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QQ Z fajnych rze-
czy, jakie postrze-
gam i o których 
piszemy, wymienię 
odnowioną, więk-
szą plażę. Orygi-
nalny prysznic, 
dar Aquanetu, 
może okazać się 
przy nadmiernych 
upałach niezbęd-
nym rekwizytem w obliczu niemożności 
„zamoczenia się” w Warcie. Specjalna 
pochwała i podziękowanie od cyklistów 
za odsunięcie plaży (piasku) od ścieżki 
rowerowej, która tam biegnie od 1995 r. 
Przy okazji – gdyby udało się ją jeszcze 
obkaszać (jak to bywało), rowerzyści 
czuliby się jak w niebie.
QQ Cieszyć musi też aktywność lubonian 

na różnych polach oraz odnoszone przez 
nich sukcesy, na przykład: w insceni-
zacji Powstania Poznańskiego Czerwca 
1956, Mistrzostwach Polski Strażaków 
w ratownictwie, dziedzinach sportowych 
(lekkoatletyka seniorów, crossminton 
czy tenis stołowy) itd.
QQ Nowy szpital psychiatryczny – za-

sługa kogóż by innego, jak nie lubo-
nianina dra Lesława Lenartowicza. Oby 
nikt tam nie musiał trafić. Tego sobie 
i wam drodzy Czytelnicy życzę.
QQ Nie naszą winą jest, że w ten kanikuły 

czas również o mniej miłych sprawach 
należy powiedzieć. Tak to już jest, że 
gdy jest normalnie – znaczy dobrze 
– to niewiele  się mówi, lecz, gdy coś 
nas boli, zdenerwuje czy wprawia we 
wściekłość, lub gdy czujemy się bezsil-
ni, szukamy pomocy. Jednym z takich 
miejsc jest prasa – ta wasza, Mieszkań-
ców – „Wieści Lubońskie”.
QQ Tematem miesiąca jest wilgoć 

i  jej skutki odczuwane w  bloku przy 
ul. Wschodniej 28, bynajmniej nie na 
skutek opadów z początku lipca. To nie 
są tematy radosne, do śmiechu. Czy 

opisanie problemu pomoże mieszkań-
com? Życzymy im tego z całego serca. 
Z pewnością może być przestrogą dla 
inwestorów, że NCL to trudny, mokry 
teren, a dla kupujących, że nigdy dość 
sprawdzania, zanim podejmiemy decy-
zję, dla wielu życiową, kupna własnego, 
wymarzonego „M”.
QQ W świetle odnalezionych niedaw-

no zdjęć nie mogłem nie poruszyć 
tematu LOSiR-u i  adaptacji owalu, 
o którym tyle już słów wylaliśmy na 
łamach „WL”. Dochodzenie prawdy to 
nasz obowiązek, z którego nie może-
my zrezygnować. Takiej „walki” o nią 
nie pamiętam w całej historii „Wieści 
Lubońskich” i  samorządu, któremu 
towarzyszymy przez ponad 26 lat, sta-
rając się patrzeć na ręce. Niedawno, 
w sobotni wieczór, w cyklu: „Studio 
Polska”, oglądałem w programie „TVP 
Info” dyskusję z udziałem publiczno-
ści, poświeconą tematowi „Samorzą-
dy – ostoja wolności czy matecznik 
korupcji i przekrętów”. Ciekawy, lecz 
denerwujący.
QQ Wertując ten numer „Wieści” zdałem 

sobie też sprawę jak szczególną moc 
w nim mają zdjęcia. Publikowane jako 
dowody – zatrzymane w kadrze ułam-
ki sekund – ukazujące rzeczywistość, 
którą teraz, na chłodno możemy anali-
zować. Z ilustracjami zamieszczonymi 
w artykułach o wilgoci na Wschodniej, 
LOSiR-ze, „solach w oku” itd. często 
trudno dyskutować czy polemizować, 
bowiem – „Jaki jest koń, każdy widzi”.

Życzę dobrego wypoczynku, pogod-
nego nieba, które teraz w  lipcu, po 
serii opadów, przyda się nam – miesz-
czuchom wystawiającym brzuchy do 
słońca – i wieśniakom, którzy zbiera-
ją właśnie to, co do nich następnie 
włożymy.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”
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To obecnie ostatni od wschodu budynek 
w  Nowym Centrum Lubonia (NCL), 
usytuowany po południowej stronie 
ulicy Wschodniej tuż za rondem. Inwe-
storem była rodzima firma „Immo-
-Invest”. Z  zewnątrz prezentuje  się 
nieźle. Widok od środka, wchodząc np. 
od strony podziemnego garażu i klat-
ką schodową, może niemile zaskoczyć. 
Woda, wilgoć, grzyb, pleśń w tej pod-
ziemnej części są niemal w  każdym 
miejscu.
Mieszkańcy, nie mogąc wyegzekwować 
napraw usterek u inwestora, zlecili wy-
konanie „Opinii technicznej”, której ce-
lem było stwierdzenie rzeczywistego 
stanu budynku, ustalenie ewentualnych 
wad oraz ich przyczyn, a także wskazanie 

możliwości ich usunięcia oraz wycenę 
niezbędnych kosztów. Po zbadaniu całej 
dokumentacji budowy oraz wykonaniu 
przed rokiem (lipiec 2016 r.) badań geo-
technicznych powstało 78-stronicowe 
opracowanie opatrzone fotogra�cznym 
materiałem dowodowym ukazującym 
dziesiątki usterek, tak w częściach użyt-
kowanych przez wszystkich mieszkańców 
bloków, jak i w poszczególnych miesz-
kaniach.
Powszechnie wiadomo, że o  trwałości 
każdego domu stanowią głównie funda-
ment oraz dach.

Najważniejszy fundament
Wadliwie zaizolowany budynek zarów-
no przed wodami opadowymi, jak 

i  gruntowymi, 
które w NCL wy-
stępują stosunko-
wo wysoko (w 
t y m  w ł a ś n i e 
miejscu ok. 4,1 m 
p o n i ż e j  p o -
wierzchni ziemi), 
p owo duje ,  że 
woda przenika tu 
z  różnych stron. 
Ta przesiąkająca 
przez betony ma 
dodatkowo silny 
odczyn zasado-
wy. Widać to 
m.in. na tynkach, 
oknach, a  nawet 
lakierze samo-
chodowym. Nie-

bezpiecznie 
nadmierną wil-
goć na obszarze 
c a ł e j  c z ę ś c i 
podziemnej 
obiektu:  po-
sadzce, żelbeto-
wych ścianach 
zewnętrznych 
(nośnych), oraz 
działowych we-
wnętrznych 
murowanych, potwierdza opinia 
wydana przez grono ekspertów.
Ciągle mokra na wskroś konstrukcja 
żelbetowa, która ma w  sobie wiele 
substancji żrących, powoduje stop-
niowe, sukcesywne obniżanie jako-
ści samego betonu, a także korozję 
zatopionej w nim stali zbrojeniowej, 
głównego elementu wytrzymałościo-
wego ścian nośnych. To problem 
największy.
Okazuje się, że w  trakcje budowy 
dokonywano zmian nanoszonych 
także w dokumentacji. Wiedząc z ar-
chiwalnych badań gruntowych, że 
poziom posadzki piwnicy będzie się 

znajdował poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, zrezygnowano np. z potrójnej 
warstwy papy na lepiku jako izolacji. 
W dzienniku budowy wykazano także 
brak zapisów mówiących o izolacji po-
ziomej pod 50 centymetrowej grubości 
płytą fundamentową i wiele innych.
To te zmiany wraz z  wadliwym, obar-
czonym usterkami bądź niekompletnym 
wykonawstwem izolacji (typu ciężkiego) 
są przyczyną wilgoci podziemia. Fachow-
cy potwierdzają, że w tak trudnych wa-
runkach gruntowych stosuje się techno-
logię tzw. białej wanny (wg żargonu) – 
monolitycznej konstrukcji betonowej 
o podwyższonej odporności na przeni-

kanie wody. Warunkiem jej szczelności 
jest zachowanie reżimu technologiczne-
go wykonania tego zabezpieczenia, 
w najdrobniejszych szczegółach.

Potem dach
Wiele uwag wypunktowanych w opinii 
dotyczy także dachu. Według założeń, 
w jednej części miał być zieleńcem, któ-
rego nie wykonano. Posiada m.in. źle 
wypro�lowane spadki powodujące zale-
ganie wód opadowych aż do naturalne-
go odparowania, wątpliwej jakości ob-
róbkę detali blacharskich czy spękania 
papy. W  sytuacji intensywnych oraz 
częstych opadów związanych z  długo-
trwałym zaleganiem wody istnieje ryzy-
ko występowania przecieków oraz roz-
woju korozji biologicznej (grzyby, bak-
terie, owady, glony, porosty itp.). Dach, 
oprócz tego, że został wykonany nie-
zgodnie z  projektem, posiada wady 
i usterki wynikające z niedbalstwa oraz 
niskiej jakości zrealizowanych prac.

Tak więc, najważniejsze elementy tego 
zaledwie trzyletniego bloku przy ul. 
Wschodniej  28, wg 5-stopniowej skali 
kryteriów oceny: dobry, zadowalający, 
średni, lichy i zły, otrzymały: 
QQ stan nieodpowiedni – lichy 

– dla najniższej kondygnacji 
– fundamentowej,
QQ stan średni dla dachu.

Urągająca jakość
Blok mieszkalny przy ul. Wschodniej 28 oddany do użytku w 2014 roku 
ma tyle felerów, że nadaje się niemal do kapitalnego remontu

Q
Brak prawidłowo wykonanej izolacji typu ciężkiego skutkuje permanentnym sta-
nem zawilgocenia podstaw obiektu, jak: fundamenty, nasady ścian i posadzki 
znajdujące się w podziemnej hali garażowej. Niektórzy, w trosce o swoje pojazdy, 
w najniższych miejscach stropu, tam gdzie zbiera się woda i grawitacyjnie opada, 
montują specjalną rynnę na szerokość samochodu.   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Niewiele daje zabezpieczenie od dołu żelbetowych ścian 
zewnętrznych hali garażowej czarną masą bitumiczną. Łatwo 
zauważyć wykwity solne oraz jasną pleśń, która w kontraście 
jest jeszcze bardziej widoczna. Po ulewnych deszczach można 
też zaobserwować przecieki ścian zewnętrznych   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q
Ze skrytek piwnicznych rzadko kto korzysta. Najczęściej stoi 
tam woda, czasami prawie po kostki   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Su�t ściany garażowej „usłany” wykwitami 
jasnej pleśni i czarnych ognisk grzybiczych   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Zamiast zieleni
Wykonany z wylewki betono-
wej dziedziniec budynku jest 
sprzeczny z  projektowanym 
układem zagospodarowania 

terenu, który wraz z tarasami dla miesz-
kań parterowych miał stanowić obszar 
powierzchni biologicznie 
czynnej, czyli trawniki z ni-
ską roślinnością ozdobną 
oraz elementami infrastruk-
tury rekreacyjnej (ławeczki, 
elementy placu zabaw). By 
przy tak dużym zagęszczeniu 
budownictwa, sprostać mi-
nimalnej ilości powierzchni 
biologicznie czynnej (zieleni) 
opisanej w prawie lokalnym, 
czyli miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzen-
nego, część dachu miała 
także być zieleńcem. Nie 
dochowano tego wymogu. 
(Co na to Urząd Miasta, czy-
taj str. 4.)

Inne mankamenty
QQ Źle wypro�lowane – często 

w stronę budynku – spadki 
balkonów oraz ich nieszczel-
ności sprawiają np. przedo-
stawanie się wód opadowych 
pod warstwę styropianowego ocieplenia. 
Powoduje to występowanie wilgoci ścian 
na wyższych kondygnacjach. Występuje 

także zjawisko spływania po tynku lub 
oknach trudno usuwalnych substancji 
powodujących powstawanie zacieków.

