejrzały projekt multi-
medialny „Zwierzęta bliskie dzieciom”, 
podczas którego przekonały się, że 
ciekawe i piękne zwierzęta żyją blisko 
ludzi i można je obserwować, a na-
wet prowadzić badania rozpoznaw-
cze. Dzieci poznały i utrwaliły wiedzę 
o  pięciu gatunkach, po czym każda 
grupa przybrała jedną z nazw zwie-
rząt. Przedszkolaki rywalizowali ze 
sobą w  konkurencjach sportowych: 
Wietrzyki jako żuki leśne, Śnieżynki 
jako ważki, Słoneczka stały się złoto-
-zielonymi biegaczami, a salamandrami 
były Kropelki. 
QQ Następnego dnia Kropelki pokazały 

spektakl teatralny o zwierzętach, które zo-
stały przedstawione podczas Dnia Ziemi. 
Była to krótka historia o zbuntowanych 
zwierzątkach, które stawiają się na prośbę 
Matki Natury (w tej roli Zosia Bielawska) 

na leśnej polanie i decydują się na bunt 
przeciwko ludziom. Przewodnik zwie-
rząt, przedstawiciel salamander (Wiktor 
Tomaszewski) wypowiada ludziom przy-
jaźń. Ci, przerażeni wizją zaśmieconego 
świata, pozbawionego roślin i zwierząt, 
przyrzekają poprawę i  przedstawienie 
kończy pieśń zgody oraz przyrzeczenie 
braterstwa między przyrodą a człowiekiem.
Kwiecień minął wśród wspaniałych 
imprez i uroczystości, odbywały się też 
konkursy plastyczne, dzieci wyjeż-
dżały na wycieczki (Gwiazdeczki do 
Rogalowego Muzeum Poznania, Kro-
pelki do Rogalina) a pod koniec mie-
siąca wszystkie dzieci obejrzały ra-
sowe koty, które przywieźli do nas 
klubowicze z  Felis Posnania i  prze-
konały się jak różnorodny jest świat 
kotów. Rodzicom, którzy wspierają nas 
w  naszych inicjatywach, nierzadko 
sponsorują nagrody, przygotowują 
wspaniałe stroje sceniczne oraz innym, 
którzy o nas czytają serdecznie dzię-
kujemy i życzymy maja pełnego pach-
nącego bzu i słonecznej pogody.

Iwona Kmiecik

Q
Festiwal Piosenki Angielskiej dla lubońskich przedszkolaków w Pogodnym  
Przedszkolu

Q
Występy Gwiazdeczek podczas Świąt Wielkanocnych

QQ 3 kwietnia, obchodziliśmy Światowy 
Dzień Książki. Z  tej okazji zapoznali-
śmy  się z  pracą pisarza i  tworzyliśmy 
własną książeczkę. Radości i satysfakcji 
było dużo, ponieważ każde dziecko nie-
publicznego przedszkola przy ul. Koper-
nika 10 mogło przynieść swoją ulubioną 
książkę z  domu i  opowiedzieć o  niej. 
Przedszkolaki dowiedziały się również 
jak należy korzystać z biblioteki, jak dbać 
i szanować książki.
QQ 7 kwietnia uczciliśmy Światowy Dzień 

Zdrowia, przygotowując zdrową i smacz-
ną sałatkę – bombę witaminową, jako 
symbol prawidłowych nawyków żywie-
niowych.
QQ 12 kwietnia obejrzeliśmy przedsta-

wienie pt. „Wiosna u Kubusia Puchat-
ka”. Aktorzy zachęcali małych widzów 
do wspólnej zabawy.
QQ 13 kwietnia zjedliśmy uroczyste 

śniadanie wielkanocne. Dzieci zrobiły 
pisanki i koszyczki, a panie udekoro-
wały sale bukszpanem, baziami i rze-
żuchą. Na stołach pojawiły się trady-
cyjne potrawy: jajka, szynka, sałatki, 
biała kiełbaska i babeczki, które dzieci 

wraz z paniami upiekły na zajęciach 
kulinarnych.
QQ 14 kwietnia udaliśmy się na wyciecz-

kę do Ogrodu Ekologicznego w Wirach, 
żeby przybliżyć dzieciom tradycje zwią-
zane z Wielkanocą. Szukaliśmy w ogro-
dzie śladów zajączka, który porozrzucał 
dla nas czekoladowe jajeczka. Mieliśmy 
szczęście - spotkaliśmy się z nim osobiście 
i otrzymaliśmy prezent – ogromny bilet 
do kina dla wszystkich przedszkolaków.
QQ 18-21 kwietnia zamieniliśmy  się 

w  ekologów. W  tym celu odbyło  się 
sprzątanie najbliższego otoczenia. Po-
znaliśmy zasady ochrony przyrody i co 
grozi środowisku ze strony człowieka. 
O tym, że chroniąc środowisko, dbamy 
o przyszłość naszą i kolejnych pokoleń, 
wiedzą chyba wszyscy. Uwieńczeniem 
obchodów Dnia Ziemi było segregowa-
nie śmieci. Dzieci ubrane na zielono, 
wykonały ciekawe prace ekologiczne 
z odpadów.
QQ 20 kwietnia odbyła  się obieca-

na wycieczka do kina. Zwiedzili-
śmy miejsca, do których przeciętni 
klienci nie mają wstępu. Poznaliśmy 

Z Czarodziejskiego Ogrodu

sposób, w jaki sprzedawane są bilety 
oraz jak powstaje popcorn. Następ-
nie zaproszeni zostaliśmy na seans 
filmowy – blok kilku krótkich bajek 
m.in. „Przygody Reksia”.
QQ W ostatnim tygodniu poznaliśmy 

różne zawody. Wyjaśniliśmy zna-

czenie pracy jednych osób dla dru-
gich. Dzieci rozpoznawały zawody 
na podstawie charakteryzujących je 
rekwizytów. Na zakończenie dzieci 
opowiadały o  swoim wymarzonym 
zawodzie.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Q
Dzieci z Czarodziejskiego Ogrodu w ekologicznym ogrodzie w Wirach
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TURYSTYKA

W Krotoszynie
Oddział PTTK w Luboniu, kontynuując 
poznawanie Wielkopolski, zorganizował 
1 kwietnia wycieczkę w okolice Kroto-
szyna. Zaczęliśmy od Koźmina, nazwa-
nego w 1995 r. Wielkopolskim. Miasto 
liczy ponad 700 lat i jest położone nad 
rzeką Orlą. Zwiedziliśmy kościół para-
�alny z bogatym wnętrzem i ołtarzem 
stylizowanym na ołtarz Wita Stwosza. 
Wąskimi uliczkami dojechaliśmy do 
drewnianego kościoła z XVIII w. z cie-
kawą polichromią. Obok fary znajdo-
wał  się wielokrotnie przebudowywany 
zamek. Po I  wojnie światowej było tu 
gimnazjum nauczycielskie, a  obecnie 
mieści  się szkoła ponadgimnazjalna. 
Zobaczyliśmy również jeden z większych 
w  Wielkopolsce cmentarz żydowski. 
Następnie pojechaliśmy do Krotoszyna 
– miasta kojarzącego  się z  wędzonką 
krotoszyńską, walkami sumo czy zawo-
dami w  „rzucie beretem”. Zwiedzając 
miasto, zwiedziliśmy kościół farny z koń-
ca XVI w. z bardzo bogatym wnętrzem 
(kopia obrazu Rubensa „Zdjęcie z krzy-
ża”). Jak zawsze zajrzeliśmy do drewnia-
nego kościoła z końca XVI w. Zobaczy-
liśmy również mural poświęcony Po-
wstaniu Wielkopolskiemu oraz tablicę 
ku czci mieszkańców, którzy zginęli 
w niemieckim obozie w Żabikowie. Ko-
lejną miejscowością był Baszków z pa-
łacem z XIX wieku. Jego właścicielami 
byli Mycielscy, od poł. wieku von Reuss 
(związany z Trzebiechowem – secesja) 
oraz Czartoryscy. W pałacu zachowano 
elementy z  XIX  w. Mieści  się w  nim 
obecnie Dom Pomocy Społecznej. Na-
stępnie pojechaliśmy do miasta Zduny. 
Jak nazwa wskazuje, musiało tu być 
rozwinięte rzemiosło związane z budową 
pieców. Po dawnej świetności pozostało 
małe muzeum ka�i. Od niedawna, dzię-
ki fanatykom tego rzemiosła, w budyn-
ku dworca kolejowego działa pracownia 
ka�i. Następnym miasteczkiem (a w po-
wiecie są cztery) były Sulmierzyce. Naj-
ciekawszy jego obiekt to drewniany ra-
tusz z  poł XVIII  w. – unikat na skalę 
krajową, w którym mieści się muzeum 
regionalne.    Maria Rogacka

Rajd parkowy
23 kwietnia od-
był się XX Wiel-
kopolski Rajd 
„Poznajemy Par-
ki Krajobrazowe 
–  R o g a l i ńsk i 
Park Krajobrazo-
w y”,  a   t akże 
VI  Narada i  Zlot Instruktorów oraz 
Działaczy Ochrony Przyrody – Roga-
lin 2017, zorganizowane przez Oddział 
Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe 
Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka. 
Wyruszyliśmy autokarem z Poznania 
do miejscowości Rogalinek w gminie 
Mosina, by stamtąd pieszo udać się na 
trasę rajdu po Rogalińskim Parku Kra-
jobrazowym, któr y utworzono 
w 1997 r. celem ochrony największego 
w  Europie skupiska wielowiekowych 
dębów szypułkowych rosnących w do-
linie Warty, licznych starorzeczy, a tak-
że wartości historyczno-kulturowych. 

Nazwa pochodzi od wsi Rogalin, gdzie 
rosną najbardziej znane z wielkopol-
skich dębów. Dęby rogalińskie stały się 
symbolem Wielkopolski. Najsłynniej-
sze są trzy rosnące w części angielskiej 
przypałacowego Parku Rogalińskiego 
„Lech”, „Czech” i  „Rus” o  obwodach 
635, 726 i  926  cm oraz „Edward” – 
650  cm – rosnący na jego skraju, na 
zboczu doliny Warty. Dęby po raz 
pierwszy policzono w 1904 r. Ostatnio 
było ich 1435 (blisko tysiąc ma obwód 
pnia powyżej 2 m). 860 z nich uznano 
za pomniki przyrody. Park Rogaliński 
to nie tylko dęby w parku pałacowym. 
Cenne są również unikatowe w  skali 
Polski dęby śródpolne oraz stanowiska 
rzadkich roślin i chrząszcza kozioroga 
dębosza, a  także lęgi ptaków. Sprzed 
drewnianego kościoła z przełomu XVII 
i XVIII w. pw. św. Michała Archanioła 
i  Matki Boskiej Wspomożenia Wier-
nych udaliśmy się na trasę czerwonym 
szlakiem tzw. „Drogą Róży”, którą hra-
bina Róża Raczyńska jeździła powózką 
z  pałacu w  Rogalinie do kościółka 
w Rogalinku. Po pokonaniu 4-kilome-
trowej trasy skrajem łęgów nadwar-

ciańskich dotarliśmy do parku w stylu 
angielskim i  francuskim, a następnie 
do Muzeum – Pałacu w Rogalinie (jest 
Oddziałem Muzeum Narodowego 
w Poznaniu), mieszczącego się w od-
restaurowanym pałacu Raczyńskich. 
Po zwiedzeniu muzeum i kościoła pw. 
św. Marcelina oraz krypty grobowej 
rodu Raczyńskich, przeszliśmy na teren 
Majątku Rogalin, gdzie na metę przy-
było prawie 300 uczestników pieszych 
i  rowerowych. Było wiele atrakcji, 
w tym liczne konkursy sprawnościowe 
oraz z wiedzy o parku, a także ciepły 
posiłek. Najliczniejsze drużyny otrzy-
mały puchary i  dyplomy. Odbyła  się 
także narada Instruktorów i Działaczy 
Ochrony Przyrody zorganizowana 
przez Wielkopolską Komisję Ochrony 
Przyrody przy Wielkopolskiej Korpo-
racji Oddziałów PTTK w  Poznaniu. 
Przybyli na nią działacze z  Konina, 
Lubonia, Ostrowa Wlkp., Swarzędza, 
Środy Wlkp. i  Wrześni. Omówiono 
sprawy związane z ochroną przyrody, 
popularyzacją odznak „Turysta – Przy-
rodnik” oraz nowej „Tropiciel Przyro-
dy”. Komandorem rajdu był prezes 

Z PTTK Eugeniusz Jacek. W  imprezie wzięła 
również udział liczna grupa członków 
lubońskich: PTTK i  Uniwersytetu 
III Wieku. Pogoda dopisała, pełni wra-
żeń powróciliśmy do domów.   
 (M. J. Błaszczakowie)

Zlot Turystów Przyrodników
Od 28 do 30 kwietnia w Zielonce koło 
Murowanej Go-
śliny odbywał się 
VII Ogólnopolski 
Zlot Turystów 
Przyrodników 
„Zielonka 2017”, 
zorganizowany 
przez Oddział 
Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe 
Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka, na 
który przybyło ponad 50 turystów przy-
rodników z całej Polski z 20 oddziałów 
PTTK, w tym również z  lubońskiego 
O/PTTK im. Cyryla Ratajskiego. Ce-
lem Zlotu było: zapoznanie członków 
PTTK działających w komisjach i klu-
bach ochrony przyrody na terenie ca-
łej Polski z  zagadnieniami ochrony 
przyrody i  środowiska naturalnego, 
integracja członków PTTK działają-
cych na rzecz ochrony przyrody, zapo-
znanie  się z  działalnością na rzecz 
ochrony przyrody wśród turystów 

niepełnosprawnych, uzyskanie upraw-
nień Instruktora Ochrony Przyrody 
PTTK przez uczestników, sprawy orga-
nizacyjne oraz nakreślenie głównych 
kierunków działania na rzecz środowiska 
przyrodniczego. Miejscem zlotu była 
bursa Ośrodka Naukowo-Dydaktyczne-
go w Zielonce. Na rozpoczęcie imprezy 
przybył Dariusz Urbański – Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina. Były 
wystąpienia zaproszonych gości, wręcze-

nie dyplomów i  tytułów Honorowych 
Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK. 
Referat na temat: „Ochrona przyrody 
w Zespole Wielkopolskich Parków Kra-
jobrazowych” wygłosił dr Piotr Basiński 
– przedstawiciel Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu. Dr Daniel Łowicki 
i Dawid Łowicki z Zarządu Okręgu Ligii 
Ochrony Przyrody (LOP) w  Poznaniu 
mówili o „Współczesnych formach dzia-
łania LOP”. Referat „Turystyczna aktyw-
ność osób niepełnosprawnych w przy-
rodzie” przedstawił Benedykt Wojcieszak 
z  Rady ds. Turystyki Osób Niepełno-
sprawnych Zarządu Głównego (ZG) 
PTTK z  Warszawy. Dr Andrzej Wąsi-
kowski – przewodniczący Komisji 
Ochrony Przyrody ZG PTTK przedsta-
wił informację o kierunkach działania 
i pracach Komisji od poprzedniego zlo-
tu do dziś. W kolejnym dniu zwiedzali-
śmy Arboretum w Zielonce i odbyliśmy 
wycieczkę przyrodniczą autokarem: do 
Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu; 
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego 
w Uzarzewie; Lednickiego Parku Kra-
jobrazowego; Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy (Mały Skansen na 
Ostrowie Lednickim) i Wielkopolskie-
go Parku Etnograficznego w Dzieka-
nowicach. W ostatnim dniu wzięliśmy 

udział w  wy-
cieczce przyrod-
niczej do Rezer-
watu „Śnieżyco-
wy Jar” w  Star-
czanowie; Parku 
Orientacji Prze-
strzennej 
w  Owińskach 
(jedyny w  Euro-
pie); Ośrodka 
Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej 
Dziewicza Góra k. 
Czerwonaka 
z  wejściem na 
wieżę widokową. 
W  Ośrodku na-
stąpiło zakończe-
nie zlotu. Komisja 
Egzaminacyjna 

KOP ZG PTTK w składzie: Jan Błaszczak 
– przewodniczący, Maria Błaszczak – 
sekretarz (O/PTTK Luboń) i  Marcin 
Kruszczyński – członek (O/PTTK Ko-
szalin) przeprowadziła egzamin na In-
struktora Ochrony Przyrody PTTK. 
Przybyło troje nowych instruktorów 
z  Oddziału Mazowieckiego PTTK 
w  Warszawie. Komandorem zlotu był 
prezes Eugeniusz Jacek.     
 (M. J. Błaszczakowie)

Q
Lubońska grupa na trasie rajdu „Poznajemy Parki Krajobrazowe – Rogaliński Park Krajobrazowy”   
fot. Jan Błaszczak