QQ Są przypadki montażu parapetów 
okiennych ze spadkiem odwrotnym – 
do okna (mieszkania).

QQ Kuriozalnymi z punktu widzenia kon-
strukcji jest występowanie w niektórych 
mieszkaniach łączeń dylatacyjnych (przerw 
pomiędzy dwoma niezależnymi częściami 
budynku). Powoduje to notorycznie wy-
stępujące w tym miejscu spękania, brak 
skutecznej izolacji akustycznej oraz ter-
micznej. W oczywisty sposób pogarsza 
nie tylko estetykę w mieszkaniu, ale zna-
cząco obniża jego wartość. 

QQ Stosunkowo drobną, bo najłatwiejszą do 
zabezpieczenia, będzie korozja metalowych 
części, np. balustrad klatek schodowych 
lub balkonów. Wystarczy odpowiednio 
oczyścić i pomalować przynajmniej 2 war-
stwami farby, później tylko odnawiać, co 
kilka lat, zewnętrzną warstwę.

Wniosków i zaleceń wynikających z eks-
perckiej opinii jest bardzo wiele. Niektó-
ry drobne i stosunkowo łatwe do napra-
wy, inne wymagające poważnych prac 
z użyciem ciężkiego sprzętu. Najpoważ-
niejszą robotą będzie odkopanie gruntu 
do samych fundamentów, zastosowanie 
odpowiedniej – skutecznej – izolacji 
wilgotnościowej, wymiany gruntu na 

przesiąkliwy, dla 
sprawnego drenażu 
itd.
Wobec dużej liczby 
wykazanych wad, 
trudnym jest precy-
zyjne wskazanie jed-
noznacznych wszyst-
kich przyczyn, które 
często mogą wynikać 
z   wad ukr ytych 
i okazać się bardziej 
złożone.

Do Opinii technicz-
nej dołączono także 
37-stronnicowy 

Urągająca jakość

„Kosztorys prac na-
prawczych” opiewają-
cy na łączną kwotę 
426 880 zł (netto). Jak 
nas poinformowano, inwestor 
– �rma deweloperska – nie 
kwapi się do pilnego usunięcia 
wad, błędów i brakoróbstwa.

Roszczenia
Mieszkańcy tego bloku, w tro-
sce o swoje mienie i dla dobra 
wspólnego, zdając sobie spra-
wę, że czas działa na nieko-
rzyść, postanowili, sprawę 
jakości budynku i pilnej po-
trzeby naprawy oddać do 
sądu. Czy uda się wyegzekwo-
wać od �rmy, która sprzedała 
im mieszkania w tym bloku, 
skuteczną naprawę?
Życzymy im tego. W przeciw-
nym wypadku, czeka ich 
prawdopodobnie drastyczne 
podniesienie składek na tzw. 
fundusz remontowy (mowa 
o ok. 3 zł za każdy m2) i do-
konanie wymaganego remon-
tu kapitalnego niektórych 
części nowego budynku we 
własnym zakresie.

Bylejakość
Jak mawia przysłowie, „diabeł tkwi 
w szczegółach”. Udostępniona nam przez 
mieszkańców dokumentacja pozwala na 
postawienie tezy, iż wielu kwestii zwią-
zanych z  wilgocią można było łatwo 
uniknąć, stosując np. poziomicę (dla 
starych poznaniaków waserwagę). Dziś 
powszechne, nawet dla majsterkowiczów 
amatorów, są narzędzia i przyrządy wy-
posażone w laser pozwalający na precy-
zję wykonania, jaka nie śniła się naszym 
ojcom. Poziomica laserowa z  wieloma 

funkcjami, podstawowy sprzęt przy wy-
konywaniu poziomów, pionów, spadków 
powierzchni, kosztuje zaledwie kilka-
dziesiąt złotych. Tym bardziej, ilość uste-
rek z tego właśnie powodu jest niezro-
zumiała.

Artykułem tym wywołujemy problem 
jakości towarów i usług, kwestię społecz-
nie ważną. Zaprezentowany fotoreportaż 
najwierniej oddaje rzeczywistość, a pu-
blikujemy go m.in. ku przestrodze.
Chcemy uczulić kolejnych inwestorów 
stawiających bloki w NCL z podziem-
nymi kondygnacjami, że to trudny, sła-

Q
Zacieki agresywnych środków chemicz-
nych na szybach i stolarce okiennej   
fot. „Opinia techniczna”

Q
Zaciek murów i tynków wewnątrz jednego z mieszkań 
o złej izolacji płyty balkonowej   fot. „Opinia techniczna”

cd.  
obok

Q
Stopień permanentnego zawilgocenia ścian piwni-
cy na klatce schodowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

Wysoka wilgotność 
w części podziemnej 
przenosi się wyżej, na 
klatkę schodową, 
powoduje korozję 
metalowych poręczy, 
rozwój grzybów i ple-
śni na stropach i ścia-
nach W zbliżeniu – 
jedno z ognisk grzy-
bowych przy su�cie 
klatki schodowej   fot. 
Piotr P. Ruszkowski
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wodę, gliniasty teren, 
wymagający dołoże-
nia wszelkich starań 
podczas budowy. 
Skrupulatność, do-
kładność zachowanie 
reżimów technolo-
gicznych i zgodność 
z  projektami mogą 
być gwarantem do-
brej jakości.
Natomiast potencjal-
nych klientów uczu-
lamy, by przed wyda-

niem często całego dorobku życia i za-
ciągnięciu wieloletniego kredytu zwra-
cali uwagę także na szczegóły wykonania, 
nie tylko samego mieszkania, ale także 
tych części, które są wspólne. Ważne 
może okazać się też sprawdzenie inwe-
stora oraz opinii, jakie krążą.

PPR

Q
Jeden z „ogródków” przy mieszkaniach 
parterowych, które miały być po-
wierzchniami biologicznie czynnymi, 
czyli zielenią   fot. Piotr P. Ruszkowski

Nie wszędzie mogliśmy wejść i przekonać się na własne oczy, w jakim stanie 
jest blok na Wschodniej 28. W dużej mierze wierzyliśmy zdjęciom oraz opisom 
„Opinii technicznej” wykonanej przez fachowców. Chcieliśmy porozmawiać 
także z szefem �rmy deweloperskiej, ale na nasz e-mail czy telefony w sprawie 
umówienia się na rozmowę, nie było reakcji.

QQ  Jak Urząd Miasta monitoruje za-
pisy miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w zakresie ob-
szarów biologicznie czynnych. Kto to 
sprawdza, jak respektuje wykonanie, 
a w przypadkach niestosowania się do 
prawa lokalnego, jakie stosuje sank-
cje – kary? Interesuje mnie szczegól-
nie blok w Nowym Centrum Lubonia 
przy ul. Wschodniej 28.   (mieszkaniec)

Odp. Burmistrz Miasta Luboń nie 
jest organem administracji archi-
tektoniczno-budowlanej i  nie po-
siada kompetencji do stwierdzenia 
zgodności inwestycji/projektu bu-
dowlanego, z  warunkami wynika-
jącymi z ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
ani przepisami techniczno- budow-

lanymi. Właściwym organem, do 
którego należałoby zwrócić  się 
w przedmiotowej sprawie, jest Sta-
rosta Powiatu Poznańskiego.
Budynek zlokalizowany przy ul. 
Wschodniej 28 znajduje się w obszarze 
objętym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego „Luboń 
Centrum”, zatwierdzonym uchwałą nr 
XXVIII/164/2009 Rady Miasta Luboń 
z 5 lutego 2009 r., na terenie oznaczo-
nym w rysunku planu symbolem MW9 
jako teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, dla którego ustalono 
minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 25% powierzchni 
działki.

oprac. Magdalena Domek
Wydział Planowania Rozwoju  

i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Gdzie ta zieleń?
 Te przestrzenie, wg zapowiedzi i pla-
nów, miały być trawnikami z ławeczka-
mi, służące… rekreacji mieszkańcom 
bloku Wschodnia 28. Zamiast zieleni, 
spękany beton, przez który woda wnika 
do wnętrza podziemnej części bloku  
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Budynek przy ul. Wschodniej 28 znajdujący się aktualnie na krańcu osiedla. Z ze-
wnątrz prezentuje się ładnie…   fot. Piotr P. Ruszkowski

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

Gmina Komorniki, z którą od południo-
wego zachodu graniczy Luboń, w  tym 
roku obchodzi jubileusz 720-lecia loka-
cji wsi o tej nazwie. Wydarzenie to sta-
ło  się okazją wydania przez Gminny 
Ośrodek Kultury wespół z  Urzędem 

Gminy stustronicowej broszury: „Ko-
morniki 720 lat 1297-2017”. Na kredo-
wym papierze formatu B5 znalazła  się 
kolorowo ilustrowana historia naszych 
sąsiednich terenów, przedstawiona 
w rozdziałach: „Komorniki i gmina Ko-

morniki w pradziejach”; „Loka-
cja Komornik na prawie nie-
mieckim”; „Komorniki po loka-
cji – średniowieczne dziedzic-
two wsi”, z dodatkowym podzia-
łem na Komorniki górne – 
„władcze”, dolne – „wieś służeb-
ną” i strefę usługową przy szosie 
poznańskiej. Ostatnia część, 
zatytułowana „Trochę współcze-
sności”, omawia dzisiejsze herb 
oraz �agę, a  także teraźniejszy 
charakter tej podpoznańskiej 
gminy. Opracowanie zbiorowe 
pod redakcją Antoniego Pawli-
ka nie wyczerpuje tematu histo-
rii wsi, jest przyczynkiem, krót-
kim zapisem istotnych zdarzeń 
z przeszłości. Książka w nakła-
dzie 1 000 egzemplarzy nie jest 
przeznaczona na sprzedaż. Za-
interesowani jej posiadaniem 
mogą kontaktować się z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Ko-
mornikach.

PPR

Dobre, bo wydane

Broszura o sąsiadach

Q
Okładka książki wydanej ostatnio z okazji 
720. rocznicy lokacji Komornik

(K
6

0
4

3
)

Mieszkańcy oddanego w 1998 r. budyn-
ku komunalnego przy ul. Niepodległo-
ści 31 (narożnik ul. Przemysłowej) w za-
uważalny sposób dbają o  otoczenie 
swojego bloku. Zagospodarowano niemal 
każdy skrawek gruntu. Pod oknami po-
wstały piękne, ukwiecone ogródki, ob-
sadzono pasy ziemi wzdłuż ogrodzenia 
i chodnika. Przy ścianach szczytowych 

powstały miejsca rodzinnej i sąsiedzkiej 
rekreacji, jak ten od strony budynku 
komunalnego z numerem 33, gdzie z mi-
sternie przyciętej zieleni i pnączy stwo-
rzono zieloną „altanę”, w której lokatorzy 
spędzają wspólnie czas.
To nasz kandydat do konkursu „Zielony 
Luboń”!

(S)

Dobre, bo troskliwe

Na konkurs

Q
Zadbany teren pod oknami budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 31    
fot. Hanna Siatka
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DOBRE, BO

Powitanie lata
Plaża nad Wartą w okolicy ul. Rzecznej 
ma w tym sezonie większą powierzch-
nię niż przed rokiem (rozciągnięto ją 
w kierunku wodociągów – Poznania). 
Kontener ze sprzętem przeniesiono 
z  wałów na piasek. Firma Aquanet 

zamontowała oryginalny w  kształcie 
natrysk. Urządzenie to stanowi nie lada 
frajdę dla dzieci, które testują wszelkie 
możliwości zabawy, taplając się w pod-
pr ysznicowym błotku. Rodzice 
mogą się schronić przed południowym 
słońcem w cieniu zamontowanych na 
plaży, krytych słomą parasoli. Tego lata 
przebiegająca na południowym skraju 
ścieżka rowerowa nie została wchło-
nięta przez to sezonowe miejsce rekre-
acji i nie zasypano jej piaskiem.
W ostatnią niedzielę czerwca (25.06) na 
miejskiej plaży, której drugi sezon zain-
augurowano podczas tegorocznych Dni 
Lubonia, miasto zorganizowało imprezę 
na powitanie lata, zapraszając mieszkań-
ców do udziału. W  samo południe na 
piaszczystym boisku za wałami (boisko 

treningowe LKS-u) rozpoczął się turniej 
piłki plażowej, w którym rywalizowały 
zespoły siatkarzy. Ci, którzy oglądali 
rozgrywane kolejno mecze, z pewnością 
nie żałowali, ponieważ były widowisko-
we. Lubonianie, zwłaszcza ci najmłodsi, 
chętnie chłodzili  się pod prysznicem. 

Z  myślą o  najmłod-
szych zorganizowano 
również zajęcia pla-
styczne. Niestety, po-
goda się popsuła i gdy 
Poznańska Orkiestra 
Symfoniczna pod dy-
rekcją Łukasza Łody-
gowskiego przygoto-
wywała się do rozpo-
częcia popołudniowe-
go koncertu muzyki 
klasycznej, zaczął 
padać rzęsisty deszcz, 
w  związku z  czym 

Dobre, bo atrakcyjne

Plaża miejska

Q
Największą atrakcję dla plażowiczów stanowi nowo zamontowany, oryginalny 
w kształcie natrysk   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Mecze turniejowe siatkówki plażowej 
rozegrane na powitanie lata    
fot. Paweł Wolniewicz

występ odwołano. Aura pokrzyżowała 
plany organizatorom i uczestnikom im-

prezy, a powitanie lata trwało przez to 
krócej.

Oscarowy La La Land
W czwartek, 6 lipca, o godz. 21.30 na 
plaży rozpoczęto sezon Kina Letniego. 
Zainaugurował go „La La Land” – 
amerykański komediodramat muzycz-
ny z ubiegłego roku w  reżyserii Da-
miena Chazelle’a, z  muzyką Justina 
Hurwitza. Ponad 80. lubonian zasia-
dło w plażowych leżakach i obejrza-
ło pod gołym niebem film z Ryanem 
Goslingiem i Emmą Stone w rolach 
głównych, który uzyskał 14 nomina-
cji do Oscarów. Produkcja ta zdoby-
ła sześć statuetek – w tym za najlep-
sze zdjęcia i muzykę, siedem nagród 
Złotych Globów oraz pięć Brytyjskiej 
Akademii Filmowej. Nic dziwnego, że 
z  uznaniem wypowiadali  się o  nim 
lubońscy miłośnicy dobrego kina. Na-
stępne spektakle Kina Letniego odbę-
dą się: 20  lipca, 10 i  24  sierpnia na 
plaży miejskiej oraz 3 września w Wi-
śniowym Sadzie.

PAW

Q
W lipcowy wieczór plaża wypełniła się lubonianami lubiącymi dobre kino. Film 
rozpoczął się ok. godz. 21, gdy było jeszcze na tyle jasno, że obraz z ekranu był 
słabo widoczny. Odbiór zakłócały przelatujące co rusz parami samoloty F16 na 
dopalaczach   fot. Paweł Wolniewicz
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Włodzimierz Kopiec
Mieszkał przy ul.  Spadzistej, ur. 
w 1948 r. Był długoletnim pracowni-
kiem Zakładów im. Hipolita Cegiel-
skiego w  Poznaniu (HCP). Członek 

NSZZ „Solidarność”. Zmarł przedwcze-
śnie w 2002 r., mając zaledwie 54 lata. 
W  albumie wydanym w  2006  r. pt. 
„Dzień po dniu wznoszenie pomnika 
Poznańskiego Czerwca 1956” jest 
uwieczniony na zdjęciu podczas spa-
wania konstrukcji pylonu krzyża po-
mnika w Fabryce Lokomotyw i Wago-
nów W-3.

PPR

Czesław Fajfer
Mieszkaniec ul.  Chopina, urodzony 
w 1940 r. Były pracownik Zakładów im. 
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (HCP). 
Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r. 

Od 1982 r. aktywnie działał na Wydziale 
W-3. Członek Tajnej Komisji Zakładowej 
„Solidarności” w  HCP, na jej potrzeby 
udostępnił swoje mieszkanie. Kolporter 
prasy podziemnej. W  1988  r. wszedł 
w skład Komisji Fabrycznej NSZZ „Soli-
darność” w Fabryce Lokomotyw i Wago-
nów W-3 HCP. Jest członkiem zarządu 
i  chorążym sztandaru Stowarzyszenia 
Poznański Czerwiec 56.    (PAW)

Dwaj lubonianie – Czesław Fajfer oraz pośmiertnie Włodzimierz Kopiec – z okazji 
36. rocznicy ustawienia pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r. na placu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (w 1981 r.), zostali uhonorowani pamiątkowym medalem. 
W okolicznościowych adresach, które imiennie wystosowano czytamy: Jako dowód 
uznania dla o�arności i szczególnego zaangażowania w budowę Pomnika Poznań-
skiego Czerwca 1956 r. Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przyzna-
je (pośmiertnie) Panu (...) pamiątkowy medal, który został wybity w 1991 r. z okazji 
35.  rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956  roku, w  limitowanej liczbie 400  sztuk 
z  inicjatywy wielkopolskiej „Solidarności”, jako realizacja decyzji podjętej jeszcze 
przez podziemną Krajową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”.  / Medal 

upamiętnia o�ary poniesione przez tych naszych Rodaków, dla których hasło ojców: 
„Bóg - Honor – Ojczyzna” stanowiło zadanie, obowiązek i  powinność. Wtedy, 
w czerwcu 1956 r., strajkujący na ulicach Poznania domagali się nie tylko popra-
wy materialnych warunków życia, ale także poszanowania godności każdego czło-
wieka i jego prawa do wolności sumienia i wyznania. Wielu z nich oddało w tych 
tragicznych dniach swoje życie, wielu było rannych. / Niech ten – już dzisiaj unikalny 
– medal będzie podziękowaniem za poświęcenie i  wierność ideałom, na którym 
zbudowany został etos „Solidarności”  / Z  wyrazami szacunku  / Jarosław Lange  / 
Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” / Poznań, 27 
czerwca 2017 r. Oto sylwetki uhonorowanych lubonian:

DOBRE, BO
Dobre, bo docenione

Budowa Pomnika 
Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Q
Awers i rewers medalu wykonanego w 1991 roku w limitowanej ilości 400 sztuk, 
w 35. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Wykonany z brązu o wymiarach 
58 x 58 mm grubości, w najgrubszym miejscu 6,7 mm. Z kronikarskiego obo-
wiązku podajemy, że C. Fajfer otrzymał medal o numerze 110, a W. Kopiec 111   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Włodzimierz Kopiec

Q
Czesław Fajfer
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haseł „Chcemy chleba!”, 
„Chcemy wolności!”, ryk 
silnika czołgu, spaliny, 
huk wystrzałów, ulotki 
opadające z  okien ko-
mendy i  stukot butów 
przebranych w kostiumy 
z epoki rekonstruktorów, 
stworzyły niezwykłą at-
mosferę. Zrekonstruowa-
na demonstracja, podob-
nie jak w Czarny Czwar-
tek była krwawo tłumio-

na przez pracowników UB i milicję. Za-
równo ci, którzy uczestniczyli w wyda-
rzeniach sprzed lat, jak i  licznie zgro-
madzeni widzowie, nie kryli wzrusze-
nia, kiedy po przejściu demonstracji 
i strzałach oddanych przez milicjantów, 
na ulicy zobaczyli skuloną postać za-
strzelonego chłopca. Tło tworzyły dwie 
dioramy, które przedstawiały wnętrze 
mieszkania i komendy milicji z lat 50. 
Przed bramą do byłej zajezdni tram-
wajowej przy ul. Gajowej ustawiły się 
poczty sztandarowe, wśród nich Sto-
warzyszenia „Poznański Czerwiec 56”, 
w składzie: lubonianie – Czesław Fajfer, 
Czesław Kowalski.
Największą nagrodą i podziękowaniem 
dla rekonstruktorów był uścisk dłoni 
kombatantów oraz ich przyłączenie się 
do wspólnego pochodu. Po zakończeniu 
inscenizacji jej główny inicjator i twórca 
– Sergiusz Myszograj – nie ukrywał 
zadowolenia i satysfakcji z owacji, jaką 
sprawiła publiczność, doceniając walory 
historyczne i patriotyczne przedsięwzię-
cia. Jednocześnie podziękował rekon-
struktorom i wszystkim, którzy przyczy-
nili  się do zaistnienia tej żywej lekcji 
historii.

PAW

DOBRE, BO

W czwartek, 28 czerwca, lubońska Grupa 
Rekonstrukcji Cywilno Militarnej „Sem-
per Fidelis” oraz Poznański „Czerwiec 56” 
Rekonstrukcja Historyczna uświetniły 
historyczną inscenizacją wyreżyserowaną 
przez lubonianina Sergiusza Myszograja, 
obchody 61. rocznicy wybuchu Powstania 
Poznańskiego. Bohaterami tej żywej lekcji 
historii byli m.in. nauczyciele i uczniowie 
lubońskich szkół oraz strzelcy z lubońskiej 
drużyny ZS „Strzelec”. Ubrani w epokowe 
stroje (scenogra�a: S. Myszograj) wcieli-
li się w postacie: cywilne, wojskowe, kole-
jarzy, mleczarzy, pielęgniarki, milicjantów 
i pracowników UB. Przemarsz rekonstruk-
torów rozpoczął się od bramy byłej zajezd-
ni tramwajowej przy ul. Gajowej, a zakoń-
czył przed gmachem policji na ul. Kocha-
nowskiego, gdzie miała miejsce główna 
inscenizacja. Ulica Kochanowskiego spły-
nęła krwią – mówił prowadzący obchody. 

Rekonstrukto-
rzy pasjonaci, 
podobnie jak 
protestujący 
przed laty, na 
swojej drodze 
spotkali czołg, 
który jak wehi-
kuł przeniósł 
widzów w  cza-
sie. Śpiew „Boże 
coś Polskę”, 
skandowanie 

Dobre, bo medialne

Uczciliśmy Poznański Czerwiec
Najpierw na ul. Gajowej, później, podobnie jak 61 lat temu, na ul. Kochanowskiego rozbrzmiewały okrzyki: 
„Chcemy chleba i godnej pracy!”, „Precz z normami!”, „Chodźcie z nami!”. Przed 6. dekadami poznańscy 
robotnicy wyszli na ulice, a ich protest przerodził się w walki uliczne. Wielu spośród nich nigdy nie powróciło do 
domów i rodzin…

Q
Rekonstruktorzy z Lubonia w pochodzie 
ulicą Sienkiewicza, na wysokości Gajowej, 
na 1. planie Sergiusz Myszograj trzymają-
cy za rękę najmłodszego rekonstruktora 
– Adriana Kołcza, głębiej, 2. z lewej Anna 
Wilczyńska (pielęgniarka), przy wózku 
z kanką mleka w białych czepkach – Mo-
nika Warchalewska z synem Alexandrem   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Od prawej: Anita Plumińska-Mieloch (w mundurze kolejarskim, 
z �agą), Monika Warchalewska (na 1. planie), Justyna Wójcik (w 
czerwonej sukni), Mariola Gryczyńska (z zieloną chustką na szyi), 
Aleksandra Kołcz (w sukni w groszki), bezpośrednio za nią słabiej 
widoczni – Magdalena Jabłońska (w kombinezonie robotnicy) 
i Roman Modrzyński (kolejarz z �agą), pierwsza z lewej – Paulina 
Kołcz   fot. Paweł Wolniewicz

Q
W role pracowników UB i milicjantów wcielili się, od le-
wej: Jakub Szaroleta, Łukasz Kołcz, Łukasz Waligórski, 
Rafał Stróżyk i Mateusz Osiński; w głębi pomiędzy Ł. Koł-
czem i Ł Waligórskim widoczny Roman Modrzyński    
fot. Paweł Wolniewicz
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W kategorii Open, tytuł Mistrza Polski 
obronił Tomasz Kaczmarek, pokonując 
w �nale Marcina Ociepę (BadBats, Wro-
cław) 2:1.