Q
Uczestnicy Ogólnopolskiego Zlotu Turystów
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Spotkali się po 60. latach od założenia 
w małej miejscowości Wiry, sekcji zapa-
śniczej Ludowego Zespołu Sportowego 
(LZS) „Wirenka”. Została utworzona 
przez poznańskiego trenera, Kazimierza 
Grządzielewskiego, który przybył z kil-
koma chłopakami z Poznania i zachęcił 
miejscowych, wysportowanych mło-
dzieńców do uprawiania zapasów – dys-
cypliny popularnej w starożytnej Grecji, 
Egipcie i Rzymie.
Na początku chłopcy walczyli w  stylu 
klasycznym, jak wspominali tamte cza-
sy Z.  Ho�mann, B.  Sikorski, W.  Bryll, 
S. Kortus i B. Latosi, a potem królował 
już styl wolny, który polega na atakowa-

niu całego ciała przeciwnika, zarówno 
rękoma, jak i nogami, a celem walki jest 
położenie przeciwnika na łopatki.
Wychowankowie klubu „Wirenka” wal-
czyli na matach całej Polski – w Warsza-
wie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, 
Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Jeleniej 
Górze, Zielonej Górze, Szczecinie, Ko-
szalinie. Reprezentowali naszą gminę, 
województwo oraz kraj na zawodach 
w takich państwach, jak Turcja, Francja, 

NRD, Bułgaria, Rumunia, Czechosłowa-
cja, Austria, ZSRR (w republikach: Rosji, 
Czeczenii, Dagestanie i Ukrainie). O tych 
zawodnikach pisano na łamach gazet: 
S. Kortus, Kubicki, B. Sikorski, W. Do-
lata, B. Latosi, P. Kaczmarek, R. Anders, 
P. Soboczyński, Przybylski, Bobkowski, 
R. Trawiński, M. Michałowski, J. Sosiń-
ski, W.  Antkowiak, M.  Paczkowski, 
T.  Sobkowski, J.  Sikorski, K.  Sikorski, 
T. Hudak, R. Komischke.
Przez wszystkie lata w klubie „Wirenka” 
przewinęło się 80 zawodników. Trenin-
gi zapaśnicze odbywały się w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej w  Wi-
rach. Już wkrótce do grona wirowskich 

zapaśników dołączyli chłopcy z Czajko-
wa i Kocich Dołów – dzisiaj „dzielnice” 
Lubonia. Przedstawiamy ich.
Dwaj bracia bliźniacy – Tadeusz i Jerzy 
Sobkowscy –zaczęli trenować tę ciekawą 
dyscyplinę z wielkim zapałem. Tadeusz 
zabłysnął wkrótce na Mistrzostwach 
Województwa Poznańskiego w Sulmie-
rzycach, gdzie ku zdziwieniu trenerów 
i uczestników zawodów, w pięknym sty-
lu pokonał znanego w świecie zapaśni-
czym Zdzisława Matybę. Tadeusz był 
jednym z największych talentów klubu 
„Wirenka”. Za braćmi podążyli inni 
chłopcy. Tacy zawodnicy, jak: Romuald 
Komischke, Rafał Anders, Marek Gun-
ther, Dariusz Durkowski, Paweł Przy-
bylski, mimo krótkiego stażu treningo-
wego, byli powołani na zgrupowanie 
kadry wojewódzkiej młodzieży w Kro-
toszynie i  Chodzieży. Tam pogłębiali 

Na areny Polski i świata
O sekcji zapaśniczej klubu LZS „Wirenka”, który obchodził 60-lecie, 
i utalentowanych zawodnikach, również z Lubonia

tajniki techniczne 
zapasów pod okiem 
trenerów W. Kacz-
marka, Z. Ratayczy-
ka oraz utalentowa-
nego i utytułowane-
go na międzynaro-
dowych zawodach 
Jana Sikorskiego. 
Pod okiem J. Sikor-
skiego trenowali 
również sympatycz-
ny i  pełen humoru 
Mieciu Cybulski 
oraz silny Paweł Bie-
drowski.
Razem z  J. Sikor-
skim, w 1959 r., roz-
począł treningi Zdzi-
sław Przybylski. Byli 
wtedy najmłodszymi, 
9-letnimi chłopcami. 
Podczas pierwszego 
startu, w  1961  r. na 
Mistrzostwach Wo-
jewództwa, 11-letni 
Janek i Zdzisiu zdo-
byli 3. miejsca w różnych 
wagach, a w 1963 r., pod-
czas Wojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików Janek 
był drugi, a  Zdziś trzeci. 
Janek kontynuował karierę, 
zdobywając wielokrotnie 
tytuły Mistrza Polski, zwy-
ciężając walki w  Turcji, 
Francji, Bułgarii, ZSRR…
Ciężka praca młodych za-
paśników na treningach, 
samozaparcie i dobra tech-
nika rychło przyniosły re-
zultaty w walkach również 
na turniejach międzynaro-
dowych. Duża grupa chło-
paków wyjechała na zawo-
dy z  okazji 25-lecia NRD 
do miasteczka Cottbus. Ku 
zdziwieniu gospodarzy 
klubu „Turbine”, nasi za-
paśnicy: Rafał Anders, 
Romuald Komischke, Pa-
weł Przybylski, Waldemar 
Antkowiak, Mirosław Mi-
chałowski, Roman Tra-
wiński i Piotr Soboczyński 
przywieźli medale za 1. i 2. 
miejsca. Na Wojewódzkich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej Rafał Anders zdobył 
1. Lokatę, a Paweł Przybylski trzecią.
Najstarszym zawodnikiem, a równo-
cześnie jednym z najbardziej zaanga-
żowanych ludzi w powojennym sporcie 

w Wirach, był Władysław Tórz. Repre-
zentował naszą miejscowość we 
wszystkich dyscyplinach sportu, jakie 
uprawiano w  tym czasie w  Wirach 
i okolicy. Był bramkarzem w meczach 
piłkarskich, grał w palanta, uprawiał 

lekkoatletykę oraz za-
pasy. Najdłużej walczą-
cy zawodnik LZS – „Wi-
renka” Wiry (15 lat), 
był „dobrym duchem” 
drużyny naszego klubu. 
Z a kończy ł  kar ierę 
z chwilą likwidacji dru-
żynowych rozgrywek 
w 1970 r.
Utalentowany zawodnik 
„Wirenki”, Romuald Ko-
mischke, wspomina 
z wielkim sentymentem 
swój i  Rafała 
Andersa wy-
jazd do Fran-
cji. Byli repre-
zentantami 

cd.  
na str. 
56

Q
Ta sama grupa zapaśników po 44 latach. Zdjęcie wy-
konane przed restauracją „Jan III Sobieski” w Luboniu 
1.04.2017 r. z okazji spotkania zorganizowanego na 
60-lecie klubu. U dołu: Piotr Soboczyński, stoją: To-
mek Soboczyński, Roman Trawiński, Romuald Komi-
schke   fot. Robert Szenajch

Q
Część drużyny młodzików klubu „Wirenka-Wiry” – zapaśnicy 
w stylu wolnym, 1973 r. U dołu od lewej: Paweł Przybylski 
(Luboń), Rafał Anders (Luboń; zm. w latach 70.), Piotr Sobo-
czyński (Wiry; zawodnik LKS Luboń), Tomek Piątkowski 
(zm.), Irek Stefaniak, stoją: Tomek Soboczyński (Wiry; za-
wodnik LKS Luboń), Roman Trawiński, Romuald Komischke 
(Luboń), Paweł Biedrowski (zm.). W tle szkoła w Wirach, 
w której odbywały się treningi

Q
Lubonianin Władysław Tórz podczas walki zapaśniczej na sali w Wirach

Zapaśnicy

W wirowskiej szkole, jak przed laty,
spotkali się królowie maty,
by powspominać stare czasy,
gdy trenowało się zapasy.

Szronem pokryte nasze włosy,
po świecie rozrzucone losy.
O wielu tylko już wspomnienia
– oddana cześć chwilą milczenia.

Ci, co przybyli, wciąż na �eku,
chociaż minęło już pół wieku,
lecz żywe są zasady nasze
– nie damy dmuchać sobie w kaszę.

Kute za młodu charaktery
byś w życiu kruszyć mógł bariery,
bo starsza kadra nas uczyła
– w pracy, w pokorze zawsze siła.

Z ich nauk mądrość wciąż przenika
– każdego szanuj przeciwnika.
Nie zawsze gorzki smak porażki,
– gdy walczysz fair, zbierasz oklaski.

Romuald Komischke Q
Pamiątkowe zdjęcie z okazji jubileuszu klubu LZS „Wirenka”

1973

2017
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Poznania na zawodach w Paryżu. 
Więcej wspomnień ukaże  się 
w  książce o  sporcie w  Wirach, 
a  dzisiaj prezentuje swój wiersz 

(czytaj na stronie obok). 
Uroczyste spotkanie najlepszych wirowskich 
sportowców zaszczycił przewodniczący Rady 
Gminy Komorniki – Marian Adamski. Wrę-
czył wszystkim pamiątkowe dyplomy, me-
dale i statuetki. Pogratulował pięknej spor-
towej postawy, za to, że godnie reprezento-
wali naszą gminę i rozsławili ją na matach 

całej Polski i poza jej granicami. Pan Prze-
wodniczący wręczył od siebie statuetki 
najstarszemu zawodnikowi – Stanisławowi 
Kortusowi i organizatorowi spotkania, Ja-
nowi Sikorskiemu. Wspomnienia wróciły 
podczas oglądania miniwystawy zdjęć z roz-
grywanych meczów i wyjazdów na zawody. 
Rozmowy przeplatane wspomnieniami trwa-
ły do późnych godzin wieczornych w  sali 
Restauracji „Sobieski” w Luboniu.
Wielkie gratulacje dla „Gladiatorów”!

Maria Sikorska

Na areny Polski i świata
cd.  
ze str. 
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Q
Zwycięska walka Jana Sikorskiego (grał także w lubońskim  KS -ie) 
z mistrzem Turcji z Istambułu. Zawody odbywały się w rzadkich dla 
tej dyscypliny sportu warunkach – na świeżym powietrzu

QQ 8 kwietnia 1922 Lechia Kostrzyn 
pokonała LKS 5: 2.Bramki dla LKS-
-u zdobył Paweł Polarczyk. To czwarta 
przegrana lubonian w rundzie wiosen-
nej. Nasi zawodnicy początkowo zdo-
byli w tym spotkaniu prowadzenie, jed-
nak jeszcze przed przerwą gospodarze 
strzelili 3 bramki. W drugiej połowie 
LKS strzelił kontaktowego gola na 3:2 
i lubonianie mieli kilka sytuacji, żeby 
zdobyć następne. Jednak końcówka 
meczu należała do gospodarzy, któ-
rzy dosłownie w  ostatnich minutach 
wykorzystali słabość lubońskiej obrony, 
strzelając jeszcze 2 bramki i ustalając 
wynik na 5:2. W meczu kontuzji uległ 
bramkarz LKS-u – Rafał Cendlak, któ-
remu pomocy musiały udzielić służby 
medyczne.

QQ 13 kwietnia Tarnovia Tarnowo Pod-
górne rozgromiło u siebie Luboński KS 
11:1. Nasi zawodnicy ponownie w tym 
sezonie doznali porażki w identycznym 
stosunku. Jedyną bramkę dla LKS-u 
zdobył Damian Krzyżaniak.

QQ 22 kwietnia LKS przegrał u siebie 
3:10. z  Kotwicą Kórnik. To trze-
cia dwucyfrowa porażka pod wo-
dzą trenera Marka Wilczyńskiego. 
W tym meczu 2 bramki dla LKS-u 
zdobył Damian Wojtkowiak, jedna 
była samobójcza.

QQ 30 kwietnia Pogoń Łobżenica, który 
broni się przed spadkiem z tabeli, roz-
gromił LKS 11:0!

QQ 3 maja LKS podejmował u siebie wi-
celidera – Nielbę Wągrowiec – któremu 
uległ 0:3. Na pocieszenie dodajmy, że to 
najniższa porażka LKS-u w tym sezonie.

QQ 6 maja Lubuszanin Trzcianka zno-
kautował Luboński KS wynikiem 16:0!!! 
Takiego jeszcze nie było! To cios, który 
dobił Luboński Klub Sportowy i z pew-
nością przejdzie do niechlubnej historii 
rozgrywek IV-ligowych.

Po tych porażkach Luboński KS prze-
chodzi do historii. Nigdy, w  żadnych 
rozgrywkach, nie stracił powyżej 100 
bramek. Na 25 meczy zdobył 18 bramek, 
a stracił 128!!! Do końca pozostało jesz-
cze kilka spotkań i aż strach pomyśleć 
o końcowym rozrachunku.

Na początku rundy wiosennej nikt nie 
spodziewał  się tak wysokich porażek, 
ponieważ trener Marek Wilczyński za-
pewniał, że ma zespół do gry. Dziś 
z pewnością nie jest zadowolony z wy-
ników swojej drużyny. Zadowolenie 
mogą za to odczuwać przeciwnicy, któ-
rzy dzięki rozgrywkom z  LKS-em po-
prawiają nie tylko swój bilans punktowy, 
ale i bramkowy.

Dwucyfrowe porażki Lubońskiego!
Jak długo jeszcze będziemy oglądać czar-
ną serię dwucyfrowych porażek i kano-
nadę bramkową przeciwników luboń-
skiej drużyny. Opinia publiczna jest 
zbulwersowana tym, co się dzieje przy 
ulicy Rzecznej. Nie brakuje krytycznych 
uwag i  komentarzy: „Wielki wstyd” 
„Kompromitacja”, „Klub z tak wielkimi 
tradycjami, a teraz tymi wynikami nisz-
czy się jego wizerunek”, „To antypromo-
cja miasta”, „Może zawodników LKS-u 
wymienić na piłkarzy młodego, amator-
skiego Pogromu?”, „W Luboniu powinien 
być jeden klub re-
prezentujący god-
nie miasto, z jedną 
drużyną seniorów, 
będącą w stanie na-
wiązać równorzęd-
ną walkę z pozosta-
łymi rywalami” – 
to niektóre wypo-
wiedzi kibiców 
z  Lubonia. Wszy-
scy zastanawiają 
się, po co drużynie 
był awans, skoro 
brakowało odpo-
wiednich środków 
na utrzymanie ze-
społu w  IV  lidze. 
Czy był sens, by 
rozpoczynać rundę 

wiosenną, a  od sierpnia grać w  klasie 
okręgowej? Przecież z obecnym zespo-
łem, bez wzmocnienia go kadrowo, trud-
no będzie utrzymać się nawet w niższej 
klasie.
Do końca rundy pozostało do rozegrania 
jeszcze 5 meczy. Zarząd powinien wy-
ciągnąć wnioski i podjąć radykalne dzia-
łania co do przyszłości zespołu i klubu. 
Wszyscy są zaniepokojeni dalszym losem 
LKS-u!

Władysław Szczepaniak

Z ostatniej chwili: Rozegrany awansem 
mecz z  Unią Swarzędz w  Swarzędzu 
zakończył się porażką Lubońskiego Klu-
bu Sportowego 14: 0.

IV liga Wielkopolska, Grupa Północna

 1.  Lubuszanin Trzcianka  25  55  79-21
 2.  Nielba Wągrowiec  25  53  60-33
 3.  Warta Międzychód  24  49  59-30
 4.  Tarnovia Tarnowo Podgórne  25  47  48-24
 5.  Unia Swarzędz  25  47  49-36
 6.  Grom Plewiska  25  43  57-35
 7.  Iskra Szydłowo  25  39  55-31
 8.  Sparta Oborniki  25  38  45-34
 9.  Kotwica Kórnik  25  37  49-33
 10.  GLKS Wysoka  24  32  35-46
 11.  GKS Dopiewo  25  27  34-43
 12.  Pogoń Łobżenica  25  26  38-54
 13.  Zieloni Lubosz  25  26  34-50
 14.  Huragan Pobiedziska  25  22  27-50
 15.  1922 Lechia Kostrzyn  25  10  23-62
 16.  Luboński KS  25  6  18-128

W.S.

QQ Widzę, że modernizowana jest 
„płyta” boiska treningowego przy ul. 
Rzecznej pomiędzy płotem stadionu 
a wałem przeciwpowodziowym. Nie-
dawno w „Wieściach Lubońskich” ze 
zdziwieniem przeczytałem, że ten te-
ren podobno nie należy do naszego 
stadionu miejskiego. Kto więc doko-
nuje tej modernizacji i  czyj to jest 
grunt? Ile te prace będą kosztowały? 
Obserwuję, jak młodzież gra w tym 
miejscu w tumanach kurzu. To chyba 
niezdrowe warunki dla uprawiania 
sportu, zważywszy że przed wybu-

dowaniem stadionu siłami społecz-
nymi lubonian w  latach 70. były tu 
dzikie wysypiska śmieci, popiołu itp. 
Czy będzie w tym miejscu jakaś lep-

Mieszkańcy pytają

Na czyim 
gruncie?

Q
Na pierwszym planie – zorganizowane w ub. roku przez spółkę LOSiR (zarządcę stadionu miejskiego) boisko do piłki plażowej. 
Mieszkańcy pytają, gdzie jest granica stadionu miejskiego dla Lubonia? I kto wyrównał płytę boiska treningowego pomiędzy 
wałem przeciwpowodziowym Warty a ogrodzeniem stadionu? Czy ten, kto rozpoczął potrzebną w tym miejscu modernizację, 
dokończy prace i zlikwiduje zepchnięte pod wał sterty gruntu?   fot. Piotr P. Ruszkowski

To jedyne pytanie, na które z Urzędu 
Miasta nie otrzymaliśmy w tym mie-
siącu odpowiedzi.   

sza nawierzchnia – trawa naturalna, 
sztuczna pokrywa z trawy posypana 
piaskiem, lub innych materiałów sze-
roko dziś stosowanych i  dogodnych 
dla uprawiania sportów?    (O.K.)
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Grają w kratkę
QQ 8 kwietnia zespół ze Szkolnej niespo-

dziewanie przegrał 3:2 na wyjeździe z niżej 
notowaną Zawiszą Dolsk, która walczy o po-
zostanie w tej Klasie Okręgowej. Pierwsza 
połowa należała do lubonian. Stella prowa-
dziła, po rzucie karnym, którego strzelcem 
był Piotr Michalak. Po rozpoczęciu drugiej 
części spotkania, gospodarze wyrównali na 
1:1. Jednak zawodnicy Stelli ponownie wyszli 
na prowadzenie 1:2. Bramkę zdobył Do-
minik Oses. Końcówka spotkania należała 
do gospodarzy, którzy dosłownie w ostat-
nich minutach meczu zdobyli wyrównującą 
bramkę na 2:2 i w dodatku przed ostatnim 
gwizdkiem arbitra uzyskali prowadzenie na 
3:2. Niestety, była to druga porażka Stelli 
w tym sezonie.

QQ 15 kwietnia (Wielka Sobota) kibice Stelli 
wreszcie mogli zobaczyć swoją drużynę 
w tym sezonie na własnym boisku. Po 
dwóch pierwszych porażkach w meczach 
wyjazdowych wszyscy oczekiwali pierw-
szego zwycięstwa stellowców. Marzenie 
zostało spełnione, ponieważ lubonianie 
urządzili sobie ostre strzelanie pokonując 
słabiutkie rezerwy Warty Śrem 6:0. Bramki 
dla Stelli zdobyli: Kamil Frankowski (2), 
Dominik Oses, Piotr Michalak, Arkadiusz 
Nowicki i Marcin Ogrodowczyk (po 1).
QQ 22 kwietnia porażka Stelli z Avią Ka-

mionki 5:0 rozwiała wszelkie nadzieje na 
podjęcie jakiejkolwiek walki o awans do 
Klasy Okręgowej. Prawdą jest, że Stel-

la przystąpiła do tego meczu w mocno 
osłabionym składzie, ale nie zmienia to 
faktu, że jest to 3. porażka naszych za-
wodników. W tym momencie mają do 
lidera stratę 14. punktów.

QQ 29 kwietnia Stella gościła w Zanie-
myślu, gdzie musiała stoczyć bój z tam-
tejszymi rezerwami. Mecz rozpoczął się 
niepomyślnie dla naszych, ponieważ 
gospodarze w  20.  minucie zdobyli 
bramkę, ale niedługo cieszyli się tym 
prowadzeniem. Po przeprowadzonej 
w  41.  minucie, składnej akcji, Stella 
doprowadziła do remisu, a przepiękną 
bramkę zdobył Piotr Michalak. Gdy 
wszyscy pogodzili się z remisem, Ar-
kadiusz Nowicki, zdobywając bramkę 
w 88. Minucie, rozstrzygnął losy me-
czu na 1:2. W ten sposób lubonianie 
wywieźli cenne 3 punkty.

QQ 6 maja Stella przegrała u siebie z Po-
lonią  II Środa Wlkp. 0:1. To 4.  poraż-
ka w tym sezonie. Jak dotąd nie można 
zaliczyć rundy wiosennej do udanych.   
Władysław Szczepaniak

Dwie okazje
Stella obchodzi w  tym roku 95-lecie 
istnienia, co przy okazji każdego meczu 
w Luboniu, jest uroczyście podkreślane. 
Podczas spotkania z  Polonią  II Środa 
Wlkp. organizatorzy znaleźli specjalny 
czas na zaprezentowanie wszystkich grup 
młodzieżowych. Było nam bardzo miło 
zobaczyć na trybunach tak licznie zgro-
madzonych rodziców młodych piłkarzy 
oraz naszych wiernych kibiców. Mecz 
miał jednak jeszcze jeden, szczególny 
wymiar. Pomimo zaciętej walki na 

murawie, wszyscy piłkarze wspólnie 
udzielili swojego wsparcia Michałowi 
– młodemu zawodnikowi MKS Prze-
mysław, który zmaga się z chorobą no-
wotworową.    Dawid Paprocki

SPORT

Co słychać w Stelli

Międzynarodowo
29 kwietnia w Poznaniu 
drużyna Stelli Luboń 
(rocznik 2008-2009) 
rozpoczęła zmagania 
w  2-dniowym turnieju 
międzynarodowym Ma-
rathon & Pomartech 
Cup 2017, w  którym 
wzięły udział 32 zespoły 
z 6 państw: Anglii, Szko-
cji, Niemiec, Polski, Ro-
sji i Litwy.
Zespoły podzielono na 
4 grupy. W każdej rywa-

lizowało po 8 drużyn. Z grup do ścisłego 
�nału awansowały dwie najlepsze drużyny. 
Stella tra�ła do Grupy  C i  rozegrała 7 
meczy. 6 spotkań wygrała i  tylko jeden 
przegrała. Ostatecznie, po emocjonujących 

meczach grupowych, zasłużenie awanso-
wała do rundy �nałowej i zajęła 2. miejsce. 
W grupie nazwanej „Lewandowski” roze-
grała 6 spotkań: z Arkonią Szczecin 0:3, 
z  Wisełką Bydgoszcz, z  FA Narbekovo 
(zwycięzca turnieju) 1:0, z MFC Olimpie 
Kalinrad 1:1, z Poznaniakiem Poznań 1:0, 
z KS Gwiazda Bydgoszcz 2:3. W końcowej 
klasy�kacji zajęła 5. miejsce i była najwy-
żej sklasy�kowaną drużyną z Wielkopolski. 
Pokazała kawałek dobrej piłki. Wynik, 
który zdobyła, trzeba uznać za wielki suk-
ces. Na tle drużyn z  zagranicy luboński 
zespół prezentował  się bardzo dobrze. 
Wystąpił w następującym składzie: Kornel 
Marcinkowski, Patryk Krenz, Jan Kosik, 
Maciej Krawczyk, Mateusz Spychała, Jakub 
Galasiński, Adam Jakubowicz, Kacper 
Czyż, Patryk Różewski, Oskar Strzałkow-
ski, Szymon Ćwikliński.    

Dawid Paprocki

Q
95-letnie Towarzystwo Młodzieży Sportowej Stella z Żabikowa spełnia swoje zadania statutowe, gromadząc młodych adeptów piłki – prezentacja drużyn klubu Stella 
podczas meczu ligowego, 6 maja

Q
Mecz Stelli z Polonią II Środa na boisku przy ul. Szkolnej w Luboniu   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Drużyna Stelli Luboń (rocznik 2008-2009) na międzynarodowym turnieju Marathon 
& Pomartech Cup 2017

Poznańska Klasa A, grupa I
 1.  Czarni Czerniejewo 19 46 58-29
 2.  Avia Kamionki  20  45  74-31
 3.  Polonia II Środa Wlkp.  20  43  61-20
 4.  Stella Luboń  19  32  47-26
 5.  Kłos II Zaniemyśl  20  31  32-51
 6.  Phytopharm Klęka  20  29  41-32
 7.  Lider Swarzędz  20  29  66-41
 8.  Pogoń Książ Wlkp.  20  26  33-55
 9.  Warta II Śrem 20  23  27-47
 10.  Klescevia Kleszczewo  19  22  41-50
 11.  Maratończyk Brzeźno  19  19  33-54
 12.  Zawisza Dolsk  20  19  26-39
 13.  Jurand Koziegłowy  20  17  33-72
 14.  Polonia Poznań  20  14  25-50

W.S.
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W ubiegłym miesiącu na str. 7 pisaliśmy 
o sukcesie dziewczynek z Cieszkowian-
ki (SP  2), które zostały mistrzyniami 
w piłce nożnej województwa wielkopol-
skiego, w turnieju „Z podwórka na sta-
dion. O puchar Tymbarku”. Od 29 kwiet-
nia do 2 maja reprezentowały nasze 
miasto w ogólnopolskim �nale w War-
szawie, w którym wystąpiło 16 zespołów 
mistrzowskich ze wszystkich woje-
wództw. Drogą losowania drużyny zo-

stały podzielone na 4 grupy, po 2 zespo-
ły awansowały do ćwierćfinału. Los 
przydzielił luboniankom zawodniczki 
UKS-u Wołów (Dolnośląskie), z którym 
zremisowały 0:0. Nasze piłkarki nie wy-
korzystały 2 rzutów karnych. W kolej-
nych spotkaniach przegrały z UKS-em 
Olimpią Szczecin 0:5 (Zachodniopomor-
skie) i  odniosły efektowne zwycięstwo 
4:0 nad SP  5 Malbork (Pomorskie). 
Bramki zdobyły Gabrysia Gębura (2), 

Alicja Ossowska (1) i Wiktoria Odola-
nowska (1). W swojej grupie z bilansem 
bramkowym 4:5 zdobyły w  sumie 4 
punkty. Niestety, do awansu do ćwierć-
�nału zabrakło im zaledwie jednej bram-
ki. Zgodnie z  regulaminem, nasze za-
wodniczki musiały rozegrać kolejne 
spotkania o miejsca od 9 – 16. W pierw-
szym meczu przegrały z UKS-em Łom-
ża (Podlaskie) 0:1. Następnie wygrały 
z  PSP Kunów ( Świętokrzyskie) 2:0. 

Bramki zdoby-
ł y  A l i c j a 
Ossowska 
i Gabrysia Gę-
bura. W ostat-
nim spotkaniu 
przegrały z SSP 
Tylice (War-
mińsko - Ma-
zurskie) 2:0. 
Zakończyły 
tu r n i e j  n a 
14.  miejscu 
i  otrzymały, 
oprócz upo-
minków, oka-
zały puchar. 
Zespół wystą-
pił w następu-
jącym składzie: 
Gabrysia Gę-

bura, Alicja Ossowska, Wiktoria Odola-
nowska, Małgorzata Gawęcka, Marta 
Sztolcman, Olga Bartkowiak, Aleksandra 
Krzymińska, Maja Wieczorek, Paulina 
Szymczak i Natalia Żubka.
Turniej �nałowy stał na wysokim pozio-
mie. Nie było przegranych, ponieważ 
wszystkie zespoły dostarczyły wiele emo-
cji, nasz również. Lubonianki włożyły 
w grę dużo serca i woli walki. Z pewno-
ścią i dla nich, i dla trenerów oraz rodzi-
ców, ta przygoda pozostanie na długo 
w pamięci.
Trener Andrzej Chyliński powiedział po 
turnieju: Nie jechaliśmy w roli faworyta, 
naszym zadaniem było dostać  się do 
ćwierćfinału. Jak  się okazało, było to 
w naszym zasięgu. Do spełnienia marzeń 
zabrakło nam jednej, pechowej bramki. 
Troszkę zjadła nas trema, nigdy nie gra-
liśmy przy tak dużej publiczności. Nasz 
zespół nie odbiegał umiejętnościami od 
innych, byliśmy równorzędnymi partne-
rami. Drużyna opiera się tylko na zawod-
nikach ze Szkoły Podstawowej nr  2 
uczęszczających na treningi w  UKS  2. 
Jesteśmy jako trenerzy bardzo dumni 
z postawy zespołu, widzimy, ile pozytyw-
nej energii i motywacji dał dziewczynom 
ten turniej.

Władysław Szczepaniak

Trenerzy Andrzej Chyliński i  Robert 
Tomkowiak dziękują Dyrektor Lidii Kał-
wińskiej, Urzędowi Miasta i Rodzicom 
za wsparcie i pomoc w realizacji wyjaz-
du druzyny do Warszawy.

Warszawskie doświadczenia
Mistrz województwa – zespół piłkarek z SP 2 – na ogólnopolskim �nale w stolicy

Q
Z dziewczęcą reprezentacją promującą Luboń, na warszawski �nał turnieju o Puchar Tymbarku, oprócz trene-
rów (główny – Andrzej Chyliński, z prawej) pojechały również rodziny piłkarek z SP 2. Piłkarki z Cieszkowianki 
przywiozły ze stolicy okazały puchar i dyplom

„Z podwórka na stadion”
W turnieju o Puchar Tymbarku zespół 
piłki nożnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w  Luboniu wywalczył awans do etapu 
powiatowego, który odbył się w Przeź-
mie rowie. W  kategorii U12, rocznik 
2005-2006 wzięło udział 11 drużyn po-
dzielonych na dwie grupy. W �nale dru-
żyna Jedynki zagrała z  zespołem 
z  Owińsk. Po pierwszej połowie nasi 
chłopcy przegrywali 0:1, ale w drugiej 
strzelili 3 bramki, zwyciężając 3:1 i awan-
sując do �nału Wielkopolski. Turniej ten 

rozegrano 28 marca we Wrześni. Wystą-
piło 39 zespołów podzielonych na 4 
grupy. Do dalszych gier awansowały po 
dwie drużyny z każdej grupy. Przeciw-
nikami piłkarzy z SP 1 były zespoły z Ka-
zimierza Biskupiego (mecz wygrany 3:0), 
Szóstka Kościan (wygrana 4:0) oraz UKS 
Akademia Reissa reprezentująca Poznań 
(przegrana 1:4). W  następnej rundzie 
Jedynka tra�ła na zespół z Krotoszyna 
i  wygrała 2:0. O  awans do pół�nału 
walczyła z zespołem Książa Wielkopol-
skiego. W spotkaniu padł remis i o awan-

Jedynka w grze
Mecze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”

sie do dalszych gier decydowały rzuty 
karne. Do rozstrzygnięcia potrzeba było 
aż 10 kolejek, lepsi okazali się nasi prze-
ciwnicy. W pół�nałach drużyna z Lesz-
na pokonała zespół z Obornik Wielko-
polskich, natomiast Akademia Reissa 
wygrała ze SP 9 z Konina. W �nale Aka-
demia pokonała 3:1 zespół z  Leszna. 
W  �nale ogólnopolskim w  Warszawie 
zespół Akademii Reissa spisał się zna-
komicie, zajmując 3. miejsce w Polsce. 
UKS Jedynka grała w składzie: Szymon 
Deska (bramkarz) oraz zawodnicy z pola 
– Olek Zajder, Jeremi Osuch, Maciej 
Mazurkiewicz, Tomek Jeziorny, Karol 
Wieland, Kamil Wroński, Mateusz Woj-
danowicz, Remigiusz Witt, Wojtek Książ-
kiewicz. W obu turniejach kibicowali im 
rodzice. Transport na zawody do Prze-
źmierowa i Wrześni opłaciła Rada Ro-
dziców SP 1.