Jest to już czwarty tytuł 
mistrzowski Tomka.
Złoto wywalczyła rów-
nież Dominika Lubiń-
ska w grze podwójnej 
dziewcząt do lat 18, 
wraz z Patrycją Kostuś 
(UKS Kapitan Navi, 
Mrzeżyno). Dominika 
wywalczyła także sre-
bro w  kategorii indy-
widualnej dziewcząt do 
lat 18. W �nale uległa 
bardziej doświadczonej 
zawodniczce Zofii 
Wincenciak (Klub 
Crossmintona „Wolf 

Fighters”, Skawina) 1:2, nie zdobywając 
tym samym czwartego tytułu Mistrzyni 
Polski.
Brąz w kategorii par mieszanych zdoby-

ła Anna Iwaniszczuk 
wraz z Tomaszem Kacz-
markiem, ulegając w pół-
�nale, po bardzo wyrów-
nanym meczu, parze 
Zo�a Wincenciak – Woj-
ciech Wilkosz (SpeedC-
lub, Brzeszcze) 0:2 
(14:16, 14:16).
Te wyniki i, co ważne, 
bardzo dobra gra na tle 
krajowej czołówki, bar-
dzo cieszą oraz dają do-
bre rokowania na Mi-
strzostwa Świata w Cros-
smintonie w Warszawie.

Przemysław Lubiński

Dobre, bo medalowe

Złoto dla lubonian
Na rozegranych 20 maja w Warszawie, Mistrzostwach Polski 
w Crossmintonie, reprezentanci lubońskiego klubu „Ruk-Cuk” zdobyli 
dwa złote, srebrny i brązowy medale

Q
Podium Mistrzostw Polski, kat. dziewcząt do lat 18. Domi-
nika Lubińska na 2. stopniu podium – z lewej

Q
Tomasz Kaczmarek na najwyższym podium Mistrzostw 
Polski w Crossmintonie, kat. Open

17 czerwca w  Toruniu odbyły  się Mistrzostwa Polski Weteranów w  pięcioboju 
lekkoatletycznym (skok w dal, rzut oszczepem, bieg na 200 m, rzut dyskiem, bieg 
na 1500  m), w  których wziął udział Sylwester Lorenz – wielokrotnie przez nas 
przedstawiany senior-lekkoatleta. W kategorii M65 zdobył tytuł Mistrza Polski.
Następne zawody w lipcu, w których wystąpi lubonianin, to indywidualne Mistrzo-
stwa Polski w Krakowie i Mistrzostwa Europy w Arhus (Dania).

(L)

Dobre, bo mistrzowskie

Starty pana Sylwestra

Sylwester Lorenz 
– w środku – 
Mistrz Polski Wete-
ranów w pięciobo-
ju lekkoatletycz-
nym

W mało używanej części ogrodu 
na jednej z posesji przy ul. Rivo-
liego, kilkadziesiąt metrów od 
torów kolejowych, podczas prac 
porządkowych znaleziono pocisk. 
Niebezpieczne miejsce właścicie-
le zaznaczyli kamieniem i zgło-
sili policji. Przybył patrol saper-
ski, który wykrywaczem metalu 
przeczesał teren i  wydobył nie-
bezpieczne znalezisko. Był to 
przeciwpancerny pocisk artyle-
ryjski o  średnicy ok. 150  mm 
pochodzący z  haubico-armaty 
z  czasów II  wojny światowej. 
Prawdopodobnie miał służyć 
w zniszczeniu strategicznego celu 
(np. torów kolejowych czy stano-
wiska niemieckiego) lub też nie 
dotarł do fortu na Dębcu.

(R)

Dobre, bo unieszkodliwione

Niewybuch

Q
Saperzy umieścili niewybuch w specjalnym pojeździe wyposażonym w komorę do 
przewozu m.in. takich niebezpiecznych ładunków

Q
Niewybuchem okazał się radziecki pocisk 
przeciwpancerny kalibru 152,4 mm (BR-
540), amunicja np. haubico-armaty ML-20S 
wz. 1937/1943

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

Dwa budynki „Lubonianki” przy ul. gen. 
Sikorskiego, nr  41 i  43, doczekały  się 
długo oczekiwanego remontu. W czerw-
cu rozpoczęło się ich docieplanie (ter-
momodernizacja). Są to ostatnie bloki 
w  spółdzielni, w  których materiałem 
izolacyjnym była suprema i charaktery-
zowały  się wysokim współczynnikiem 
przenikania ciepła. Wraz z docieplaniem 

ścian będzie przeprowadzona wymiana 
posadzek na balkonach oraz płyt w ba-
lustradach balkonowych. Wymienione 
zostaną okna starego typu oraz rynny 
i opaski wokół budynków, a także wy-
konane inne niezbędne prace. Roboty 
szybko postępują, a prezes Zarządu, Piotr 
Konik, często osobiście ich dogląda.

Jan Błaszczak

Letnia akcja
Docieplanie budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej

Q
Prezes Piotr Konik i kierownik Działu Eksploatacji – Mikołaj Kujawiński – przed do-
cieplanym budynkiem przy ul. Sikorskiego 41   fot. Jan Błaszczak

Na terenie Lubonia, zwłaszcza w uczęsz-
czanych miejscach publicznych i  przy 
placówkach miejskich, pojawiły się po-
mysłowe reklamy, popularyzujące letnią 
formę wypoczynku na wygospodarowa-
nym przez miasto w kolejnym sezonie 
terenie nad Wartą. Fronty zbitych z de-
sek białych skrzynek z ziemią i trawiastą 
roślinnością, posadowionych na szarych, 
drewnianych paletach, zaopatrzono 
w niebieskie tabliczki z napisem: „plaża 
miejska LUBOŃ/ ZAPRASZAMY/ 10 
CZERWCA – 30 WRZEŚNIA/ RZECZ-
NA, LUBOŃ”.

(S)

Nowa forma popularyzowania miejskiej 
działalności – skrzynka z „nadmorską” 
trawą i tabliczką zapraszającą na plażę 
nad Wartą – pod tablicą informacyjną 
w parku Siewcy   fot. Hanna Siatka

Q

Kawałek plaży

Poznań, ale też Luboń, ma nowy szpital 
psychiatryczny. Powstał przy Centrum 
Medycznym HCP na Wildzie. Kilkupię-
trowy budynek o�cjalnie otwarto 13 
czerwca. Pierwsi pacjenci: dorośli i na-
stoletni, będą mogli z  niego korzystać 
od 1 sierpnia. Brakowało w  Poznaniu 
miejsc dla chorych, wymagających le-
czenia szpitalnego. 
– Od 40 lat Poznań czekał na nowy szpi-
tal psychiatryczny. Sądzę, że będzie to 
realizacja potrzeb, szczególnie tych osób, 
które najbardziej tego potrzebują. Powstał 
szpital, który posiada siedem oddziałów 
zamkniętych, dwa dzienne, zespół porad-
ni – mówił dla Polskiego Radia Poznań, 
prezes Centrum Medycznego HCP, Le-
sław Lenartowicz.
Nowy poznański szpital jest gwarancją 
dla pacjentów, że będą leczeni na pozio-
mie światowym i blisko miejsca zamiesz-
kania. Powstał, w rekordowym tempie, 
bo dwa lata po podpisaniu listu inten-
cyjnego w sprawie jego budowy. Pierw-
si pacjenci zostaną przyjęci dopiero 

Rozbudowa Centrum HCP
Otwarto szpital psychiatryczny w Centrum Medycznym HCP im. Jana 
Pawła II w Poznaniu, które działa pod prezesurą lubonianina Lesława 
Lenartowicza

Q
Prezes Centrum – lubonianin Lesław 
Lenartowicz w swoim gabinecie    
fot. Jerzy Nowacki

w  sierpniu, bo szpital musi podpisać 
kontrakt z NFZ. Dyrektor wielkopolskie-
go oddziału funduszu, Agnieszka Pach-
ciarz zapewniała, że są pieniądze na 
opiekę nad chorymi z problemami psy-
chicznymi.

Ta nowa placówka będzie służyła wszyst-
kim, ale może najbardziej młodym pa-
cjentom, którzy coraz częściej, co nie-
pokojące, potrzebują takiej opieki me-
dycznej.

JN

Q
Nowy szpital psychiatryczny w Poznaniu, który będzie służył także lubonianom   
fot. Jerzy Nowacki
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Od 2023  r. każda gmina ma posiadać 
zgodny z  obowiązują od 18 listopada 
2015 r. Ustawą o rewitalizacji – Gminny 
Program Rewitalizacji (GPR). Zdaniem 
pomysłodawców, GPR pomaga porząd-
kować przestrzeń publiczną. Do jego 
sporządzenia przystąpiło już wiele struk-
tur administracyjnych, w  tym Luboń. 
Stracą ważność lokalne programy rewi-
talizacji („Miejski Program Rewitalizacji 
dla Miasta Luboń” z 2013 r.). GPR jest 
niezbędnym narzędziem w ubieganiu się 
o środki w konkursach ogłaszanych w ra-
mach rewitalizacji miast. Najbliższe, 
w  których chce wystartować Luboń, 
ruszą tej jesieni.