Wiosenne rozgrywki
1 kwietnia rozpoczęła się runda rewan-
żowa grupy mistrzowskiej młodzików 
D-2 rocznik 2005-2006 w rozgrywkach 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
w Poznaniu. Po rundzie jesiennej 2016 r. 
UKS Jedynka jest na trzecim miejscu za 
SP  13 Poznań i  Lechem Poznań. 
W pierwszym meczu Jedynka była go-
spodarzem i  zmierzyła  się z  drużyną 
Mieszko Gniezno. Mecz był wyrównany 
i emocjonujący do samego końca. Pro-
wadzenie zdobyła drużyna z  Gniezna, 
potem dwa gole strzeliła Jedynka. 
W końcówce zespół Mieszka wyrównał 
i mecz zakończył się wynikiem 2:2.
W drugim spotkaniu, w  Objezierzu, 
zespół gospodarzy stawiał duży opór. Do 
przerwy był wynik 3:1 dla Jedynki, a jed-

ną z bramek zdobyła grająca od wiosny 
Amelia Przybysz, natomiast 4. gola strze-
lił Kamil Wroński i mecz zakończył się 
wynikiem 4:2 dla Jedynki. Trzecie spo-
tkanie rozegrano 22 kwietnia w Luboniu 
z  Błękitnymi Owińska i  odnotowano 
wygraną 4:0. Kolejny mecz – z Lechem 
Poznań 6 maja – odbędzie  się na ul. 
Bułgarskiej w Poznaniu.
Chłopcy grający w drugim zespole Je-
dynki biorą udział w turnieju „Marathon 
Cup”, który organizuje KS Koziołek Po-
znań. Mecze są rozgrywane w  soboty, 
w godzinach rannych na boisku MOSiR-
-u Skoda w Poznaniu. Naszymi przeciw-
nikami są zespoły z Suchego Lasu, UKS 
Śrem, KS Koziołek, UKS Lusowo, Unia 
Swarzędz, Pecna i  Stoper Poznań. Po 
trzech rundach nasz zespół ma za sobą 
5 wygranych i 4 przegrane. Transport na 
mecze zapewnia opiekun oraz rodzice 
piłkarzy.
23 kwietnia na boisku Orlik SP 4 w Lu-
boniu zorganizowała turniej piłki nożnej 
rocznik 2006 i młodsi dla drużyn z po-
zostałych 3 lubońskich podstawówek 
(SP 1, SP 3, SP 4) oraz dla zespołu z Wir. 
Rozgrywki wygrała UKS Jedynka przed 
SP 4 i Wirami. Wybrano także najlep-
szych: zawodnika, strzelca i bramkarza, 
którym został golkiper z SP 1 – Krystian 
Przepióra.
W dniach 1- 6 czerwca UKS Jedynka 
weźmie udział w Międzynarodowym Tur-
nieju Piłki Nożnej w Wolsbergu w Austrii. 
Organizatorem zawodów jest Euro Spor-
tring. Na turniej wyjedzie 45 osób. Zagra-
ją 3  zespoły: żaki (rocznik 2007), orliki 
(2006) oraz młodziki (2005).

Lech Bartkowiak
opiekun drużyn

Q
Chłopcy z SP 1 na �nale wojewódzkim turnieju o Puchar Tymbarku z opiekunem 
– Lechem Bartkowiakiem   fot. Michał Osuch
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Zwycięstwa Anity i Mai
8 kwietnia w Poznaniu odbyły się Mi-
strzostwa Wielkopolski Juniorek i Junio-
rów w Tenisie Stołowym. LKTS repre-
zentowała czwórka zawodników: Maja 
Zielińska, Anita Chudy, Tomasz Ma-
gnucki i Krzysztof Witkowski. Nasi za-
wodnicy świetnie  się zaprezentowali. 
Awans na Mistrzostwa Polski Juniorek 
wywalczyły: Anita Chudy i Maja Zieliń-
ska w grze pojedynczej oraz w drużynie. 
Dziewczyny zdominowały turniej, zaj-
mując w singlu 1. i 2. miejsce oraz zwy-
ciężając w turnieju drużynowym. W ka-
tegorii juniorów 6. miejsce zajął Tomasz 
Magnucki, a  Krzysztof Witkowski był 
11. Nasi reprezentanci będą rywalizować 
od nowego sezonu 2017-2018 także 
w kategorii juniorów. LKTS potwierdził 
swoją pozycję w wielkopolskim tenisie 
stołowym wśród klubów szkolących 
zawodników będących w absolutnej czo-
łówce w  kategoriach młodzieżowych. 
Ten turniej możemy uznać za najlepszy 
występ w historii naszego klubu w kate-
gorii juniorek.

6. miejsce Oli
9 kwietnia w Poznaniu rozegrano zawo-
dy dla najmłodszych zawodniczek i za-
wodników Wielkopolski – 3. Grand Prix 
Wielkopolski Żaków i Skrzatów. Po raz 
kolejny zainteresowanie turniejem było 
bardzo duże, wzięło w nim udział ponad 
80 zawodniczek i zawodników z Wiel-
kopolski, w  tym reprezentanci LKTS 
Luvena Luboń. Szóste miejsce zajęła 
żaczka Aleksandra Wasinkiewicz z klasy 
IV c ze Szkoły Podstawowej nr 2. Wiel-
kie gratulacje należą się Bartkowi Suł-
kowi (SP 1), który zajął dobre, 9. miejsce 
będąc jednym z najmłodszych uczestni-
ków turnieju. Damian Pyśk zajmuje 
10. lokatę w Polsce i posiada limit imien-
ny do 3. Grand Prix Polski Żaków, dla-
tego nie brał udziału w zawodach. Nasi 

reprezentanci potwierdzili coraz większe 
umiejętności. Ich gra bardzo cieszy, 
zwłaszcza, że rywalizowali z  bardziej 
doświadczonymi zawodnikami.

Rywalizacja ogólnopolska
Podczas 29. Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski, zorganizowanych 7 – 9 kwietnia 
w Białymstoku, Maciej Wiśniewski zajął 
w grze pojedynczej 33-48 miejsce. Gra 
podwójna w duecie z Jakubem Różakiem 
zakończyła się wynikiem 1:3, a gra mie-
szana w parze z Aneta Kulą – 2:3.

Patryk w Reprezentacji Polski
Patryk Pyśk będzie uczestniczyć w tur-
nieju międzynarodowym, reprezentując 
Polskę w  ITTF Golden Series Polish 
Cadet Open. Zawody zostaną rozegrane 
w dniach 26 – 28 maja we Władysławo-
wie. W imprezie weźmie udział 6-oso-
bowa reprezentacja Polski Kadetów. 
Trenerem Reprezentacji Polski jest Jakub 
Perek. Nasz zawodnik zajmuje obecnie 
wśród kadetów w rankingu ogólnopol-
skim – 4. miejsce.

TOP 8
Tenisiści stołowi z LKTS-u znakomicie 
zaprezentowali się w Turnieju Asów Top-
8 rozgrywanym w Poznaniu. Do udzia-
łu w tych prestiżowych zawodach awan-
sowało 6. naszych zawodników. Trzeba 
przyznać, że było to zadanie niełatwe, 
gdyż wystartowali najlepsi gracze z Wiel-
kopolski w kategoriach: młodzik, mło-
dziczka, kadet, kadetka, junior i junior-
ka. W  każdej kategorii – najlepszych 
ośmiu z województwa. Wśród kadetek 
triumfowała nasza młodziczka Julia Gła-
dysz, a  drugie miejsce zajęła Natalia 
Piechota. Najlepszą juniorką okazała się 
kadetka Zuzanna Sułek. Drugie miejsce 
wśród kadetów zajął żak – Damian Pyśk. 
W  kategorii juniorów na 4. miejscu 
imprezę zakończyła Anita Chudy, a  5. 

lokatę zdobył kadet 
Patryk Pyśk – naj-
młodszy uczestnik 
turnieju wśród ju-
niorów. Na sześć 
kategorii tenisiści 
LKTS Luvena Lu-
boń wygrali dwie. 
Był to znakomity 
turniej pod wzglę-
dem szkoleniowym.

Trzy złota!
Po prawie ośmiu 
godzinach zmagań 
zakończyły się Mi-
strzostwa Wielko-
polski Kadetek 
i Kadetów w Pozna-
niu, rozgrywane 22 
kwietnia. Impreza 
stanowiła ostatnią 
kwali�kację do Mi-
strzostw Polski, 
które odbędą  się 
w  Drzonkowie od 
18 do 21 maja. 
Wcześniej limit 
imienny na Mi-

Z LKTS
Sukcesy zawodników Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego 
„Luvena Luboń”

strzostwa Polski wywalczyli Zuzanna 
Sułek i Patryk Pyśk oraz drużyna dziew-
cząt (Zuzanna Sułek, Weronika Dombka 
i  Natalia Piechota). Tym razem repre-
zentanci LKTS Luvena Luboń walczyli 
we wspaniałym stylu, tocząc po drodze 

wiele emocjonujących i ciekawych po-
jedynków. Mistrzynią Wielkopolski Ka-
detek została Zuzanna Sułek, Weronika 
Dombka zdobyła srebrny medal, a Na-
talia Piechota brązowy. Tym samy We-
ronika i  Natalia wywalczyły awans na 
Mistrzostwa Polski Kadetek. Drużyna 
w  składzie Zuzanna Sułek, Weronika 
Dombka i Natalia Piechota wywalczyła 
złoty medal. Wiele emocji przyniósł 
występ drugiej drużyny LKTS-u w skła-
dzie Wiktoria Frelich i Weronika Płach-
ta. Dziewczyny po wspaniałej walce 
wywalczyły brązowe medale. W turnie-
ju indywidualnym kadetów najlepszy 
okazał się Patryk Pyśk. Zwycięstwo od-
niósł w przekonującym stylu. Trzy złote 
medale (komplet) oraz jeden srebrny 
i dwa brązowe to efekt pracy zawodni-
ków, trenerów, rodziców i  wszystkich 
sympatyków tenisa stołowego w Lubo-
niu. Ważne, aby myśleć, co dalej, co 
można zrobić, aby rozwijać klub, jak 
zapewnić przyszłość utalentowanej gru-

pie młodych tenisistów? Potrzeba po-
mocy osób, dla których tenis stołowy 
i  sport w  Luboniu są istotne. Mamy 
nadzieję, że ta dyscyplina stanie się wi-
zytówką miasta. Turniej był bardzo wy-
magający zarówno pod względem �zycz-

nym, jak i  psy-
chicznym. Duże 
znaczenie miało 
utrzymanie odpo-
wiedniej koncen-
tracji podczas 
całej imprezy. Za-
wodnicy LKTS-u 
osiągnęli bardzo 
duży sukces. Zdo-
byli 75% złotych 
medali, a  także 
zaprezentowali się 
z  bardzo dobrej 
strony pod kątem 
technicznym 
i taktycznym. Co 
warto podkreślić, 
tak ogromny suk-
ces zawodnicy 
LKTS-u osiągnęli 
szerokim składzie.

13. wśród żaków
Damian Pyśk za-
jął 13. miejsce 

w 3. Grand Prix 
Polski Żaków, 
który w  week-
e n d  2 2 - 2 3 
kwietnia od-

był się w Kwidzynie. To kolejny bardzo 
dobry występ naszego wychowanka, 
który na poprzednich zawodach Grand 
Prix Polski był 12. oraz 9. Po wygraniu 
trzech pojedynków w grupie awansował 
do najlepszej „32”. W tej grupie przegrał 
dwa mecze i odniósł 4 zwycięstwa. Wy-
walczył limit do Mistrzostw Polski Ża-
ków, które zostaną rozegrane w czerwcu 
w Krakowie. Turniej zakończył z bilan-
sem 6 zwycięstw i dwóch porażek. Ka-
tegoria „żacy” obejmuje dzieci do lat 11 
włącznie. Damian potwierdził przyna-
leżność do czołówki Polski w  swojej 
kategorii.

Awans Damiana Pyśka
Impreza kończąca sezon 2016-2017 roz-
grywek pod patronatem Wiel-
kopolskiego Związku Tenisa 
Stołowego w  kategorii mło-
dzików miała miejsce w Po-
znaniu. Mistrzostwa Wielko-
polski Młodziczek i Młodzi-

Q
Żacy – Aleksandra Wasinkiewicz  i Bartek Sułek – z trenerami 
podczas 3. Grand Prix Wielkopolski

Q
3 złote medale na Mistrzostwach Wielkopolski Kadetek i Kadetów dla zawodników 
LKTS-u Luvena Luboń

Q
Lubonianie na Mistrzostwach Wielkopolski Juniorek i Juniorów, 
od prawej: Maja Zielińska, Anita Chudy, Krzysztof Witkowski, 
Tomasz Magnucki

cd.  
na str. 
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QQ 9 kwietnia Pogrom podejmował Piasta 
Jabłonnę i zdecydowanie pokonał swoje-
go rywala 4:0. Było to drugie zwycięstwo 
lubonian w rundzie wiosennej. Bramki 
zdobyli: Maciej Matuszalski, Mateusz Lul-
ka, Krystian Konieczka i Dawid Cubal. 

QQ 23 kwietnia nasz zespół pechowo prze-
grał na wyjeździe z Orłem Rostarzewo 
3:2. Do przerwy lubonianom los sprzyjał 
i prowadzili 0:1. W drugiej odsłonie go-
spodarze szybko zdobyli 2 bramki. Nasi 
zdołali wyrównać na 2:2, ale pechowa 

okazała  się w  doliczo-
nym czasie 92. minu-
ta, w której zespół Orła 
zdobył zwycięskiego gola. 

B klasa, Grupa III

 1.  Huragan Michorzewo  19  48  70-8
 2.  Pogrom Luboń  18  40  70-22
 3.  NKS Niepruszewo  18  39  54-27
 4.  Orzeł Rostarzewo  18  37  50-37
 5.  Las Puszczykowo  19  34  41-25
 6.  Ogrol Sielinko  18  30  44-28
 7.  KSGB Manieczki  18  25  29-37
 8.  Okoń Sapowice  19  22  37-46
 9.  Pieczarka Wielichowo  18  20  34-43
 10.  Piast Jabłonna  18  20  32-54
 11.  Jastrząb Rudniki  19  16  29-62
 12.  Orły Plewiska  19  10  29-74
 13.  Orlik Sepno  19  6  21-77

W.S.

SPORT 

ków odbyły się w niedzielę, 30 
kwietnia. W imprezie wystar-
towali reprezentanci LKTS 
Luvena Luboń: Julia Gładysz 
oraz żak Damian Pyśk. Nasi 
reprezentanci stoczyli wiele 

zaciętych, interesujących i stojących na 
wysokim poziomie pojedynków. Będą 
startowali w kategorii młodzików także 

w kolejnym sezonie. Najlepiej zaprezen-
tował się Damian Pyśk – zdobywca srebr-
nego medalu. Julia uplasowała  się na 
4.  pozycji. Do zajęcia lepszych miejsc 
zabrakło niewiele. Damian awansował 
na Mistrzostwa Polski, które zostaną 
rozegrane w  pierwszy weekend maja 
w  Krośnie. Tym samy reprezentanci 
LKTS Luvena Luboń zagrają w Mistrzo-

Z LKTS
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stratorach i  już wszystko odnotowane, 
wydrukowane, przygotowane do drogi. 
Specjalny samochód zabierze gołębie za 
granicę polsko-niemiecką. Stamtąd wy-
startują rano w drogę powrotną do swoich 
domów. Lecą szybko, nawet 100  km/ 
godz. Czy wszystkie wrócą? Nie wiado-
mo, zdarza się, że nie. Liczy  się czas 
przelotu. Hodowcy, trenerzy i po prostu 
ich przyjaciele, będą oczekiwali na przy-
lot. Kolejne urządzenie automatycznie 

odnotuje moment, kiedy gołąb przekro-
czy próg swojego domu.
W przeciągu 10 dni odbyły się jeszcze 
2 loty i  naturalnie dwa oczekiwania. 
W napięciu.
Warto odnotować wyniki Sekcji 3. 
Luboń. Po trzech lotach najlepiej spi-
sały się gołębie: Ryszarda Dziubalskie-
go, Krystiana Paciorkowskiego i Hen-
ryka Gryczy.

JN

Gołębie na start
Sezon lotów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP) 
rozpoczęty

Q
Koszowanie podpatruje ekipa TVP Poznań   fot. Jerzy Nowacki

Pogrom wiceliderem
Runda piłkarska B-klasowego zespołu ze Szkolnej

Godzina 18, 28 kwietnia, na dworcu w Lu-
boniu niezwyczajny ruch. Podjeżdżają 
samochody. Wysiadają z nich mężczyźni 
i już po chwili wyciągają jakieś skrzynki. 
Tajemnicze, ni to klatki, ni pudła, a w nich 
coś się rusza. Wkrótce wszystko staje się 
jasne. To hodowcy gołębi pocztowych. 
Przywieźli swoich ulubieńców na start 
pierwszych tegorocznych lotów. Kilkuna-
stu hodowców w różnym wieku, połączo-
nych wspólną sprawą. Wśród nich obecny 
prezes Sekcji 3. Luboń PZHGP, Jarosław 
Piasecki. Były prezes, nam też znany, jako 

szef Stowarzyszenia Kulturalno-Oświato-
wego „Forum Lubońskie”, Tadeusz Wali-
czak, tegoroczny zasłużony dla Lubonia. 
Nestor lubońskich hodowców Bronisław 
Hirsch. Inni, których nie wymieniam, 
z mojej nieuwagi. Połączeni pasją i miło-
ścią do tych niezwykłych ptaków. Każdy 
ma jakaś swoją historię, często niezwykłą. 
Jarosław Piasecki był bokserem, odnosił 
sukcesy. Potem uległ poważnemu wypad-
kowi, który wszystko zmienił w jego życiu. 
Gołębie są częścią tego nowego życia. 
Bronisław Hirsch, mówi o  tych ptakach 

z zachwytem, jest pewien, że są nadzwy-
czajne. Gdy je bierze do rąk, czuje, jak 
mówi, różnice w opierzeniu, budowie 
mięśni. Z zachwytem pokazuje foto-
gra�e pięknych okazów. Krzątaninę, 
której jestem świadkiem na dworcu, 
nazywają koszowaniem. To bardzo 
ważna procedura, polega na zareje-
strowaniu w  urządzeniach czytają-
cych zapisane w  obrączkach dane 
gołębia i  właściciela. Kiedyś były 
zegary mechaniczne. Bronisław 
Hirsch pokazuje taki stary zegar, 
dobra niemiecka robota, jeszcze na 
chodzie. Dziś zastąpiły je komputery 
i łączność satelitarna. Delikatnie zbli-
żają ptaki do urządzeń, dotykają ob-
rączkami umieszczonymi na nóżkach 
gołębi do specjalnych wgłębień w reje-

W ten sposób lubonianie zaliczyli pierwszą 
wiosenną porażkę. Bramki dla Pogromu 
zdobył Maciej Matuszalski.

QQ 29 kwietnia Pogrom zrehabilito-
wał  się za porażkę w  Rostarzewie 
i  pokonał u  siebie Orła Plewiska 
5:2, chociaż do przerwy było 0:0. 
Wszystkie bramki padły w drugiej 
części meczu. Gdyby lubonianie mieli 
w tym dniu celniejsze oko, to zwy-
cięstwo mogłoby być bardziej oka-
załe. Strzelcami bramek byli: Maciej 
Matuszalski (2), Krystian Konieczka 
(2), Adam Wiśniewski (1).

QQ 3 maja nasz zespół był podejmowany 
przez Orlika Sepno. Zawodnicy z Lubo-
nia nie dali gospodarzom żadnych szans. 
Mieli zdecydowaną przewagę w całym 
meczu i pokonali Orlika 2:6. Hat-tricka 
zaliczył Maciej Matuszalski, który zdobył 
3 bramki. Pozostałe zdobyli Krystian Ko-
nieczka, Jacek Pempera i Mateusz Lulka.

QQ 7 maja Pogrom odniósł pewne, zwycię-
stwo nad Okoniem Sapowice 5:0. Bramki 
zdobyli: Dawid Kubiak, Krystian Koniecz-
ka, Maciej Matuszalski, Daniel Powierża 
i Michał Jankowski.

Władysław Szczepaniak

Q
Każdy gołąb ma dwie, trzy obrączki, to 
jego „dowód osobisty”. Skrzydlatego pupi-
la prezentuje prezes Sekcji 3. Luboń PZHGP 
– Jarosław Piasecki   fot. Jerzy Nowacki

stwach Polski 2017 we wszystkich kate-
goriach, ponieważ Damian posiada limit 
do Mistrzostw Polski Żaków.

Juniorki na mistrzostwach
Od 27 do 30 kwietnia w  Wałbrzychu 
odbywały się Mistrzostwa Polski Junio-
rek i  Juniorów. LKTS reprezentowały 
Anita Chudy i  Maja Zielińska, które 
wywalczyły awans podczas zawodów 

wojewódzkich. Start należy uznać za 
udany. Cieszy możliwość konfrontacji 
z  najlepszymi zawodnikami w  kraju, 
którzy występują w rozgrywkach Super-
ligi, Ekstraklasy i I ligi. Nasi zawodnicy 
będą startować w  kategorii juniorów 
także w kolejnych sezonach. Anita wy-
walczyła bardzo dobre, 17. miejsce w tur-
nieju indywidualnym.

Piotr Ciszak

Q
Pogrom w meczu z Orłem Plewiska na boisku miejskim przy ul. Rzecznej   fot. Władysław Szczepaniak
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QQ 14/15.04 – nieznany sprawca uszkodził 
drzwi wejściowe do sklepu „Społem” przy 
ul. Sobieskiego (straty:1 250 zł).
QQ 15.04 – skradziono 11 koszulek ze skle-

pu w CH Factory przy ul. Dębieckiej (stra-
ty: 1 850 zł).
QQ 15.04 – przy ul. Powstańców Wielko-

polskich zatrzymano mężczyznę prowa-
dzącego samochód pod wpływem środków 
odurzających, miał przy sobie narkotyki.
QQ 16.04 – podczas pobytu w Rzymie miesz-

kańcowi Lubonia skradziono na stacji 
metra portfel z dokumentami.
QQ 19.04 – przy ul. Sikorskiego zatrzymano 

mężczyznę podejrzanego o kradzież alko-
holu w sklepie „Biedronka”. Jak się okaza-
no, zatrzymany był poszukiwany listem 
gończym celem osadzenia w  Areszcie 
Śledczym.
QQ 19/20.04 – skradziono katalizator z �a-

ta zaparkowanego na terenie �rmy przy 
ul. Armii Poznań (straty 8 000 zł).
QQ 20.04 – nieznany sprawca uszkodził 

drzwi balkonowe jednego z domów jed-
norodzinnych przy ul. Kalinowej (straty: 
4 000 zł).
QQ 22.04 – przy ul. Traugutta zatrzymano 

mężczyznę prowadzącego samochód, po-
mimo posiadania zakazu.
QQ 23.04 – przy ul. Osiedlowej zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1,4 promila).
QQ 24.04 – przy ul. Żabikowskiej włamano się 

do zaparkowanego tam volkswagena, uszka-
dzając go. Skradziono również niektóre 
jego elementy (straty: 550 zł).
QQ 25.04 – w przychodni medycznej przy 

ul. Fabrycznej mieszkance Lubonia skra-
dziono portfel z dokumentami i gotówką 
(straty: 250 zł).

QQ 26.04 – Przy ul. Grodzkiej zatrzymano 
mężczyznę posiadającego narkotyki.
QQ 27.04 – przy ul Kościuszki zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (2,2 promila).
QQ 27.04 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Kościuszki skradziono motocykl mar-
ki Yamaha (straty:6 000 zł).
QQ 27.04 – matka zgłosiła, że pracownicy przed-

szkola „Weseli Sportowcy” narazili na utratę 
życia lub zdrowia jej 4-letniego syna, gdyż po-
mimo że dziecko miało wysoką temperaturę, 
nie wezwano karetki pogotowia ani nie powia-
domiono jej o zaistniałej sytuacji. Trwają czyn-
ności wyjaśniające.
QQ 27.04 – w jednym z mieszkań bloku przy 

ul. Sikorskiego mężczyzna pobił 15-letnią 
dziewczynę, w wyniku czego doznała ura-
zów twarzy i była hospitalizowana.
QQ 27.04 – przy ul. Konarzewskiego zatrzy-

mano mężczyznę, który miał przy sobie 
amfetaminę i marihuanę. Zabezpieczono 
również posiadaną przez niego gotówkę 
w kwocie 17 790 zł.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

QQ 01.04 – pracownik �rmy „Papis i Wspól-
nicy” przy ul. Armii Poznań przywłaszczył 
sobie dacię (straty �rmy: 10 000 zł).
QQ 01.04 – przy ul. Sikorskiego kobieta 

przywłaszczyła sobie telewizor z mieszka-
nia, które jej oddano w  najem (straty: 
2 000 zł).
QQ 03/04.04 – skradziono �ata zaparkowa-

nego przy ul. 1 Maja (straty: 1 000 zł).
QQ 06.04 – przy ul. Żabikowskiej zatrzyma-

no nietrzeźwego moto-
rowerzystę (0,5 promila), 
który, jak się okazało, był 
poszukiwany w  celu 
ustalenia pobytu i  do-
prowadzenia do Aresz-
tu Śledczego.
QQ 07.04 – przy ul. 11 Li-

stopada pobito mężczy-
znę, który w konsekwen-
cji doznał obrażeń głowy 
i tułowia.
QQ 07.04 – przy ul. So-

bieskiego miał miejsce 
pożar opuszczonego 
budynku. Biegły stwier-
dził, że było to podpa-
lenie. Trwa postępowa-
nie wyjaśniające.
QQ 09/10.04 – z  garażu 

posesji przy ul. Solskiego skradziono rower 
górski (straty: 600 zł).
QQ 10.04 – przy ul. 11 Listopada policjanci 

zatrzymali na gorącym uczynku kobietę, 
która w sposób niezgodny z prawem wtar-
gnęła na prywatną posesję.
QQ 10.04 – Nieznana kobieta zabrała go-

tówkę pochodzącą z anulowanej transakcji 

w bankomacie na terenie CH Pajo przy ul. 
Żabikowskiej. Poszkodowana poznanian-
ka poniosła stratę w kwocie 650 zł.
QQ 10.04 – przy ul. Wschodniej odnalezio-

no wcześniej skradzionego i poszukiwane-
go �ata. 
QQ 12.04 – przy ul. Żabikowskiej dwóch 

nieznanych sprawców, po słownej zaczep-
ce, pobiło mieszkającego w  Poznaniu, 
45-letniego mężczyznę. Poszkodowany ma 

złamany nos.
QQ 12.04 – przy ul. 

Armii Poznań dwóch 
nieletnich lubonian 
pobiło rówieśnika, 
uderzając go po twa-
rzy oraz kopiąc 
w  brzuch. Pokrzyw-
dzony z bólami brzu-
cha i  siniakami na 
twarzy trafił do szpi-
tala. Trwają czynno-
ści wyjaśniające oko-
liczności rozboju.
QQ 12.04 – przy ul. Po-

wstańców Wielkopolskich 
zatrzymano podejrza-
nego o kradzież perfum 
w sklepie „Rossmann”.
QQ 13.04 – z garażu przy 

ul. Źródlanej skradziono dwa rowery (stra-
ty: 1 480 zł).
QQ 14.04 – skradziono renaulta zaparko-

wanego przy ul. Skowronkowej (straty: 
20 000 zł).
QQ 14.04 – z domu jednorodzinnego (był 

otwarty) skradziono odkurzacz (straty: 
1 450 zł).

POLICJA - STRAŻ 

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  
116 111; www.116111.pl

W kwietniu w Luboniu 
skradziono 2 samochody 
i motocykl, zatrzymano 2 

osoby posiadające 
narkoty ki, 2 kierowców 
prowadzących pojazdy 

pomimo cofnięcia im up-
rawnień oraz 3 nie-

trzeźwych kierowców. 
Policja zatrzymała na gorą-

cym uczynku lub w bez-
pośrednim pościgu 

8 sprawców, 10 osób po-
szukiwanych oraz 

wylegity mowała 427 osób.

Bezpłatny, czynny całą dobę „Poli-
cyjny telefon zaufania i  10  minut”: 
800  130  334 – przyjmowanie spraw 
dotyczących szczególnie: braku reak-
cji lub przewlekłego oczekiwania na 
policję w sprawie zgłoszenia przestęp-
stwa lub wykroczenia; informacji o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i  chce zachować anonimowość; in-
formacji o ukrywających się osobach 
podejrzanych, a także działaniach lub 
powiązaniach przestępczych policjantów.

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W kwietniu Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Luboniu interweniowała 19 razy – 
w przypadkach 5 pożarów, 11 miejsco-
wych zagrożeń i 3 fałszywych wezwań. 
Zdarzenia miały miejsce w  Luboniu, 
Poznaniu na terenie gminy Komorniki 
oraz na autostradzie A2.

QQ 02.04 – pożar kontenera na śmieci na 
ul. Osiedlowej w Luboniu,
QQ 03.04 – sprawdzenie przyczyny włą-

czenia się monitoringu przeciwpożaro-
wego na ul. Kolumba w Komornikach 
(alarm fałszywy),
QQ 06.04 – pożar pustostanu na ul. Dwor-

cowej (Luboń),
QQ 07.04 – pożar pustostanu na ul. So-

bieskiego Luboń,
QQ 09.04 – pożar 

drzewa na ul. Fa-
bianowskiej w Ko-
mornikach (alarm 
fałszywy),
QQ 10.04 – usunię-

cie zwisających, nie-
czynnych przewodów 
telefonicznych nad 
chodnikiem ul. Sy-
cowskiej w Poznaniu,
QQ 11.04 – wypa-

dek samochodowy 
na skrzyżowaniu ul. 
Armii Poznań i Pod-
górnej w Luboniu,
QQ 12.04 – wypa-

dek samochodowy 

na skrzyżowaniu ul. Unijnej i  Łącznik 
(Luboń),
QQ 14.04 – wypadek samochodowy na 

autostradzie A2,
QQ 16.04 – usunięcie szyby zwisającej na 

budynku przy ul. Kościuszki (Luboń),
QQ 17.04 – sprawdzenie przyczyny włą-

czenia się czujnika tlenku węgla na ul. 
Wczasowej w Luboniu (alarm fałszywy),
QQ 17.04 – wypadek samochodowy na 

autostradzie A2,
QQ 18.04 – sprawdzenie przyczyny uno-

szenia się wyczuwalnego zapachu gazu 
w budynku mieszkalnym na ul. Kozłow-
skiego w Plewiskach,

QQ 20.04 – kolizja samochodów osobo-
wych na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej 
i Owocowej w Luboniu,
QQ 21.04 – rozszczelnienie przyłącza ga-

zowego w �rmie Luvena SA przy ul. Ro-
mana Maya w Luboniu,
QQ 25.04 – kolizja samochodów osobo-

wych na ul. Dworcowej w Luboniu,
QQ 25.04 – pożar poddasza przy ul. Wią-

zowej w Poznaniu,
QQ 27.04 – pożar piwnicy przy ul. Jagieł-

ły (Luboń),
QQ 29.04 – zdjęcie dziecka z drzewa na 

ul. Podgórnej w Łęczycy.
Norbert Kaźmierczak

OSP

Q
Zderzenie daewoo matiza z fordem fokusem na ul. Unijnej 
przy skrzyżowaniu z ul. Łącznik, w środę, 12 kwietnia, po 
godz. 13. Jedną osobę odwieziono do szpitala. Na miejscu 
była policja oraz służby z OSP Luboń i Szkoły Aspirantów PSP 
z Poznania   fot. Władysław Szczepaniak

Paweł Tomaszewski, 
nasz kolega z Lubo-
nia, lat 37, zaginął 
w okolicach granicy 
niemieckiej. Rodzi-
na i  przyjaciele 
zwracają się z proś-
bą o  rozpowszech-
nienie tej informa-
cji. Być może ktoś 
przebywa w  tym 
rejonie i  może po-
móc. Paweł Marcin 

Tomaszewski dzwonił do narzeczonej 6 
kwietnia br. około godz. 12 z Gorzowa 
Wielkopolskiego. Miał odezwać się, 
kiedy dojedzie i będzie bezpieczny, i od 
tego czasu nie ma z nim kontaktu. Pla-
nował udać się do Niemiec, do pracy. 
Prosimy, udostępniajcie tę informację. 
Jeżeli ktokolwiek miał kontakt z Pawłem 
po 6 kwietnia br., prosimy o kontakt na 
priv https://www.facebook.com/pro�le.
php?id=100011448355055 albo pierwszy 
posterunek Policji.

Weronika Łukaszewicz

Zaginął Paweł Tomaszewski
Informacja zamieszczona na stronie: e-lubon 2 maja br.

Q
Zaginiony Paweł 
Tomaszewski   
fot. Weronika 
Łukaszewicz
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POLICJA - STRAŻ  / BAW SIĘ Z NAMI

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kierować do re-
dakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod numer 
71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), koszt usługi – 1 zł 
netto (1,23 zł z VAT)], na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocz-
towych na terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Z serca

W intencji
4 maja o godz. 18., w dniu św. Floriana – pa-
trona strażaków (Międzynarodowy Dzień 
Strażaka), w kościele św. Jana Pawła II odby-
ła się uroczysta Msza św. w ich intencji, której 
celebransami byli ks. proboszcz Paweł Dą-
browski oraz misjonarz o. Krzysztof Jurewicz. 
Gość ze zgromadzenia oblatów wspomniał 
w homilii o św. Florianie, a następnie zwró-
cił się do lubońskich strażaków, licznie uczest-
niczących w  nabożeństwie. Podkreślił ich 
odwagę i gotowość niesienia pomocy będącym 
w  potrzebie (niejednokrotnie z  narażeniem 
życia) oraz zaufanie, jakim darzy ich społe-
czeństwo. W uroczystej liturgii uczestniczyli 
również burmistrz Małgorzata Machalska, jej 
zastępca Mateusz Mikołajczak, Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza oraz wierni.

Uhonorowani
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Andrzeja Dudy, w  marcu Wojewoda 
Wielkopolski, Zbigniew Ho�mann, wręczył 
Brązowe Krzyże Zasługi, jako zasłużonym 
Wielkopolanom, czterem lubońskim straża-
kom: Markowi Maciejewskiemu (prezes OSP), 
Jackowi Rutkowskiemu, Andrzejowi Drze-
wieckiemu i Norbertowi Kaźmierczakowi.