O programie
W ramach GPR gmina wyznacza na 
swoim terenie obszary: zdegra-
dowany, a na nim 
obszar rewitali-

zacji (patrz mapka: kolor czerwony – obszar 
zdegradowany, zielonyy – do rewitalizacji). 
Aby tego dokonać konieczne było przepro-
wadzenie analizy negatywnych zjawisk wy-
stępujących na terenie Lubonia w  pięciu 
sferach: społecznej, gospodarczej, środowi-
skowej, przestrzenno-
-funkcjonalnej, 
technicznej. Ana-
lizę przeprowa-
dzono w sto-
sunku do 
naj-

Miasto do odnowy
Luboń opracował Gminny Program Rewitalizacji 2017-2027, dzięki 
któremu będzie się mógł starać o środki zewnętrzne

mniejszej jednostki przestrzennej, tj. ulicy, 
w oparciu o dane do końca 2016 r. z Urzędu 
Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), 
Ośrodka Kultury, Komisariatu Policji w Lu-
boniu, Banku Danych Lokalnych GUS 
i opracowań branżowych dotyczących Lu-
bonia. Sporządzenie diagnozy miasto zleci-
ło Dolnośląskiemu Centrum Rozwoju Lo-
kalnego (DCRL), które analizując zjawiska 
według 17 kryteriów, wyznaczyło wymaga-
ne ustawą obszary (tzw. delimitacja) oraz 
opisało cele, kierunki i sposoby działań na 
obszarach wymagającym odnowy. Za obszar 
zdegradowany uznano ulicę, która spełnia 
przynajmniej 9 z 17 wskaźników i charakte-

ryzuje się szczególną koncentracją proble-
mów społecznych (58 ulic w mieście). Po 
spacerze w  terenie, debacie, konsultacjach 
społecznych i warsztatach zgłaszania propo-
zycji do GPR, które to formy nie wzbudziły 
zainteresowania wśród lubonian, Rada Mia-
sta podjęła uchwałę o przystąpieniu do opra-
cowania GPR (24.05.2017). Formalnie do 2 
czerwca zbierano propozycje zadań przewi-
dzianych do przeprowadzenia na obszarze 
rewitalizacji. Mogli je składać mieszkańcy, 
wspólnoty, organizacje, spółdzielnie, �rmy, 
miasto. Warunkiem kwali�kującym zadanie 
do programu jest znajdowanie się miejsca 
(terenu), którego przedsięwzięcie dotyczy, 
na obszarze wytyczonym do odtworzenia. 
Ponadto przedsięwzięcie ma odpowiadać na 

Luboń – Rewitalizacja (kierunki 
zmian funkcjonalno-przestrzennych); 
kolorem czerwonym zaznaczono obszary 
zdegradowane, zielonym – obszary do rewitali-
zacji: OR1 – Obszar Rewitalizowany 1 (wschodnia 
część miasta, główną oś stanowią ulice Dworcowa 
i Armii Poznań o południowym przebiegu, z wysokim 
udziałem obiektów zabytkowych, wielkość: 212,45 ha, tj. 
15,71% powierzchni miasta, zamieszkany przez 3875 osób, 
tj. 12,66% ludności Lubonia), OR2 – Obszar Rewitalizowany 2 
(w zachodniej części miasta, obręb Żabikowo, o rozwiniętej 
infrastrukturze drogowej i komunalnej, wielkość: 44,32 ha, tj. 
3,28% powierzchni miasta, zamieszkany przez 3044 osoby, tj. 
9,94% mieszkańców Lubonia); punkty A – podstawowe projek-
ty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne (lista A); punkty B – przed-
sięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające (lista B); A1-A17 – prze-
budowa Domu Włodarza oraz projekty uzupełniające Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Miejskiej; B1 – przebudowa placu bł. Edmun-
da Bojanowskiego; B2 – zagospodarowanie terenów leśnych Nad-
leśnictwa Babki w sąsiedztwie dawnej przystani kajakowej; B3 – bu-
dowa ciągu rekreacyjnego pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Kocie 
Doły; B4 – przeniesienie �lii bibliotecznej i powstanie mediateki (jedy-
ne przedsięwzięcie poza obszarem rewitalizacji); B5-B7 – projekty reali-
zowane przez MOPS; B8 – rewitalizacja zabytkowego obiektu przemysło-
wego – budynku Hali Poelziga; B9-B13 – unikalne, zabytkowe budynki willo-
we, ul. Kolonia PZNF 1-4 i ul. Armii Poznań 51 – remont dachu; gwiazdkami zazna-
czono lokalizację obiektów, których dotyczą projekty, kolory w umieszczonych 
przy nich kołach wskazują na kierunki rewitalizacji: żółty – sfera społeczna, brązo-
wy – techniczna, niebieski – funkcjonalno-przestrzenna, zielony – środowiskowa
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kwestie przedstawione w diagnozie, tj. roz-
wiązywać wykazane tam problemy, m.in. 
inwestycyjne rozumiane jako zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej (np. termomo-
dernizacja budynków, zastosowanie technik 
energooszczędnych), międzypokoleniowe, 
kulturalno-społeczne (np. kwestia bezrobo-
cia). Zakres tych zadań jest bardzo pojemny. 
Sam program i wyznaczone w nim obszary 
podlegają aktualizacji.
Po 10 lipca projekt wysłano do zaopi-
niowania 21 instytucjom (m.in. Gminnej 
Komisji Urbanistycznej i  Komitetowi 
Rewitalizacji oraz zewnętrznym), które 
mają 14 dni na ewentualne uwagi. Potem 
program trafi pod obrady rajców 
(uchwała).
Na opracowanie GPR Luboń otrzymał 
ze środków unijnych 56 000 zł, które, wg 
informacji od władz miasta, w  całości 
pokryją koszty stworzenia programu.

Kto, co zgłosił
Miasto zadeklarowało do programu 4 
zadania inwestycyjne:
1. przebudowę i rozbudowę Domu Wło-
darza (patrz mapa – projekty A1-A17), 
szacunkowa wartość: 2 600 000 zł (w tym 
390  000 środki krajowe publiczne 
i 2 210 000 środki UE);
2. budowę ścieżki rowerowej wzdłuż 
Kocich Dołów (B3), koszt: 2 000 000 zł 
(345 000 zł i 1 700 000 z UE)
3. zagospodarowanie terenów leśnych 
Nadleśnictwa Babki w sąsiedztwie daw-
nej przystani kajakowej nad Wartą, od 
parku Siewcy przez las do dawnej przy-
stani, w tym zagospodarowanie przysta-
ni (B2), 2  300  000  zł (345  000  zł, 
1 955 000 z UE); 
4. przebudowę placu Edmunda Boja-
nowskiego (B1), 1 550 000 zł (232 500 zł, 
1 317 500 z UE).
O ile w  przypadku dwóch pierwszych 
zadań miasto jest gotowe, by stanąć do 
konkursów (spełnia warunki formalne), 
o tyle dwóch pozostałych nie można skon-
kretyzować, a  tym samym ubiegać  się 
środki na ich realizację. Miasto nie może 
bowiem na razie liczyć na zgodę nadle-
śnictwa na przebieg ścieżki wzdłuż całego 
zamierzonego terenu, trudno też projek-
tować zadanie inwestycyjne dla dawnej 
przystani w sytuacji, gdy trwa proces o wy-
danie tej nieruchomości miastu przez 
zasiedziałego tam mieszkańca. Dla placu 
w Żabikowie natomiast miasto dysponuje 
jedynie koncepcją (patrz: „WL” 03-2014, 
str. 2). Brak projektu i pozwolenia na bu-
dowę odsuwa tę głośno zapowiadaną in-
westycję w przyszłość.
Kilka słów o przebudowie Domu Włoda-
rza, który bierze już udział w konkursie 
marszałkowskim na środki unijne (rozwój 
instytucji kultury) i ma już za sobą pozy-
tywną ocenę formalną. Jeśli ocena mery-
toryczna zakończy się negatywnie dla lu-

bońskiej inwestycji, jesienią miasto za-
cznie  się ubiegać o  środki w  konkursie 
rewitalizacyjnym. Zadaniu będą towarzy-
szyć tzw. inwestycje miękkie związane 
z Domem Włodarza, zgłoszone przez lu-
bońską Bibliotekę Miejską, Ośrodek Kul-
tury i Szkołę Podstawową nr 2 (patron – hr. 
August Cieszkowski – właściciel folwarku, 
do którego Dom należał). W tym kształcie, 
w czym upewniła się burmistrz Małgorza-
ta Machalska w Urzędzie Marszałkowskim, 
luboński projekt ma duże szanse na wspar-
cie zewnętrzne.

Poza zgłoszonymi przez miasto i placów-
ki miejskie, do GPR złożyły również wnio-
ski Luvena SA (rewitalizacja zabytkowej 
Hali Poelziga, na mapce: B8, szacunkowa 
wartość: 1 090 000 zł, w tym 163 500 zł ze 
środków prywatnych i 926 500 z UE) oraz 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Swarzędz” 
(zabytkowe budynki willowe przy ul. Ko-
lonia PZNF 1-4 i ul. Armii Poznań 51 – 
remont dachu, B9-13; 556 374 zł, w tym: 
83 454 zł własne i 472 916 z UE). Progra-
mem zainteresowała się też Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Lubonianka”, ale ze wzglę-
du na zagęszczenie mieszkańców przekra-
czające wymagane 30%, nie znalazła  się 
w obszarze do zrewitalizowania. Z powo-
du trudności z określeniem własności te-
renów wspólnych pomiędzy blokami 
pierwotne propozycje wycofały też dwie 
inne spółdzielnie mieszkaniowe z terenu 
Lubonia – „Swarzędz” i  „Spójnia”. Do 4 
lipca, do kiedy zbieraliśmy informacje, do 
GPR nie wpłynęła żadna uwaga.

Co wykazała diagnoza?
W analizie miasta sporządzonej na po-
trzeby GPR można znaleźć ciekawe spo-
strzeżenia. Luboń, który pod koniec 
2016 r. zamieszkiwało 31 375 osób, cha-

rakteryzuje  się wysokim wskaźnikiem 
zaludnienia, który wyniósł 2322 osób/
km2 i był znacznie większy niż średnia 
dla powiatu poznańskiego (197 osób/
km2). W mieście zarejestrowanych było 
327 bezrobotnych, co stanowiło 1,04% 
(Przypomnijmy, że w kraju stopa bezro-
bocia wyniosła w kwietniu br. 7,7%). 120 
osób, tj. 36,7% wszystkich bezrobotnych 
w  mieście, to długotrwale pozostający 
bez pracy. Obszary o największym bez-
robociu to tereny o przeważającej funk-
cji mieszkaniowej, w  której dominuje 

najstarsza zabudowa, co dodatkowo 
pogłębia problemy społeczne w  tych 
miejscach. Są to również obszary o nie-
korzystnej strukturze demogra�cznej (tj. 
m.in. z przewagą osób w wieku popro-
dukcyjnym). Liczba osób objętych po-
mocą społeczną w 2016 r. wynosiła 956 
i była o 17% wyższa niż w 2011 r. Świad-
czenia odbierało 403 rodzin (w 2015 – 
395). Dla aż ponad 95% z nich powodem 
przyznania świadczenia było ubóstwo 
(na 1000 mieszkańców przypada ponad 
30 osób korzystających ze wsparcia so-
cjalnego). Wskaźnik powyżej tej średniej 
(31,2 osoby/1000 mieszkańców) dotyczy 
67 ulic w Luboniu. Największą wartością 
charakteryzowały się m.in. ulice: Żeglar-
ska, Samotna, Kurpińskiego, Stawna, 
Źródlana, Kanonierów, Świerczewska 
i  Piaskowa. Szczególna koncentracja 
ubóstwa występuje w północno-wschod-
niej części miasta, gdzie w dużej części 
zamieszkują osoby wcześniej pracujące 
w zlikwidowanych zakładach pracy. Naj-
większe zagrożenie przestępczością ma 
miejsce w centralnych strefach Lubonia 
oraz w strefach mieszkalnych położonych 
przy głównych drogach miasta. Luboń 
charakteryzuje niski poziom aktywności 