PAW

Dzień Strażaka

Uhonorowani Brązowymi Krzyżami Zasługi 
lubońscy strażacy, nie ukrywając dumy, przy-
pięli je do mundurów. Od lewej: Jacek Rut-
kowski, Norbert Kaźmierczak, Marek Macie-
jewski i Andrzej Drzewiecki   fot. Paweł Wol-
niewicz

Jak przystało na po-
gromców ognia na 
Mszę św. strażacy 
przyjechali swoimi 
wozami. W środku, 
w czerwonych koszul-
kach, Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza   
fot. Paweł Wolniewicz

QQ Droga Asiu! Niech życie Twe płynie 
bez goryczy, smutku. Najskrytsze marze-
nia niech dojdą do skutku. Całe długie 
życie radość niech przeplata i szczęścia 
nić złota wije  się przez lata. – Joannie 
Drozdek – z okazji urodzin i  imienin, 
najserdeczniejsze życzenia składają Zo�a 
i Zbyszko Michalscy.
QQ Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 

urodzin Jackowi Przebierale i Jackowi 
Brzezince życzą przyjaciele z Kowboj-
skiego Miasteczka w Luboniu.
QQ Sto lat dla Burmistrza Kowbojskiego 

Miasteczka Jack’a i Zastępcy Małego Joe 
życzy Sheri� Cordell.
QQ Wszystkiego najlepszego, zdrowia, 

szczęścia, pomyślności z okazji urodzin 
Jacka Przebierały życzy kochająca żona 
Dorota z dziećmi Natalią i Marcinem.
QQ Zdrowia, szczęścia i  radości z  oka-

zji urodzin Magdalenie Leśnik życzą 

przyjaciele z Kowbojskiego Miasteczka 
w Luboniu.
QQ Burmistrz Miasta – pani Małgorza-

cie Machalskiej – życzymy z okazji nad-
chodzących imienin trafnych decyzji dla 
dobra miasta, satysfakcji z rozwoju Lubo-
nia, pomyślności mieszkańców, a także 
szczęścia rodzinnego.
QQ Z okazji imienin – dyrektor Przedszkola 

„Weseli Sportowcy”, Violetcie Tomczak – 
życzymy pomyślnego rozwoju placówki, 
uśmiechu szczęśliwych przedszkolaków 
oraz pomyślności w życiu prywatnym.
QQ Panu Romualdowi Komischke gratulu-

jemy z powodu narodzin drugiej wnuczki, 
a jej życzymy błogosławieństwa Bożego 
na długie, dobre życie.
QQ Starsi Bractwa – Robert Świerczyński 

i Marek Balcerek – dziękują dyr. Biblio-
teki Miejskiej  – Agnieszce Begier – za 
gościnę i pomoc w zorganizowaniu wer-
nisażu i wystawy.

Świetlica Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej (MDP) w  remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej (OSP) przy ul. Żabikow-

skiej została wyremontowana. Najpierw 
gipsem zalepiono i  wyszpachlowano 
wszystkie ubytki w ścianach, następnie 
pomieszczenie pomalowano. Świetlicę 
wyposażono w nowe meble, tablicę su-
cho-ścieralną i korkową, oraz cieszący się 
dużą popularnością wśród młodzieży 
stół do gry w  piłkarzyki. Na ścianach 
zawieszono obrazy przedstawiające lu-
bońską jednostkę OSP. Wszystko po to, 
aby dzieci mogły tam odpocząć, obejrzeć 

wspólnie �lm, zgłębić wiedzę o rzemio-
śle strażackim, czy po prostu spędzić 
wspólnie wolny czas. Obecnie MDP przy 

OSP zrzesza jedenaścioro zapaleńców 
(trzy dziewczyny i  ośmiu chłopców) 
w wieku od 7 do 13 lat.

PAW

Odnowiona

W wyremonto-
wanej świetlicy 
dużym powodze-
niem wśród po-
tencjalnych stra-
żaków cieszy się 
współzawodnic-
two przy stole do 
gry w piłkarzyki   
fot. Paweł Wol-
niewicz

Lubońscy strażacy dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego że młodzi 
adepci sztuki pożarniczej uczą się i wy-
poczywają w lepszych niż poprzednio 
warunkach.

Q

Q

Q
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Nasza krzyżówka

Witam Was, moi mili. Z przyjemnością 
informuję, że niespodziankę za prawi-
dłowe rozwiązania z poprzedniego nu-
meru wylosowała Maja Jędrzejak  z Ko-
mornik. Rozwiązaniem krzyżówki było 
hasło: ŚWIĘCONKA a  wykreślanki: 
WIELKANOC. Przygotowałam dla Was 
rebus, wykreślankę i  łamigłówkę, przy 
której trzeba trochę policzyć, ale to chy-
ba nie będzie problemem, prawda? No 
to zaczynamy!
Najpierw rozwiąż działania matematycz-
ne. Każdemu wynikowi odpowiada lite-

ra. Uporządkuj liczby z  wyników od 
najmniejszej do największej (rosnąco), 
a odgadniesz hasło – przysłowie.
Teraz wykreśl nazwy kwiatów i  roślin 
kwitnących wiosną (w poziomie i w pio-
nie). Litery pozostałe po ich wykreśleniu 
(czytane od góry, z  lewej do prawej) 
utworzą rozwiązanie – nazwę byliny, 
w której znajdziesz też nazwę miesiąca. 
Wyrazy do odszukania: PIERWIOSNEK, 
STOKROTKA, PRZEBIŚNIEG, ŻON-
KIL, HIACYNT, KACZENIEC, ŚNIE-
ŻYCA, TULIPAN, KROKUS, BERGE-

NIA, NARCYZ, ZAWILEC, 
BRATEK, FORSYCJA, CEBU-
LICA, FIOŁEK, BEZ, MIO-
DUNKA, MAGNOLIA

Na koniec rozwiąż jednowyra-
zowy rebus.

Nie było to trudne, prawda? 
Czekam na rozwiązania tych 
trzech zadań i  serdecznie po-
zdrawiam.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
ZAGADKI  DLA  DZIECI

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca maja, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną 
hasło wylosujemy odbiorcę nagrody, którą ufundowała �rma: „Malibu” z ul. Si-
korskiego. Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: „Niedziela Palmowa”. Nagrodę wylosował Michał Murach z ul. Osie-
dlowej. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Poziomo:
 1.  jaskinia, pieczara
 4.  otwór, którym lawa wy-

lewa się z wulkanu
 7.  kmotr, ojciec chrzestny
 8.  bałagan, chaos, zamieszanie
 9.  rezultat dzielenia
 10.  chodnik w kopalni
 11.  spaja blachy nitami
 14.  niezawodowiec
 17.  fałsz, szwindel
 21.  podpora balkono-

wa w formie męskiej
 24.  szyje ubrania
 25.  w mit. greckiej córka Zeusa i Ledy
 26.  grupa ludzi o powiąza-

niach etnicznych
 27.  niezgodność, niepokry-

wanie się obrazu
 29.  niezręczny postępek, nietakt
 31.  1/100 dolara
 32.  syn Izaaka, starszy brat Jakuba
 33.  miasto nad Wartą
 34.  dopisek, dodatkowa notatka

Pionowo:
1.  ozdobny trawnik lub kwietnik
2.  głęboka, wzburzona woda
3.  artysta sceniczny
4.  stronnik Bony
5.  elektroda dodatnia
6.  teren o wartościach przyrodni-

czych pod specjalną ochroną
12.  litera alfabetu łacińskiego
13.  ptak nielot, podobny do strusia
15.  narzędzie ręczne do uderzania
16.  twierdzenie, założenia
17.  specjalista od lecze-

nia nowotworów
18.  zlot
19.  znamię, blizna
20.  załoga, pełniąca służbę na statku
22.  fajka
23.  szlam naniesiony przez wody rzeki
27.  mimodram
28.  podręczne przedmioty, przybory
30.  karczmarz, szynkarz

oprac. Bernard Stachowiak

Baw się z nami - V 2017
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.
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Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych 
i charakterystycznych miejsc w Luboniu. 
Prosimy określić, co przedstawia opubli-
kowana fotogra�a i gdzie obiekt się znaj-
duje. Odpowiedzi można przesyłać (rów-
nież pocztą elektroniczną), dostarczać do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) albo 
wrzucać do niebieskich skrzynek „Wieści 
Lubońskich” na terenie miasta. Kartki 
z dopiskiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem uczest-
nika konkursu. Wśród tych, którzy nade-
ślą poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o nadsyłanie swo-
ich propozycji (fotogra�i).
Opublikowane w  ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało krzyż ustawiony 
na głazie obok kościoła pw. św. Jana 
Pawła  II przy ul. Źródlanej. Spośród 
poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy 

tę, którą nadesłała Krystyna Anokińska 
z  ul. Migalli. Po odbiór niespodzianki 

zapraszamy do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Zamontowana na zakończenie misji świętych w para�i św. Barbary w grudniu 
2008 r. replika krzyża z pastorału papieskiego, ustawiona na głazie wykopanym 
w Nowym Centrum Lubonia przez �rmę „Budo-Forma”. Wykonana przez Piotra 
Garstkę („WL” 12-2008, s. 9). Na głazie napis: „Tu es Petrus” („Ty jesteś Piotr”; Piotr to 
po aramejsku Kefas, czyli skała)   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Zgadnij, fragment jakiego budynku 
w Luboniu przedstawiamy?  
fot. Jan Błaszczak

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do 
udziału w  Konkursie „Zielony Luboń” 
i zgłaszania najpiękniejszych ogrodów, 
balkonów oraz innych terenów zielonych. 
Celem konkursu jest promocja pomy-
słowości oraz nowatorskich rozwiązań 
mających wpływ na podniesienie walo-
rów estetycznych otoczenia.
Konkurs jest rozpatrywany w  trzech 
kategoriach:
QQ I – najpiękniejszy ogród – posesje, 

ogrody kwiatowe, ogrody przyblokowe,
QQ II – najpiękniejszy balkon – balkony 

lub tarasy,

III – najpiękniejszy teren przed domem 
– ogrody zlokalizowane od strony ulicy.
Warunkiem uczestnictwa w  konkursie 
jest pisemne przesłanie zgłoszenia na 
adres: Urząd Miasta Luboń, plac E. Bo-
janowskiego 2, 62-030 Luboń – w  ter-
minie – do 15 czerwca br.
Wszelkich informacji udziela Joanna 
Cichoń, Wydział Planowania Rozwoju 
i  Ochrony Środowiska UML, pok.002; 
tel. 61 813 00 11, wew. 35; 
joanna.cichon@umlubon.pl

UML

Zielony Luboń
Konkurs miejski

Burmistrz Miasta Luboń oraz Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie 
zapraszają 2 czerwca o godz. 10 do byłego niemieckiego obozu karno-śledczego 
przy ul. Niezłomnych, na uroczystości związane z 73. rocznicą zamordowania gen. 
Henryka Kowalówki.  Angelika Stefaniak
  Urząd Miasta Luboń

Coroczny hołd

Akcja krwiodawcza
11 czerwca w godz. 8-14, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Poniatowskiego 16 
odbędzie się kolejna akcja poboru krwi.
Zapraszamy członków klubu HDK PCK oraz krwiodawców.

J.Z.

W poniedziałek, 12 czerwca o  godz. 
17:30 w  Szkole Podstawowej nr  2 im. 
Augusta Cieszkowskiego odbędzie  się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze członków Spółdzielni Mieszka-
niowej w Luboniu. Zostaną na nim prze-

prowadzone wybory do Rady Nadzorczej 
SM na kadencję 2017 – 2020. W imieniu 
RN SM zapraszam mieszkańców osiedla 
do udziału w zebraniu.

Maria Błaszczak
sekretarz RN SM

Walne Zebranie w SM

Zarząd koła PZW „Lubonianka” organizuje 27 maja nad zalewem Kocie Doły festyn 
wędkarski dla dzieci członków koła oraz dzieci mieszkańców Lubonia. Zawody 
będą przeprowadzone w trzech grupach wiekowych:
QQ chłopcy rocznik 2004-2007 – zbiórka i zapisy w godz. 7 – 8
QQ dziewczynki i chłopcy rocznik 2002-2003 – zbiórka i zapisy 7 – 8
QQ dziewczynki rocznik 2004-2007 – zbiórka i zapisy 11 – 12
QQ dziewczynki i chłopcy rocznik 2008-2010 – zbiórka i zapisy 11 – 12.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie terminów zbiórek. Na zawody należy przynieść: 
legitymację szkolną, wędkę, siatkę na ryby i przynęty. Dzieci do lat 14 przychodzą 
pod opieką rodziców lub opiekunów. Dla najlepszych przewidziano upominki

Zarząd Koła

Festyn wędkarski dla dzieci

Gminny Ośrodek Kultury w Komorni-
kach, Klub Seniora i Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Komornickiej organizują 
21 maja XVII Powiatowy Rajd Rowero-
wo-Pieszy „Śladami historii”. Patronat 
nad rajdem objął Wójt Gminy Komor-
niki. Sponsorem jest �rma DHL Parcel. 
Start rajdu odbędzie  się o  godz.  10 
(zbiórka grupy rowerowej i  pieszej – 
9:45) z „Parku Strażaka” w Komornikach. 
Meta – na terenie Ośrodka Sportowego 
w Komornikach przy ul. Jeziornej 5; ok. 
godz. 13.30.
Trasa rowerowa (ok. 30 km): Szlakiem 
im. Stanisława Nowaka z  Komornik 
(Park Strażaka), przez Szreniawę, Hila-
rówko, Rosnówko, Trzebaw, Wypalanki, 

Konarzewo, Głuchowo, Komorniki 
(Ośrodek Sportowy). Przewodnicy trasy: 
Edward Mączyński, Andrzej Kowalkie-
wicz, Wiktor Cegiołka.
Trasa piesza (ok.  10  km): Komorniki 
(Park Strażaka) Rosnowo, Walerianowo, 
jezioro Lug, Wieś Szreniawa, Komorni-
ki (stadion). Przewodnicy trasy: Antoni 
Pawlik, Franciszka Wasilewska, Urszula 
Kolińska, Maria Grześko.
Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne! 
Rajd odbędzie się bez względu na po-
godę.
Informacja i  zapisy: Gminny Ośrodek 
Kultury w Komornikach, tel. 61 810 74 49, 
e-mail: goksekretariat@wp.pl

(s)

Rajd pieszo-rowerowy u sąsiadów

Dziecięca symultana z arcymistrzem
Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri przy ul. Armii Poznań  27 
zaprasza 10 czerwca o godz. 11 na dziecięcą symultanę szachową 
z arcymistrzynią Klaudią Kulon. W pojedynkach mogą wziąć udział 
dzieci do lat 12. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: konkursy.
szkolafilipaneri@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona!!!  M.W

Terminy znakowania jednośladów w ramach akcji „Poznański Rower – Bezpieczny 
Rower” w Komisariacie w Luboniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42:
QQ maj: 8 i 15 (godz. 15 – 18), 22 (godz. 10 – 13)
QQ czerwiec: 5 (godz. 15 – 18), 19 i 26 (godz. 10 – 13)

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń Komisariatu Policji w Luboniu

Zaznacz swój rower!



5/2017

65

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.
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QQ poniedziałki, godz. 16-17 – bezpłat-
ne porady prawne – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ wtorki, godz. 9-10 – darmowe konsul-

tacje z j. angielskiego dla dzieci i dorosłych 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 1. środa miesiąca, godz. 14-18 – bez-

płatne porady dietetyka (zapisy) – Ośro-
dek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 4. czwartek miesiąca, godz. 19-20.30 

– „Wokół sztuki – wokół fotogra�i”, wy-
kłady-prezentacje i warsztaty (bezpłatne) 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ do końca września 2017 r. – wystawa 

czasowa „Usunięcie żywotnych sił. Dzia-
łalność Einsatzgruppe VI w Wielkopol-
sce 1939 r.” – Muzeum Martyrologiczne 
w Żabikowie, ul. Niezłomnych
QQ 17 maja, godz. 18 – Salon poetycko-

-muzyczny Biblioteki Miejskiej, Kalina 
Izabela Zioła (wstęp 5 zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 18 maja, godz. 10 – Zajęcia z elemen-

tami biblioterapii – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 18 maja, godz. 10.10 – przedstawienie 

dla dzieci pt. „Dłubcoki”, Filharmonia 
Pomysłów (wstęp 2  zł; grupy zorgani-
zowane po wcześniejszym zgłoszeniu) 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 18 maja, godz. 17 – warsztaty deco-

upagu (zapisy, 20 zł) – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
QQ 18 maja, godz. 17 – warsztaty fotogra-

�czne (wstęp 5 zł) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 19 maja, godz.  10 – Lekcje biblio-

teczne dla szkół – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 20 maja – VIII Wielkopolskie Spotka-

nie Sportowo-Integracyjne Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku – Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sierakowie
QQ 20 maja – wycieczka do Miśni – in-

formacje szkoła językowa „German”, tel. 
601 169 908
QQ 20 maja, godz. 12 – Dziecięcy Klub 

Filmowy (wstęp 5 zł) – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42

QQ 20 maja, godz.  17 – Stella Luboń-
-Phytopharm Klęka – boisko, ul. Szkolna
QQ 21 maja, godz. 14 – Pogrom Luboń-

-NKS Niepruszewo – stadion, ul. Rzeczna
QQ 22 maja, godz.  17 – Kino Kamera, 

projekcje nowości �lmowych w kameral-
nej atmosferze (wstęp 5 zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 23 maja, godz. 17 – Spotkanie z le-

karzami – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42
QQ 23 maja, godz. 17 – Lokalny Klub 

Kodowania – warsztaty programo-
wania – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 23 maja , godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Sery Społecznej z  Or-
ganizacyjno-Prawną, temat: Procedury 
kontroli zarządczej Miasta. Opiniowanie 
uchwał na sesję – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 23 maja , godz. 18.30 – otwarte po-

siedzenie Komisji Budżetu i Finansów, 
temat: Sprawy bieżące – Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2, sala 201
QQ 24 maja , godz.  16.30 – otwarte 

posiedzenie Komisji Ochrony Środo-
wiska, temat: Opiniowanie uchwały 
w sprawie przystąpienia do opraco-
wania Gminnego Programu Rewitali-
zacji Miasta Luboń na lata 2017-2027 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskie-
go 2, sala 208
QQ 24 maja, godz. 17 – otwarte posiedzenie 

Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 24 maja, godz. 17 – Teatrzyk dla dzie-

ci Krak-Art „Calineczka” (wstęp 5 zł) – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 25 maja, godz. 17 – warsztaty fotogra-

�czne (wstęp 5 zł) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 31 maja , godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Sery Społecznej z Komisją 
Budżetu i Finansów – Gimnazjum nr 1, 
ul. Armii Poznań
QQ 26-28 maja – XXIV Dni Gminy Ko-

morniki 2017 (720. rocznica lokacji)

QQ 27 maja, godz. 12 – Mały naukowiec 
(wstęp 5 zł) – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 27 maja, godz. 16 – LKS-Warta Mię-

dzychód – stadion, ul. Rzeczna
QQ 29 maja, godz.  17 – Kino Kamera, 

projekcje nowości �lmowych w kameral-
nej atmosferze (wstęp 5 zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 29 maja, godz. 17.30 – Klub Szacho-

wy (prowadzi Janusz Woda) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 1 czerwca, godz. 17 – warsztaty foto-

gra�czne (wstęp 5 zł) – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
QQ 2 czerwca, godz. 11 – Bajkowy Koncert 

z Waltem Disneyem (grupy zorganizowa-
ne – wcześniejsze zgłoszenie) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ  2 czerwca, godz. 12 – „Cały Luboń 

czyta dzieciom” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 3 czerwca, godz. 12 – Sobotni koncert 

dla dzieci w wykonaniu Agencji Arty-
stycznej L’Arte (wstęp 5 zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 3 czerwca, godz.  16 – LKS-Grom 

Plewiska – stadion, ul. Rzeczna
QQ 3 czerwca, godz. 17 – Stella Luboń-

-Lider Swarzędz – boisko, ul. Szkolna
QQ 4 czerwca, godz. 11 – Pogrom Luboń-

-Las Puszczykowo – stadion, ul. Rzeczna
QQ 4 czerwca, godz. 14-18 – Miejski Dzień 

Dziecka – Wzgórze Papieskie
QQ 5 czerwca, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Paweł An-
drzejczak – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2; Patryk Bartkowiak – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska  42; 
Katarzyna Ekwińska – Gimnazjum nr 1, 
ul. Armii Poznań 27; Dorota Franek – 
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 5 czerwca, godz. 17 – Kino Kamera, 

projekcje nowości �lmowych w kameral-
nej atmosferze (wstęp 5 zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 5 czerwca, godz. 17.30 – Klub Sza-

chowy – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42
QQ 6 czerwca, godz. 18 – Wokół wiel-

kiej Sceny. Koncert operowy; prowadzi 
Piotr Nędzyński (wstęp 5 zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 7 czerwca, godz. 17 – Podróże z pa-

sją. Maroko – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

QQ 8 czerwca, godz. 10 – Zajęcia z ele-
mentami biblioterapii – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
QQ 8 czerwca, godz. 17 – warsztaty foto-

gra�czne (wstęp 5 zł) – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
QQ 9 czerwca, godz. 10 – XIII Luboński 

Przegląd Piosenki Przedszkolnej – Ośro-
dek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 10 czerwca, godz. 12 – Sobotni te-

atrzyk dla dzieci (wstęp 5 zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 12 czerwca, godz. 17 – Kino Kamera, 

projekcje nowości �lmowych w kameral-
nej atmosferze (wstęp 5 zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 13 czerwca, godz.  14 – spotkanie 

w Klubie Ludzi Niewidomych i Słabowi-
dzących „Promyk” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 13 czerwca, godz. 17-18.30 – comie-

sięczny dyżur pedagogiczny z Anną Ku-
relską z Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Luboniu – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 16 czerwca, godz. 17 – spotkanie gwa-

rowe „Godejcie po naszymu” – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 17 czerwca – śpiewanki  z  Zespo-

łem „Szarotki” – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ 17 czerwca, godz. 17 – Stella Luboń-

-Jurand Koziegłowy – boisko, ul. Szkolna
QQ 18 czerwca, godz. 11 – Pogrom Lu-

boń-Huragan Michorzewo – stadion, 
ul. Rzeczna
QQ 19 czerwca, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Piotr Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Marek Samulczyk – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Katarzyna Frąckowiak – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97
QQ 21 czerwca – Kino letnie – Plaża 

Miejska, ul. Rzeczna
QQ 23 czerwca – zakończenie roku kul-

turalnego – Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97
QQ 24 czerwca – wycieczka Szlakiem 

Architektury Przemysłowej Lubonia (in-
formacje: Ośrodek Kultury, ul. Sobieskie-
go 97, tel. 61 813 00 72)
QQ 7 lipca, godz.  14:30 – Spartakiada 

Seniorów – stadion Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Komornikach

oprac. HS

Już 27 maja rusza projekt realizowany 
w  ramach Lubońskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2016. Spływy będą się od-
bywały w każdy weekend, aż do 2 wrze-
śnia. Data pierwszego uległa zmianie 
z 20 na 27 maja, co jest spowodowane 
prognozowanymi warunkami atmosfe-
rycznymi i  systematycznie zwiększają-
cym się stanem wody na Warcie.
Harmonogram spływów w maju i czerw-
cu wygląda następująco:
QQ  27 maja (sobota), godz. 10
QQ 3 czerwca (sobota), godz. 10
QQ 11 czerwca (niedziela), godz. 10
QQ 17 czerwca (sobota), godz. 15
QQ 18 czerwca (niedziela), godz. 10

QQ 24 czerwca (sobota), godz. 15
QQ 30 czerwca (piątek), godz. 16

Start z przystani wodnej w Puszczyko-
wie, ul. Niwka Stara na pół godziny 
przed rozpoczęciem spływu. Zakoń-
czenie: Plaża Miejska w Luboniu. Pro-
ponujemy skorzystanie z linii autobu-
su 651.
Organizatorzy zapewniają szkolenie 
z zasad bezpieczeństwa przed rozpo-
częciem każdej imprezy. Do dyspozy-
cji uczestników będzie 15 kajaków 
dwuosobowych typu „Aquarius Rio”, 
wyposażonych w  wiosła i  kapoki. 
W trakcie spływu – przewidywany czas 
trwania ok. 2 – 2,5 godziny – nad 

bezpieczeństwem uczestników czuwa-
ją szlakowy, ratownik na kajaku pły-
nący w  środkowej części grupy oraz 
ratownik na motorówce zamykający 
spływ. Wszystkie funkcyjne osoby po-
siadają wszelkie niezbędne uprawnia-
nia oraz doświadczenie w  zakresie 
organizacji spływów.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć 
w spływach tylko w towarzystwie osób 
dorosłych (rodziców, prawnych opieku-
nów). W przypadku udziału z inną oso-
bą w spływie organizatorzy będą wyma-
gać oświadczenia rodziców lub opieku-
nów wyrażającego zgodę na udział. 
Minimalny wiek uczestnika: 12 lat.

Rejestracja uczestników odbywa się 
tylko elektronicznie poprzez arkusz 
rejestracyjny (dostępny na stronie: 
www.losir.eu). Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Na stronie www.losir.eu 
będziemy informować o bieżącej licz-
bie zgłoszeń na dany spływ. Rejestra-
cja będzie obejmować 5 kolejnych 
spływów. Po każdym spływie system 
rejestracji będzie uaktualniany.
W przypadku pytań prosimy o kontakt 
– Marek Giese LOSiR Sp. z o.o. – mgie-
se@losir.eu, tel. 533  963  982 lub Piotr 
Pilarski, KS Stomil Poznań, sekcja kaja-
kowa, tel. 503 051 511.
Wszystkie informacje na temat spływów 
będą się pojawiać na stronie: www.losir.
eu oraz facebook.pl/losir.lubon.

LOSiR Sp. z o.o.

Weekendowe spływy kajakowe
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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 maga-
zyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia (np. 
elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).    (red.)

Ogłoszenie o pracę

Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, do-

jazd; tel. 532 996 938   (h-078 III-VIII)
QQ Korepetycje j. angielski z dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-094 IV-VI)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-094 IV-VI)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepe-

tycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-
094 IV-VI)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723 517 463   (h-
094 IV-VI)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(r-027 II-V)
QQ Korepetycje z matematyki i chemii; tel. 

509 72 89 62   (r-124 V-VIII)

Praca
QQ Murarz, cieśle, zbrojarz podejmie pracę; 

tel. 602 380 172 (r-III-V)
QQ Spawaczy MIG/ MAG i mistrzów zmia-

nowych produkcji poszukuje: Steelpress 
Sp. z o.o. Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 48; 
kadry@spp.net.pl   (h III-VI)
QQ Społem GSS w Poznaniu zatrudni do 

pracy w lokalach gastronomicznych; tel. 
691 888 017   (r-V)
QQ Potrzebna opiekunka dla starszej pani (1-2 

razy w tygodniu), do pomocy w obowiąz-
kach domowych i zakupach, ewentualnie 
ugotowania obiadu; tel. 61 810 20 98   (h-V)
QQ Zatrudnię stolarza, praca w  Luboniu; 

tel. 501 307 180   (r-V)

Usługi
QQ Karcher: tel. 664 222 905   (r-039 II-VII)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
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   (r-121-V)

QQ Naprawa 24h, montaż junkersów, ko-
tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(r-383 I-VI)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(h-087 IV,V)
QQ Ślusarstwo – konstrukcje stalowe, wia-

ty, bramy, płoty, schody; tel. 691 307 513   
(r-079 IV-IX)

Nieruchomości
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy 
jeziorze, tel. 600 322 991   (h- 092-IV-VI)

Inne
QQ Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (h-096 IV-VI)

Ogłoszenia drobne

Zgony

Śluby

25.04.2017 r.
QQ Stefania Frąckowiak ur. 1930 r.

28.04.2017 r.
QQ Tadeusz Borowczak ur. 1934 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń

11.04.2017 r.
QQ Maria Kęsy ur. 1919 r.
QQ Ryszard Adamski ur. 1955 r.

23.04.2017 r.
QQ Czesława Roszyk ur. 1930 r.

28.04.2017 r.
QQ Krzysztof Włodarek i Dorota Pawlik

W kwietniu zawarto 9 związków mał-
żeńskich. 6 par nie wyraziło zgody na 
publikację danych.

21.04.2017 r.
QQ Marcin Zieliński i Marta Kozal

22.04.2017 r.
QQ Wojciech Rutkowski  

 i Joanna Pytlewska

KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 

(B
3

0
2

3
)

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl

(Y
6

0
5

6
)

prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, 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 (informac-
je o planowanych przerwach w dost-
awach prądu); www.operatorenea.pl
QQ ENEA 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 Od-
padów – 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. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
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. 61 843 75 97
- 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 ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 282 17 72, pn.-pt. 8 – 19, sb. 9-14

– „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 (narożnik 
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 MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
oce@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. Bo-

janowskiego 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. Armii 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

SOLARIUM

FRYZJER

FRYZJER

KOSMETYKA
LUBOŃ

UL. GEN. SIKORSKIEGO 9

LUBOŃ

UL. PONIATOWSKIEGO 66A

618 992 182 618 139 187

www.malibulubon.pl

ZAPRASZAMY !

SOLARIUM
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BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KOMPLEKSOWA NAPRAWA

POJAZDÓW POWYPADKOWYCH

ZAPRASZAMY: pn.-pt. godz. 8-16 sob. 8-14
 tel/fax (61) 813 90 51, kom. 501 462 965, www.alpida.net

ALOJZY KWAPISZEWSKI 62-030 LUBOŃ, UL. 1 MAJA 22

ROK ZAŁ.1976 

Sieć 
Naprawcza

i inne ubezpieczalnie

SIEĆ NAPRAWCZA PZU
współpraca ze wszystkimi ubezpieczelniami
naprawa aut wszystkich typów
rozlizczenia gotówkowe i bezgotówkowe
auto zastępcze na czas naprawy
pomoc drogowa

Niepubliczny Specjalistyczny

Zespół Opieki Zdrowotnej “ART-MED”
Luboń, ul. Ks. Streicha 27, tel. 618 139 923, fax 618 139 257

umowa z NFZ
Chirurg                       Laryngolog                        Neurolog
                                                                    

Poradnie czynne od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Rejestracja w godzinach działalności przychodni!
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-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG

Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl
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- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
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DOSTAWA TOWARU:
22.05; 05 i 19.06.; 03,17 i 31.07

oraz 14 i 28.08. 

MARKOWA ODZIEŻ UŻYWANA
ZE SKANDYNAWII

Luboń

ul. Żabikowska 22a   

GODZINY OTWARCIA:
Pon-Pt.  10 - 18
Sobota   9 - 13
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(F3004)

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

tel. 61 899 21 23
Luboñ, ul. Staszica  52

pn.-pt.: 11.00-13.00 i 15.00-19.00, sob.: 11.00-14.00

lek. wet. Michał Beyer
SKLEP INTERNETOWY:
www.vetzoo-lubon.pl

REGENERACJA FILTRÓW DPS

Firmowy Serwis

Luboñ, ul. ks. Streicha 23
(500 metrów od dworca PKP)
sprzeda¿ - wymiana - wywa¿anie - wulkanizacja

ZAPRASZAMY
tel. 618-130-622

pn-pt  9-17
sobota  9-14

(F6212)

OPONY

NAPRAWA
PROTEZ

ZĘBOWYCH
(możliwe również

na poczekaniu)
.

TEL. 602 178 989
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Od 1991 roku prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie:
Doradztwo podatkowe
Księgowość (pełna, KPiR, ryczałt, ewidencje VAT, ...)
Kadry i płace
ZUS  elektronicznie

Luboń ul. J. Mazurka 17 
czynne od  pn. do pt. w godz. od 9.00 do 16.00            

tel. 61 8102 458
kom. 601 769870   
calculus@calculus.com.pl
www.calculus.com.pl

BIURO RACHUNKOWOŚCI „CALCULUS”
Ewa Ceglarek

Doradca podatkowy nr 00984
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DOSTAWA TOWARU:
22.05; 05 i 19.06.; 03,17 i 31.07

oraz 14 i 28.08. 