społecznej mieszkańców (czytelnicza – 
6,79 czytelników bibliotek na 100 miesz-
kańców; kulturalna – 18,16 na 1000 
mieszkańców, duże zróżnicowanie prze-
strzenne poziomu czytelnictwa). Wśród 
ulic zamieszkanych przez stosunkowo 
dużą liczbę osób, ani jedna nie uczest-
niczy w  działaniach kulturalnych z  ul. 
Dworcowej, Kolonia PZNF, plac Edmun-
da Bojanowskiego, Niepodległości. 
Z oferty samorządowych jednostek kul-
tury korzysta zaledwie kilka osób takich 
dużych ulic, jak: Osiedlowa, Kościuszki 
czy Armii Poznań. Frekwencja wyborcza 
zanotowana w  Luboniu w  2014  r. 
(41,36%), była jedną z najniższych w po-
wiecie (48,23%) oraz województwie 
(46,94%). Dostrzega się rosnący problem 
związany ze starzeniem się społeczności 
lokalnej. Głównym kierunkiem działal-
ności gospodarczej w gminie jest handel 
i rzemiosło. Uwagę zwraca duży udział 
podmiotów w dziale budownictwa oraz 
przemyśle i  wytwórstwie. Poziom roz-
woju przedsiębiorczości w Luboniu jest 
wyższy niż w województwie i w powiecie 
(odpowiednio 18,8 i 24,1 podmiotu/100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym). 
Tym samym uznano, że sfera gospodar-
cza nie może stanowić miary degradacji 
miasta, więc nie została uwzględniona 
jako czynnik służący wyznaczeniu ob-
szarów zdegradowanych i rewitalizacji. 
Uznano, że całe miasto charakteryzuje się 
przekroczeniem standardów środowiska 
w zakresie czystości powietrza. Wystę-
puje koncentracja stężeń szkodliwych 
pyłów: PM10, PM2,5 oraz B(a)P). W sta-
rych obiektach głównym źródłem ogrze-
wania jest paliwo niskoemisyjne oraz 
występuje koncentracja obiektów pokry-
tych azbestem. Przewaga wiatrów za-
chodnich sprawia, że zanieczyszczenia 
spowodowane nadmiernym ruchem 
samochodów na autostradzie A2, drodze 
wojewódzkiej 430 i krajowej nr 5 bardzo 
często są kierowane bezpośrednio nad 
Luboń. Połowa ulic nie posiada kanali-
zacji deszczowej, co przyczynia  się do 
niekontrolowanego spływu wód opado-
wych do gruntu oraz lokalnych zbiorni-
ków i cieków wodnych. Na 224 zamiesz-
kane ulice w mieście, jedynie niespełna 
2% posiada ścieżkę rowerową (Armii 
Poznań, Polna, Poznańska i Wschodnia). 
Dostrzega się wyraźny brak odpowiada-
jących potrzebom społecznym przestrze-
ni publicznych. Brak jest spójnej sieci 
ciągów pieszych i  rowerowych, które 
zapewniłyby dostępność do istniejących 
obiektów sportowych i  terenów zielo-
nych.

Ulice tworzące obszar zde-
gradowany:
Obszar o największej liczbie 
kryteriów degradacji to: 

Q
Dom Włodarza od strony ul. Puszkina – przedmiot najdokładniej zaplanowanych 
działań w ramach GPR. Po przebudowie – miejsce i cel szeregu przedsięwzięć reali-
zowanych przez różne instytucje w Luboniu   fot. Hanna Siatka

cd.  
na str. 
17
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SÓL W OKU
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Przechodnie narzekają na 
niefachowo zorganizowane 
obejścia placu budowy ron-
da na skrzyżowaniu ulic 
Pułaskiego i  al. Jana Paw-
ła  II. Teren inwestycji od-
grodzono plastikową siatką 
rozpiętą na słupkach i prę-
tach. Siatka zsuwa się w nie-
których miejscach z nieza-
bezpieczonych drągów, 
które grożą poranieniem 
przechodzących i  przejeż-
dżających tędy na jednośla-
dach. Niebezpiecznie jest 
szczególnie na tymczaso-
wym przejściu od strony 
bloku z  adresem: al. Jana 
Pawła  II nr  7, w  którym 
mieści się poradnia wetery-
naryjna i  do niedawna 
funkcjonował sklep instala-
cyjny. Na wąskim, położo-
nym na łuku chodniku ła-
two o  wzajemne potrące-
nie się przez przechodniów 
lub zderzenie z rowerzystą, 
i  upadek na sterczące, za-
rdzewiałe, stalowe pręty.

HS

Bez wyobraźni

Q
Niedbale zabezpieczone przejście przy rondzie bu-
dowanym w NCL, od strony ul. Pułaskiego. Aż strach 
pomyśleć, co się stanie, kiedy będzie tędy przecho-
dzić grupa rozbawionych dzieci czy młodzieży, popy-
chając się wzajemnie   fot. Hanna Siatka

Masowo usychają drzewka rosnące wzdłuż 
ul. Armii Poznań, na wysokości od wjazdu na 
teren dawnych Zakładów Ziemniaczanych do 
skrzyżowania z ul. 3 Maja. Te jarząby mączne, 
choć wegetują tu już przez dziesięciolecia, chy-

ba niezbyt dobrze to miejsce tolerują. Zalicza się 
je do roślin obojętnych na kwasowość gleby 
(tzw. „ph”), a więc i  sypanie solą w zimie, są 
odporne na zanieczyszczenia, wykorzystuje się 
je np. przy rekultywacji terenów zdegradowa-
nych. Na Armii Poznań wszystkie naturalnie 
pochylają się w kierunku od drogi do chodni-
ka, jakby chciały stąd uciec. Czy jest to wynik 
skłaniania się ku spokojniejszej stronie i wodzie 
– Warcie – czy raczej efekt przejazdu tysięcy 
aut, które przez lata podmuchem powietrza 
odpychają korony od drogi. W tym roku ob-
serwujemy tu też ich masowe usychanie. Co 
jest powodem? Nie wiadomo, czy ktoś lub coś 
im w  tym pomogło, czy w  naturalny sposób 
umierają, stojąc. Pocieszeniem mogą być mło-
de klony, które posadzono tu dalej od jezdni.

(R)

Ginąca zieleń

Q
Szpaler uschniętych drzewek jarząbu mączne-
go rosnących w pasie zieleni pomiędzy jezdnią 
a chodnikiem ul. Armii P-ń   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Na odcinku ul ic y 
ks. S. Streicha, pomiędzy 
skrzyżowaniami z ul. Ma-
tejki oraz Cieszkowskie-
go, znajduje  się znak 
mówiący o ograniczeniu 
prędkości do 40 km/
godz. Niestety, umiesz-
czony poza chodnikiem 
jest przysłonięty przez 
wybujałą zieleń, przez co 
niewidoczny z  odpo-
wiedniej (bezpiecznej) 
odległości dla kierowców. 
Sytuacja ta ma miejsce 
zaledwie kilkadziesiąt 
metrów od siedziby Stra-
ży Miejskiej, która od 
wielu już lat urzęduje na 
pobliskim dworcu PKP.

(I)

Pod nosem

Q
Choć codziennie do swojej siedziby przejeżdżają tędy strażnicy miejscy, to żaden 
z dziesięciu (11) nie zwrócił dotychczas uwagi, że znak ograniczający prędkość na 
ul. ks. Streicha jest zasłonięty. Ktoś powie, to przecież logiczne – „Nie widzą, bo jest 
zasłonięty”, no to czego się czepiacie? No właśnie, dobrze więc, że są zdjęcia. Moż-
na wpatrzyć się w ten zatrzymany kadr wykonany z pozycji kierowcy i z prawej 
strony pomiędzy liśćmi dostrzec czerwone elementy znaku   fot Piotr P. Ruszkowski

Użytkownicy przy-
stanku autobusowe-
go na ul. Armii Po-
znań w  kierunku 
Puszczykowa, usy-
tuowanego w pobli-
żu tunelu pod tora-
mi kolejowymi na 
przedłużeniu ul. Fa-
brycznej, skarżą się 
na nieprzycięte ga-
łęzie drzew. Zwisają 
zbyt nisko i  wcho-
dzą w światło chod-
nika, utrudniając 
dojście do przystan-
ku i  ograniczając 
widoczność stoją-
cym na nim. Po ob-
�tych deszczach są 
też przyczyną do-
datkowej wody spa-
dającej z  liści na 
głowy dużymi kro-
plami. Mieszkańcy 
pytają, dlaczego nie 
przycina się ich sys-
tematycznie? Tak 
niewiele potrzeba! 
Przypomnijmy, że 
ulica ta nie jest dro-
gą gminną, lecz wo-
j e wó dzką   430 , 
o  którą powinny dbać inne służby niż w  Luboniu. 
Osobną kwestią jest to, kto powinien je powiadamiać 
i być z nimi w stałym kontakcie służbowym.

(I)

Proszą o przycięcie

Q
Nadmiernie zarośnięte dojście do przy-
stanku przy ul. Armii Poznań utrudnia też 
obserwację jezdni przez oczekujących na 
autobus (zbliża się czy nie)   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q
Brak liści na suchych drzewkach pomaga 
w dostrzeżeniu znaku drogowego o zaka-
zie wyprzedzania na tym odcinku drogi   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

W ubiegłym miesiącu, przy okazji od-
wołania prezesa miejskiej spółki LOSiR 
i  wywiadu na ten temat z  burmistrz 
Małgorzatą Machalską, przytoczyliśmy 
treść interpelacji złożonej przez radnego 
Jakuba Bielawskiego podczas marcowej 
sesji RML. Jedną z ważniejszych spraw, 
jaką podnosi, jest ustalenie jakości mu-
rów wykonanych podczas adaptacji owa-
lu w  hali LOSiR przy ul. Kołłątaja  2. 
Eksperci budowlani tworzący bądź we-
ry�kujący „Kosztorys powykonawczy” 
w  2013  r. oraz „Opinię techniczną” 
w  2016  r. z  uporem utrzymują, że 
wszystkie mury wykonane w  ramach 
adaptacji zostały wykonane z  pełnej 
cegły o grubości 1 cegły. Podobne sta-
nowisko nadal podtrzymują władze sa-
morządowe Lubonia, które pomimo 
doniesień prasowych oraz obietnic bur-
mistrza Dariusza Szmyta o  zwery�ko-
waniu tych faktów, nie kwapią  się do 
rzetelnego rozliczenia tej dziwnej inwe-
stycji.

By dostrzec szczegóły inwestycji, przed-
stawimy trzy, tym razem duże i koloro-
we zdjęcia, jedne z wielu, jakimi dyspo-
nuje redakcja „Wieści Lubońskich”, jako 
dowody obrazujące rzeczywistość zwią-
zaną z adaptacją owalnej hali LOSiR-u. 
„Wygrzebaliśmy je” teraz, przygotowu-
jąc się do procesu z powództwa dyrek-
tora (prezesa Zarządu) LOSiR – Z. Traw-
ki – przeciwko P. P. Ruszkowskiemu oraz 
Stowarzyszeniu „Forum Lubońskie” 
o ochronę dóbr osobistych. Wspomnia-
łem o tym w poprzednim numerze na 
str. 2 we wstępniaku „Prawda boli?”.

Jakość murów (dowód A)
Połączone w panoramę zdjęcia, zrobio-
ne przez dziennikarza „WL”, ukazują 

jednoznacznie, z  jakiego 
materiału zostały wykona-
ne ścianki działowe w LO-
SiR-ze w ramach adaptacji. 
Nie jest to cegła ceramicz-
na, lecz bloczki betonu 
komórkowego (suporeksu) 
wielkości 20 cegieł – dużo 
tańsze. Z tych zdjęć – do-
wodów rzeczowych – ła-
two określić także zakres 
prac budowlanych oraz 
obliczyć ilość użytego ma-
teriału. Główne ścianki 
działowe w siłowni (owa-
lu) oraz sali �tness (części 
ł ą c z n i k a )  u ł o ż o n o 
z 11 warstw bloczków su-
poreksu. Jak widać, by 
postawić taki mur, nie 
potrzeba wysokich rusz-
towań, które podnoszą 
koszt jednostkowy, a które 
z pewnością są wymagane 
przy budowie ścian bu-
dynków o  wysokości do 
4,5 m (jak podaje cytowa-
na dokumentacja). Odpo-
wiedzi m.in. na te dylema-
ty oczekiwał radny J. Bielawski w złożo-
nej w marcu na ręce Burmistrz Miasta 
kolejnej interpelacji (szczegóły czytaj 
w „Zamrożony temat?”, „WL” 06-2017, 
str. 18).

Tempo prac? (dowód B)
Zdjęcie drugie wykonane od strony owa-
lu (siłowni) – największego pomieszcze-
nia o powierzchni 215,33 m2 (52,24%), 
oddanego w ramach adaptacji w 2013 r. 
– pokazuje stan su�tu oraz ścian tej 
dużej, owalnej sali w tym samym dniu, 
co zdjęcie pierwsze. Zważywszy na to, 

Nowe dowody?
Jeszcze o adaptacji owalu i łącznika w hali LOSiR – tym 
razem w trzech obrazkach

że minął zaledwie tydzień od podpisania 
umowy najmu pomiędzy LOSiR-em 
a  firmą „Transporter” (23 stycznia 
2013  r.), można uznać, że wykonanie 
tego wszystkiego, co zostało wykazane 
w  „Kosztorysie powykonawczym”, jest 
swoistym mistrzostwem świata! Zgodnie 
z zapisami tego dokumentu, który przy-
pomnijmy, stanowił podstawę rozliczenia 
pomiędzy miastem a  „inwestorem ze-
wnętrznym”, w przeciągu zaledwie sied-
miu dni od zawarcia umowy (bowiem 
w  dniu wykonywania zdjęcia już nikt 
nad su�tem siłowni nie pracował) prawie 

wszystko było gotowe. Tak więc w jed-
nym tygodniu zdołano: ogłosić stosow-
ne procedury, by wyłonić wykonawców, 
ci zaś zdążyli zorganizować prace, zaku-
pić materiały, zsynchronizować wszyst-
kich fachowców: elektryków, tynkarzy, 
monterów podwieszanego su�tu itd., 
włącznie z  pomalowaniem i  zamonto-
waniem oświetlenia! Sprawność organi-
zacyjna godna Księgi Rekor-
dów Guinnessa. Aż dziw, że 
takich fachowców i tempa nie 
widzimy w mieście na innych 
frontach.

Q
Dowód A – Złączona z dwóch zdjęć panorama, wykonana 31 stycznia 2013 r. z przyszłej sali �tness, pokazuje zaawansowanie prac adaptacyjnych owalu i łącznika 
LOSiR-u. Z lewej (pomiędzy �larami) – ścianki działowe z siłownią (owalem) w trakcie wypełniania szczelin kawałkami styropianu i zaprawą. Z prawej ścianka oddzie-
lająca salę �tness od recepcji. Nad głową osoby opartej o pojemnik na odpady (z prawej) widoczne są wiązania muru z zapleczem recepcji (zaznaczone czerwonym 
owalem). Jak widać, tamto pomieszczenie zostało wykonane z bloczków grubości 12 cm – 1/2 cegły (inaczej niż podają dokumenty: „Kosztorys powykonawczy i „Opi-
nia techniczna”). Ten dowód (zdjęcie) był podstawą stawianej, m.in. wcześniej w artykułach, tezy o jakości i ilości murów   fot. Władysław Szczepaniak

cd.  
na str. 
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Q
Dowód B – Zdjęcie wykonane z owalnej sali, przedstawia stan siłowni w dniu 31 stycznia 2013 r. 
Z podstawowego dokumentu rozliczeniowego – „Kosztorysu powykonawczego” wynika, że insta-
lacje elektryczne, su�t podwieszany, tynki, malowanie itd. wykonano pomiędzy 23 a 31 stycznia 
2013 r. Nawet oświetlenie su�towe jest już zamontowane. Dodatkowo z lewej widoczny szary 
mur, który wg ekspertów oraz osób odpowiedzialnych w Luboniu za mienie publiczne został 
wykonany, podobnie jak inne, z pełnej cegły! Tymczasem dowód ten pokazuje także, że materiał, 
z którego wykonano ścianki działowe, to tańszy i łatwiejszy w obróbce oraz montażu suporeks. 
Dla ułatwienia liczenia zaznaczyliśmy liczby warstw wykonanych w ramach adaptacji w 2013 r.   
fot. Władysław Szczepaniak
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Mistyfikacja (dowód C)
Ostatni dowód – fotogra�a 
publikowana w tym odcinku, 
którą mamy w archiwum, po-
chodzi sprzed 9  lat. Została 

wykonana we wrześniu 2008 r., podczas 
lustracji prac (także autorstwa dzienni-
karza „WL”). We wrześniowym numerze 
„Wieści Lubońskich” z 2008 r., w arty-
kule na str. 18 pt. „Nadrabianie czasu” 
będącym rapor-
tem z  prac nad 
wykonywaniem 
całej hali widowi-
skowo-sportowej, 
pod jednym ze 
zdjęć tra�amy na 
podpis takiej oto 
wymownej treści: 
Oryginalny owal, 
który pierwotnie 
przeznaczony był 
na stołówkę, póź-
niej na salę repre-
zentacyjną Lubo-
nia, teraz już pra-
wie gotów do 
malowania i  kła-
dzenia podłóg. 
Tak „WL” opisały 
stan sali owalnej 
LOSiR-u.
W związku z po-
w y ż s z y m ,  ż e 
owalna sala była 
prawie ukończo-
na już w  2008  r. 
(„inwestor” 
wszedł na goto-
we), cisną się ko-
le jne  pytania 
w  tej sprawie: 
Kto dopuścił  się 
takiej manipula-
cji? Kto pozwolił 
na to, by wyko-
nane przed laty 
prace budowlane 
sprzedać ponow-
nie jako inwesty-
cję w  ramach 
adaptacji 
w 2013 r.? Kto za 
ten stan odpo-
wiada? To pyta-
nia bezwzględnie 
wymagające od-
powiedzi. Tym-
czasem opinia 
publiczna wciąż 
czeka na kwestie wyrażone w interpe-
lacji radnego w  marcu br. Pomimo 
statutowego wymogu udzielenia od-
powiedzi w przeciągu 30 dni, magistrat 
milczy. Nie wynika to z  wyjątkowej 
zawiłości czy trudności udzielenia od-
powiedzi w wyjaśnieniu spraw, raczej 
niechęci do drążenia tematu. W związ-
ku z  obecną publikacją i  dla wielu 
„nowymi dowodami”, możemy spo-
dziewać się kolejnych pytań do władz 
kierowanych przez radnych czy miesz-
kańców.

Suplement
Ilość murów została zweryfikowana 
„Opinią techniczną”, która, na skutek 
wcześniejszych materiałów prasowych 

oraz interpelacji, została przeprowa-
dzona w 2016 r. Pisaliśmy o tym w paź-
dzierniku 2016 r. na str. 16 w artykule 
„Jednak brakuje 111 m2 muru w LO-
SiR-ze!” Konsekwencją wykazania 
w „Opinii technicznej” dokładnie bra-
ku 110,73  m2 muru było potrącenie 
kwoty 11 795 złotych i 11 groszy z roz-
liczeń LOSiR-u z firmą „Transporter”. 
(co średnio stanowi 106,52 zł za m2 – 

wg kosztorysu 1m2 kosztował 202,72 zł 
lub 201,26 zł +VAT). Jak tłumaczy szef 
spółki LOSiR, był to wynik jedynej 
omyłki obliczeniowej, a  „Kosztorys 
powykonawczy” nie tylko stanowił 
podstawę rozliczeń, ale przede wszyst-
kim miał na celu zweryfikowanie, czy 
najemca („inwestor zastępczy”) wyko-
nał określone prace i czy odbyło się to 
na jego koszt. No właśnie? Czy publi-
kacja tych zdjęć to potwierdza? Poka-
zuje wyraźnie, że prace wykonane 
przed wrześniem 2008  r. zostały po-
wtórnie wykazane w 2013 r. i są odli-
czane w czynszu! Co z tymi „nowymi 
faktami prasowymi” zrobią teraz de-
cydenci? Czy nadal będą udawać 
i twierdzić, że wszystko jest w porząd-

Nowe dowody?

cd.  
ze str. 
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ku i zostało już skrupulatnie wyjaśnio-
ne oraz definitywnie załatwione?
Jeszcze uwaga, zdjęcia zostały wyko-
nane aparatami cyfrowymi, które 
w pliku zapisują ukryte dane, takie, 
jak m.in. marka aparatu, data wyko-
nania zdjęcia, warunki ekspozycji 
itd., czyli tzw. dane EXIF. Gdyby więc 
komuś przyszło do głowy twierdze-
nie, że to fotomontaż, którego celem 
nie jest prawda, lecz chęć zaszkodze-
nia niektórym osobom, można to 
zweryfikować.

„Kosztorys powykonawczy”, który tutaj 
jest wielokrotnie przywoływany, to bar-
dzo ważny dokument. Jego zapisy i wia-
rygodność nie zostały nigdy podważone 
przez dyrektora LOSiR-u czy burmi-
strzów, którzy jak nikt inny doskonale 
wiedzieli, co i kiedy zostało wykonane. 
Takiej wiedzy nie musieli mieć biegli 
spoza miasta, nieuczestniczący w  pro-
cesie budowy czy adaptacji. Dokonując 
na zlecenie szefa LOSiR-u wery�kacji 
rzeczowej oraz �nansowej na potwier-
dzenie wykonanych prac, ktoś musiał im 
wskazywać, co dokładnie zostało zro-
bione w ramach adaptacji w 2013 roku, 
a co było już wcześniej!
Ów „Kosztorys powykonawczy”, który 
jak się okazuje jest jedną „wielką lipą”, 

jednocześnie stał się podstawą dla wy-
dawania wielu decyzji także organów 
kontrolnych, w  tym przez Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych 
w  Warszawie, gdzie ostatecznie tra�ło 
lubońskie odwołanie na niektóre zarzu-
ty i  zażalenia (inne niż w  powyższym 
materiale) wykazane przez Najwyższą 
Izbę Kontroli.

Taka jest prawda oparta na kilku zdję-
ciach dokumentujących fakty. Przez 
jednych, raczej tych o konserwatywnych 

poglądach, będzie postrzegana jako 
etycznie niedopuszczalny „przekręt”, 
przez innych o neoliberalnej wizji kapi-
talistycznego świata, jako przejaw spry-
tu i  biznesowej smykałki, która mie-
sza się z polityką.
Pro publico bono (Dla dobra wspólnego)

Piotr P. Ruszkowski

Przypomnijmy – wieloletniego dyrektora 
i prezesa zarządu LOSiR, za niedosta-
teczny przepływ informacji (jak twierdzi 
burmistrz i szef Rady Nadzorczej, nie 
w  tej sprawie), niedawno odwołano, 
kwitując – „wyczerpały  się możliwo-
ści współpracy”. (czytaj „WL” 06-2017)