MARKOWA ODZIEŻ UŻYWANA
ZE SKANDYNAWII

Luboń

ul. Żabikowska 22a   

GODZINY OTWARCIA:
Pon-Pt.  10 - 18
Sobota   9 - 13
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PORADY CHIRURGICZNE
lek. med. RYSZARD LESIŃSKI

SPECJALISTA-CHIRURG

WTOREK 16-17

GABINET LEKARSKI
ul. Wspólna 25/3
61-479 Poznań

tel. 61 830 05 98
kom. 600 265 343
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dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740

(B
6
0
0
2
)

(B
6
0
9
5
)

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981
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SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej

D O J A Z D G R A T I S !
t e l . 5 0 1 4 0 4 2 6 7
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PRZYJMĘ STOLARZA

GABINET 
LEKARZA 

RODZINNEGO

lek. med. JAN BANASIUK
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

Luboñ, ul. R. Maya 1A
rejestracja 618 900 485

gabinet 618 994 861
(F3073)
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PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99
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Mariusz Frąckowiak
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Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967
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TEL. 664 222 905
DOJAZD GRATIS

DOKŁADNIE I TANIO

CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICEREK

MEBLOWYCH,
SAMOCHODOWYCH

i SKÓRZANYCH

KARCHER
z LUBONIA

PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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)BEAR - LOCK-  blokady

-  alarmy
-  zabezpieczenia indywidualne
-  auto gaz
-  auto klima
-  centralne zamki
-  auto karcher

-  elektryka
-  mechanika
-  diagnostyka
-  haki holownicze
-  znakowanie pojazdów
-  czujniki cofania
-  przyciemnianie szyb

ul. Powstańców Wlkp. 4 A, 62-030 Luboń, tel. 61 813 16 65, 61 893 39 39
www.niedzwiedz-lock.pl, e-mail: serwis@niedzwiedz-lock.pl

Zabezpiecz swoje auto przed kradzieżą.
Montujemy m.in. autoalarmy, immobilisery i blokady mechaniczne.

Zapytaj o promocje na nasze usługi i artykuły.
Zadzwoń i umów się na montaż.

CENTRUM SERWISOWE POJAZDÓW
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    61 8 330 300
Poznań 28 Czerwca 1956 r. nr 142

pn. – pt. 9 – 17, sob. 10 – 14

jowimedica@jowimedica.pl

SKLEP MEDYCZNY                                   

REHABILITACYJNO – ORTOPEDYCZNY
PIELUCHOMAJTKI I WYROBY PRZECIWŻYLAKOWE      
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• TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 SYPKICH, HDS

• ROBOTY ZIEMNE
• ROBOTY ROZBIÓRKOWE

TEL. 600 882 410

• WYNAJEM PODNOŚNIKA 
 KOSZOWEGO

• WYCINKA DRZEW
• CZYSZCZENIE RYNIEN

TEL. 880 582 888 WWW.TRANSLUK.PL

ź   USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ•  

(K6015)
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(K6041)
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Zadzwoń, pomożemy i doradzimy.
502-277-381
501-465-763
508-171-665

Sławomir Ratajczyk
62-051, Wiry
ul. Słoneczna 22
damrat4@wp.pl
www.radexbud.pl
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LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

503 807 607
Luboń - Żabikowska
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(W6126)

W Drogerii przy
ul. Osiedlowej 20

został poszerzony
asortyment o artykuły

pochodzenia zagranicznego
- słodycze, chemię i kawy.

tel. 506 989 942

KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.
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ZAPRASZA
 NA BADANIA POJAZDÓW

DO NOWO OTWARTEJ 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LIGA OBRONY KRAJU

tel: 669 055 036   ul. Czechosłowacka 108, Poznań

pon.-pt. 7 - 20, sob.  7 - 14 (Y
6
3
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KARDIOLOG
Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00

Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00poniedziałki: 15 -19

lek. stom. Zofia Klimas

Naprawa i regulacja okien i drzwi, wymiana szyb i uszczelek
montaż nawiewników i zabezpieczeń antywłamaniowych
ROLETKI, PLISY I MOSKITIERY NA WYMIAR W CENACH 

PRODUCENTA
BEZPŁATNY POMIAR I WYCENA

www.oknojaknowe.pl (F
3
1
3
7
)

SERWIS OKIEN
Sobecki Zbigniew, tel. 664 779 961

71

U B E Z P I E C Z E N I AU B E Z P I E C Z E N I A
Zapraszamy:

pon. - pt.: 11 - 18, sob.: 9 - 14
Z N I Ż K I

P R O M O C Y J N E !
62 - 030 LUBOŃ

ul. Sobieskiego 55 A
(CH “Venus”)

602 506 572
61 899 31 68 

w l g o r n a @ a g e n t p z u . p l
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NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B
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SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B6025)

SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki
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Paweł Dobrowolski

  

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 
     LOKALE 
     DZIAŁKI 
     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy
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(B3019)

BIURO US£UG 
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:
●wykonanie projektów wszystkich obiektów,
●wydawanie opinii rzeczoznawcy budowlanego,
●wykonywanie inwentaryzacji,
●udzielanie porad w zakresie prawa budowlanego.
POLECAM BEZPŁATNE KONSULTACJE PRZEDPROJEKTOWE
                            ZAPRASZAM

PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031
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specjalista stomatologii ogólnej
Luboń, ul. Leśmiana 10
 (od Poniatowskiego)

Korony pełnoceramiczne i licowane
Protezy zębowe
Wybielanie, kosmetyka jamy ustnej
Leczenie zachowawcze i chirurgiczne
dzieci i dorosłych

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 
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STOMATOLOG
ANNA MILANOWSKAANNA MILANOWSKA

Milmed

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

GINEKOLOGIA-PO£O¯NICTWO

(B3028)

Prof. Jacek KoŸlik
Diagnostyka i leczenie

G³owica brzuszna i dopochwowa

USG
Rejestracja telefoniczna

61 813 00 04
602-312-392
LUMEDICA

Luboń, ul. ŻABIKOWSKA 63

72

SALA    BANKIETOWA

Zapraszamy: LUBOÑ,  ul. Sobieskiego 126A
tel./fax 61-813-19-63,    kom. 692-448-525

JAN III SOBIESKI p o l e c a:
organizacjê wesel, komunii, styp, bankietów 
oraz innych uroczystoœci okolicznoœciowych

(F6027)

Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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MAŁGORZATA WOŹNA
SIEDZIBA:  64-426 ŁOWYŃ, UL. NADJEZIORNA 2

ODDZIAŁ: 62-030 LUBOŃ, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 35
Łowyń: tel. 95 748 50 73, kom. 607 513 067 

Luboń: tel. 607 891 110, E-MAIL: br_storno@interia.pl

BIURO RACHUNKOWE 
STORNO

Działa na rynku od 2007 r. Licencja Ministra Finansów nr 16377/2006
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Czynne: Luboń – pon. i czw. 10-17, Łowyń – pon.-pt. 10-17

Zapraszam! Pierwszy miesiąc tylko 1 zł.
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F6167)
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DORADZTWO
POMIAR
MONTAŻ
SERWIS

690 430 266
61 61 03 047

ŻALUZJE, ROLETY,

MOSKITIERY, MARKIZY,

PLISY, ŻALUZJE FASADOWE,

PERGOLE, SCREENY
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HELIOSUN

WWW.HELIOSUN.PL

BEZPŁATNY
POMIAR

I WYCENA

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

BETON TOWAROWY

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y6022)

785 100 335

TKĄ DO 3T

IZMARK
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ŻALUZJE
      ROLETKI
VERTICALE
      MOSKITIERY
ROLETY ZEWNĘTRZNE
      MARKIZY
PRODUKCJA - MONTAŻ - SERWIS

Luboń, ul. J. III Sobieskiego 2

tel./fax 618 932 649
   kom. 601 712 606   

www.izmark.pl

szerokoœæ z piórem 95 mm (120)
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szerokoœæ krycia 85 mm (112)
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818



(P
6
0
3
5
)

74

MEBLE NA WYMIARMEBLE NA WYMIAR
www.agkmeble.pl

KUCHNIE NA WYMIAR
SZAFY, GARDEROBY
MEBLE ŁAZIENKOWE

SALON MEBLOWY, LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 33 - pawilon
tel. 665 545 545, 601 516 353, 692 060 767; e-mail: biuro@agkmeble.pl

(P6018)

USŁUGI
MALARSKIE
604 345 047

     20 lat
doświadczenia

20% zniżki
z kuponem
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Co możesz znaleźć w naszej cukierni: 
Ciasta, Ciasteczka, Torty, Chleby, Lody

Cukiernia Malinka
Tel. kom.: 882-949-303    cukierniamalinka7@gmail.com

Godziny otwarcia: pon. – nieczynne, wt.-pt. – 08-17, sob.-nd. – 08-16

Luboń, ul. Jana III Sobieskiego 79
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korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

75
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40 lat doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

czynne pn.-pt.
16.30-20.00

soboty - wizyty umówione

618-99-10-27
601-405-254

  profilaktyka i leczenie zwierząt 
       domowych i egzotycznych
  zabiegi stomatologiczne, w tym:
       ultradźwiękowe usuwanie 
       kamienia nazębnego  
  zabiegi chirurgiczne
  pełne badanie krwi
  szczepienia profilaktyczne  
  badanie USG, RTG, EKG
  biopsja cienkoigłowa 
  badanie cytologiczne 
  pochwy suk 
    (określanie dni płodnych)

(F3061)

SZCZEPIENIA PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE

GABINET
WETERYNARYJNY

dr Paweł Antosik
specjalista chirurg

Luboń, ul. Siostry Faustyny 1

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F6168)

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W6009)



GARNITURY - PRODUCENT

Sklep firmowy: Wiry k./Poznania, ul. Laskowska 75
tel. 61 899 91 05, kom. 694 993 144  pn.-pt. 10-18, sob. 10-14

HURT-DETAL

Iwona Pilc www.ubrania-wiry.pl

SPODNIE - MARYNARKI

GARNITURY - PRODUCENT
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- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%
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ul. Ks. Streicha 37 
 tel./fax 618 130 755, kom. 607 374 545

KMT, GERDA,

regulacja i konserwacja okuć okiennych ROTO, WINKHAUS,
SIGENIA-AUBI, MACO, G-U
regulacja i konserwacja okuć drzwiowych KMT, GERDA,
PORTA i drzwi drewnianych
naprawy okien i drzwi
wymiana uszczelek
wymiana klamek okiennych, drzwiowych
kontrola prawidłowego montażu
wymiana paska lub linki (rolety)

(Y6114)

SERWIS OKIEN I DRZWI

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
   61 813 07 55, 607 374 545 

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

(Y6103)
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OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  

(Y6058)

www.wimax-meble.pl

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
SERWIS OPON, PROSTOWANIE FELG

Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, tel. 61 8 139 002
Czynne: pn.-pt. 7-19, sob. 7-13 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
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Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego



www.wimax-meble.pl

Ocieplanie poddaszy
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)
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Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Moskalik

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr K. Spychalski
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
OKULISTA          dr A. Lubczyńska
(najnowszy sprzęt okulistyczny)
PSYCHOLOG     mgr H. Lenartowicz
CHIRURG            dr L. Lenartowicz

Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego)
czynne: pon.-pt.: 8-18  sob.: nieczynnetel. 61 8 303 318

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

ul. Romana Maya 1a (przy Zakładach Chemicznych) 
tel. 618 900 485

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)

(F3036)

- badania laboratoryjne
- EKG

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

GABINET ul. Streicha 25/29 siedziba ART-MED, tel. 618 139 923
lek. med. Hanna Krzyżańska i lek. med. Kamila Zawieja    

Gabinety czynne od poniedziałku do piątku

(Y6439)

ZAK£AD BUDOWLANO-REMONTOWY

“DACH - SERWIS”
Tomasz Jurga

Zak³ad dyplomowany

oferujemy:
- prace blacharsko-dekarskie
- prace ciesielskie
- oceny techniczne wykonastwa pokryæ 
  dachowych przu zakupie nieruchomoœci

Luboñ, ul. Nowa 1c
kom. 0604-214 390

tel. 0-618 934 466
www.dach-serwis.net

e-mail: biuro@dach-serwis.net

(F3070)

CZŁONEK KOMISJI TECHNICZNEJ 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

ZATRUDNIĘ BLACHARZY DEKARZY!

PRZYJMĘ
UCZNIÓW

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
lek. med. JAN BANASIUK

GABINET CZYNNY pn-pt: 8.00-12.00, dodatkowo w pn, wt, czw: 16.00-18.00

ul. dr. Romana Maya 1a (przy Zak³adach Chemicznych), tel. 618 900 485, tel. 618 994 861

- porady internistyczne
- EKG

- badania profilaktyczne 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

- badania kierowców
- możliwe przejęcie opieki 

lekarskiej (profilaktycznej) nad 
pracownikami zakładów pracy

Posiadamy LABORATORIUM ANALITYCZNE czynne od 7.30-9.30
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O P O N Y

Luboń, ul. Jana Mazurka 1, tel. 507 688 464
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wymiana
sprzedaż serwis

doradztwo
OPONY NOWE I UŻYWANE - ATRAKCYJNE CENY!



KOMINIARZ
mistrz kominiarski
Jacek Chrzanowski

czyszczenie przewodów 
 kominowych
przegl¹dy roczne 
 i usuwanie usterek

opinie w celu pod³¹czenia 
 urz¹dzeñ gazowych
odbiory
doradztwo

618 192 538, 503 092 500, kominjch@o2.pl
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SKLEP INSTALACYJNY OSIŃSKI

     Informujemy uprzejmie, że nasz sklep instalacyjny
funkcjonujący dotychczas przy al. Jana Pawła II 7/1
przenieśliśmy na ul. Sienkiewicza 43/1, przy sali bankietowej
Villa Montana - powiększając powierzchnię handlową

SZANOWNI KLIENCI,

ODDAMY W NAJEM 
LOKAL O POWIERZCHNI

2
78 m

           ZAPRASZAMY
00 00od pon. do pt. w godz.    8 -17
00 00oraz w soboty                 8 -15
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UW
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Zm
iana siedziby

USŁUGI
TRANSPORTOWO-TOWAROWE do 3,5T

Usługi:
ź przeprowadzki (2 osoby)
ź transport materiałów budowlanych
      (Fiat Ducato - plandeka)
ź transport materiałów sypkich - żwir,
      piasek, itp. (Opel Movano - 4m)
ź transport mebli i wyposażenia wnętrz
ź wywóz na gratowisko: mebli, sprzętu
      AGD i RTV
ź czyszczenie mieszkań, domów, piwnic
      i garaży
ź załadunek i wywóz odpadów zielonych

Gwarantuję:
ź przestrzeń ładunkową
      - długość: 350 cm
      - wysokość 200 cm
ź wywrotka (4 m - skrzynia ładunkowa)
ź dostępność 7 dni w tygodniu (24h)
ź konkurencyjne ceny podlegające negocjacji
ź możliwość nawiązania stałej współpracy

Ceny:
ź na terenie Poznania i okolic 49zł/h
ź poza miastem Poznania transport 1zł/km
ź przy większych zleceniach cena do negocjacji

      Zapraszam
do kontaktu

tel. 501 223 965

Plandeka
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

62-030 Luboń, ul. Dożynkowa 7A; tel. 61 813 15 18, kom. 602 555 346
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Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

WYSTAWIAMY 
FAKTURY VAT Montaż:

- Radia
- Alarmy
- Blokady

Michał Roszak

Klimatyzacje
-napełnianie

Niedźwiedź Lock* NOWOŚĆ * WYMIANA OPON
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FIRMA MEB-TECH
PIOTR KOCHNER

zabudowy korytarza
meble kuchenne
meble na wymiar
meble biurowe 
i do przedszkoli
usługi stolarskie

tel. 0-600 063 032
e-mail: mebtechkochner@gmail.com
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61 8130 813

           Otwarte
00 00      pon. - pt. 7 -21

00 00sob. 8 -15
(pod kominem)
Luboń, ul. Armii Poznań 49 (dawniej Auto-Ziem) Uwaga! Podczas przeglądu sprawdzanie gratis (na życzenie klienta)

      amortyzatorów         płynu układu chłodzenia         płynu hamulcowego

(P
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)

Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

Hala
myjni

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY
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UBEZPIECZENIA
OFERUJEMY PE£EN

PAKIET UBEZPIECZEÑ
POJAZDÓW MECHANICZNYCH,

MIESZKAÑ, BUDYNKÓW,
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRM

KONSULTACJE I DORADZTWO

NAJTANIEJ OC
czynne:

pn-pt 10-18, sob 10-14

Luboñ, ul. 11. Listopada 104
tel. 61 899-21-64, kom. 601-318-367
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Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza

“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15

(F
6
0
1
5
)

Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej



(P6120)

Znajdź nas na

Facebookue-mail: irena.odessos@gmail.com

ul. Żabikowska 66/14  -  CH PAJO  -  I piętro  -  62-030 Luboń 
 tel. 61 899 41 63 oraz 604 261 090

Instytut Zdrowia i Urody
ROK ZAŁOŻENIA 1997

Więcej szczegółowych informacji na naszym Facebooku.

Zapraszamy na zabiegi:

1.  w piątek, 23 czerwca:HAPPY DAY

       - mezoterapia igłowa od 70 zł/1 ml

       - kwas hialuronowy od 500 zł/1 ml

       - modelowanie i powiększanie ust od 500 zł/1 ml

2. :HAPPY HOURS

       - w każdy poniedziałek: -20% na masaże pielęgnacyjne oraz SPA

       - w każdą środę: -10% na usługi fryzjerskie

             ZAPRASZAMY!!!!!!

Jesteśmy z Wami od 20 lat
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