Q
Dowód C – Zdjęcie przedstawia stan owalnej sali LOSiR-u (obecnie siłowni) we wrześniu 2008 r., prawie 5 lat przed adaptacją! Na posadzce i w łączni-
ku (za �larami) boazeria wygłuszająca kładziona wówczas na ścianach i falującym su�cie hali głównej LOSiR. Widać też zwisające z su�tu końcówki 
kabli (ok. 15), co świadczy, że instalacja elektryczna była wtedy położona; zamontowany i wstępnie przeszpachlowany su�t prawie gotowy do malo-
wania oraz otynkowane ściany i elementy betonowe konstrukcji. Jak to się stało i kto na to pozwolił, że wszystkie te pozycje znajdziemy wycenione 
w „Kosztorysie powykonawczym” siłowni w 2013 r.? Na przykład: ściany budynków za 13 177 zł; su�t podwieszany na kwotę 26 114 zł; układanie ka-
bla 7 952 zł; tynki stropów i ścian za 4 568 zł ... To kwoty netto, do których w ramach rozliczeń miasto musi dodać 23% podatku VAT. Razem ponad 63 
tysiące zł). Kto na tym skorzystał?   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W programie „Wielkopolska War-
ta Poznania” wicewojewoda Mar-
lena Maciąg i burmistrz Lubonia 
Małgorzata Machalska przekaza-
ł y  n a j ś w i e ż s z e  w i a d o m o ś c i 
o umowach z 17 gminami, na 25 
programów, które zostaną sfinan-
sowane ze środków otrzymanych 
z  Ministerstwa Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej.
Rząd przeznaczył na kilkuletni pro-
gram Senior+, 340 mln. złotych, 

a w tym roku 30 mln. Nasze woje-
wództwo dostało z tegorocznej puli 
ministerstwa 2 miliony 700 tysię-
cy  zł na ten cel, w  tym Luboń 
88 560 zł. To jest kwota, która sy-
tuuje nasz region w pierwszej trój-
ce kraju. Powstanie za nią 13 no-
wych dziennych miejsc pobytu dla 
seniorów w  gminach. Będą też 
przeznaczone na istniejące już pla-
cówki. Na przykład Luboń otrzy-
mał pieniądze na utrzymanie ist-

niejącego domu dziennego pobytu, 
do tej pory nazywanego „Senior-
-Wigor”. W  programie telewizyj-
nym jednak nie padła ta nazwa, 
bowiem tak nazywał  się projekt 
poprzedniego rządu. Tak, czy owak 
pieniądze zostały przyznane na 
jego kontynuację, pod nazwą Se-
nior+. Małgorzata Machalska po-
twierdziła potrzebę istnienia w Lu-
boniu kolejnego domu dziennego 
pobytu dla seniorów, a  przynaj-
mniej klubu. Gdy znajdzie odpo-
wiednią  loka l izac ję ,  w ystąpi 
z  wnioskiem o  dotację, na jego 
utworzenie. W Luboniu, jak stwier-
dziła, co piąty mieszkaniec ukoń-
czył 60 lat. Dom pobytu, który 
może przyjąć dziennie 30 osób, to 
stanowczo za mało.
Wszystkie projekty gmin naszego 
województwa, zweryfikowane przez 
Urząd Wojewódzki, został zatwier-
dzone przez ministerstwo. To duży 
sukces.

JN

Program można obejrzeć w Inter-
n e c i e :  h t t p : / / p o z n a n . t v p .
pl/32980157/26062017

Drugi dom seniora w Luboniu?
Burmistrz Małgorzata Machalska o programie Senior+ w TVP Poznań

Q
Burmistrz Małgorzata Machalska (2. z lewej) w studio TVP3 Poznań, w progra-
mie „Wielkopolska Warta Poznania”

QQ Wracam do pytań zadanych 
w ubiegłym miesiącu. Kto prze-
prowadzał kontrolę w Szkole 
Podstawowej nr  3 i  na czyje 
zlecenie? Na czym polegają 
nieprawidłowości �nansowe, które ta kon-
trola wykazała? Jakie organy zostały powia-
domione i przez kogo? Pytania o to, na czym 
polegały nieprawidłowości, czego dotyczyły 
i jakie są tego konsekwencje?, były już zada-
wane. Odpowiedź Urzędu była lakoniczna 
i uważam ją za arogancję ze strony władzy 
samorządowej. Dlaczego, z obowiązku, nie 
informuje o tym Urząd Miasta, a władzom 
trzeba zadawać publicznie pytania, by się tego 
dowiedzieć? Mieszkańcom się ta wiedza po 
prostu należy.    (rodzic)

Odp.: Podtrzymuję informację przekazaną 
poprzednio. W związku z ujawnionymi przez 
planowaną kontrolę wewnętrzną, nieprawi-
dłowościami �nansowymi przy realizacji re-
montu szkoły, zawiadomione zostały organy 
ścigania, które wszczęły postępowanie w spra-
wie. W zależności od przebiegu i efektów ww. 
postępowania będą mogły być przekazywane 
dalsze informacje w sprawie.   

oprac. Romualda Suchowiak  
(Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury)

Mieszkańcy pytają

Owiana 
tajemnicą

1 Maja, 11 Listopada, 22 Lipca, 
3  Maja, Adama Mickiewicza, 
Armii Poznań, Cieszkowskiego, 
Cmentarna, Ratajskiego, Dębo-
wa, Dożynkowa, Dworcowa, 

Ratajczaka, Galla Anonima, Górna, Grusz-
kowa, Rutkowskiego, Sienkiewicza, Sobie-
skiego, Poniatowskiego, Tuwima, Słowac-
kiego, Pułaskiego, Kolonia PZNF, Korcza-
ka, Kręta, Krucza, Ks. Nogali, Ks. Streicha, 
Kwiatowa, Lipowa, Łączna, Łąkowa, Ma-
gazynowa, Buczka, Konopnickiej, Drzyma-
ły, Nad Strumykiem, Nad Wartą, Niepod-
ległości, Osiedlowa, Piaskowa, Wawrzynia-
ka, plac Edmunda Bojanowskiego, Podgór-
na, Rivoliego, Rydla, Samotna, Spokojna, 
Świerczewska, Kościuszki, Hibnera, Skóry, 
Zakątek, Źródlana, Żabikowska, Żytnia.
Ulice uzupełniające ze względu na pro-
blemy społeczne: Żeglarska, Kilińskiego, 
Lemańskiego, Rzeczna, Spadzista, Staw-
na, Stolarska, Strumykowa, Cicha.
Ulice uzupełniające ze względu na zapew-
nienie spójności przestrzennej: Leśna, 
Wiejska, Wodna, Dąbrowskiego, Wiśniowa,

Ulice tworzące obszary rewitalizacji:
Podobszar Rewitalizacji 1 (OR1): 3 Maja, 
Armii Poznań, Ratajskiego, Dolna, Dożyn-
kowa, Dworcowa, Ratajczaka, Rutkowskie-
go, Dąbrowskiego, Tuwima, Kolonia PZNF, 
Lemańskiego, Leśna, Łąkowa, Magazynowa, 
Nad Strumykiem, Nad Wartą, Niepodle-
głości, Piaskowa, Wawrzyniaka, Podgórna, 
Rzeczna, Spadzista, Stawna, Strumykowa, 
Rivoliego, Hibnera, Wodna, Żeglarska,
Podobszar Rewitalizacji 2 (OR2): Lipowa, 
Poniatowskiego, plac Edmunda Bojanow-
skiego, Kościuszki, Osiedlowa, Źródlana.

Łącznie obszar rewitalizacji stanowi 18,99% 
powierzchni miasta i jest zamieszkany przez 
6919 osób, co stanowi 22,60% ogółu miesz-
kańców Lubonia. Projekt zakłada prowa-
dzenie na tym terenie kompleksowej rewi-
talizacji, która ma zmierzać do przeciw-
działania zdiagnozowanym zjawiskom 
negatywnym.

Komitet
Burmistrz powołała społeczny Komitet 
Rewitalizacji, by jej doradzał w kwestii GPR 
i opiniował sprawy dotyczące przygotowa-
nia, prowadzenia i oceny odnowy miasta. 
W  skład tego 13-osobowego gremium 
weszło m.in. dwoje radnych oraz (bez 
prawa głosu) urzędnicy. Komitet tworzą: 
Anna Bernaciak (Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
doradztwo gospodarcze „Ekopro�l” Lu-
boń), Katarzyna Frąckowiak (radna, prze-
wodnicząca Komisji Ochrony Środowiska 
RML), Henryka Grygier-Konewka (dyrek-
tor Biura Majątku Komunalnego), Piotr 
Izydorski (radny, 2.  zastępca przewodni-
czącej RML), Lechosław Kędra (zastępca 
burmistrza w  latach 2002-2006, radny 
1998-2002, 2006-2014; emeryt), Adam 
Machalski (architekt), Dorota Molińska 
(historyk sztuki), Mateusz Olejniczak (Wy-
dział Spraw Komunalnych UML), Agniesz-
ka Perz (Wydział Planowania Rozwoju 
i Ochrony Środowiska UML), Jolanta Pie-
przycka (dyrektor MOPS), Michał Popław-
ski (zastępca burmistrza), Mikołaj Toma-
szyk (zastępca burmistrza ds. komunalnych 
do września 2015  r.), Filip Wesołowski 
(Młodzieżowa Rada Miasta).
Obsługę organizacyjną Komitetu Rewita-
lizacji zapewnia Wydział Planowania Roz-
woju i Ochrony Środowiska.

HS

cd.  
ze str. 
13

Miasto do odnowy

Mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 31 drżą, patrząc 
na przechylający się niebezpiecznie w ich stronę betonowy słup elektryczny 
posadowiony na działce sąsiada. Kiedyś urządzenie to zostało prawdopodob-
nie uderzone przez wjeżdżający tam ciężki 
pojazd, który naruszył jego konstrukcję. Przy 
najbliższej okazji (np. silny wiatr) słup może 
runąć na dom i obejście, na którym mogą 
przebywać dorośli mieszkańcy lub bawią-
ce się dzieci! Lokatorzy zgłaszali ten problem 
właścicielom działek – miastu (Biuro Mająt-
ku Komunalnego) i sąsiadowi – ale niebez-
pieczny problem nadal istnieje.

(S)

Biją na alarm

Q
Przechylony w stronę budynków komunalnych przy ul. Nie-
podległości, uszkodzony, betonowy słup – widok od ul. 
Przemysłowej   fot. Hanna Siatka

Q
Metalowa, 
skorodowana 
obręcz 
w miejscu 
uszkodzenia 
słupa wska-
zuje, że ktoś 
wcześniej 
próbował 
„ratować’ 
konstrukcję   
fot. Hanna 
Siatka
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z W Z Z Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z Z Z Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF nn nn nn nn nn nn nn nn
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) W W Z W W Z Z W
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z

19 19 20 19 18 20 20 19
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 2 0 0 1
20 20 20 20 20 20 20 20

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

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Vox populi, vox dei
To najważniejsza decyzja tej sesji. Uchy-
lono uchwałę likwidującą, de facto, bo-
isko na Jaśminowej. Wnioskodawcą był 
Jakub Bielawski. Burmistrz oświadczyła, 
że gdyby radny nie złożył takiego wnio-
sku, złożyłaby go sama, uznając tym 
samym rację mieszkańców. Zaprezento-
wali ją kilkakrotnie, zdecydowanie i jed-
nomyślnie. Okazuje się, że taka postawa 
budzi respekt i nie pozostaje bez wpływu 
na decyzje władz miasta. Zakończyło się 
po myśli mieszkańców. Z zadowoleniem 
przyjęli mieszkańcy także szczere, jak 
sądzę, podziękowanie Burmistrz, za dba-
nie o trawę na boisku, co odciąża służby 
miasta, odpowiedzialne za te prace.

Absolutorium bez problemu
Zawsze wzbudza emocje. Jest okazja do 
podsumowań, ocen, zgłaszania wątpli-
wości, aktywności opozycji. Nic takie-
go się nie wydarzyło. Wszystkie doku-
menty, sprawozdanie �nansowe, opinie 
RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej), 
wniosek o absolutorium, opinię Komisji 
Rewizyjnej przyjęto właściwie bez dys-
kusji. Taką trudno nazwać pojedyncze 
pytania Marka Samulczyka.

Pytania o prezesa Trawkę
Z pewną nieśmiałością zaczęła radna 
Magdalena Woźniak-Patej. Chciała 

usłyszeć, jakie były przyczyny odwo-
łania prezesa LOSiR-u? Zastępca 
burmistrza, Mateusz Mikołajczak, 
udzieli zdawkowej odpowiedzi, że wy-
czerpały  się możliwości współpracy. 
Radni jednak nie zadowolili się tą for-
mułą i dopytywali dalej. Dołączyli się, 
jak zawsze aktywni, Jakub Bielawski 
i Marek Samulczyk. Interpelacja w spra-
wie LOSiR-u Jakuba Bielawskiego, była 
jego zdaniem, antycypacją obecnych 
decyzji burmistrza i  rady nadzorczej 
spółki. Burmistrz Machalska była mniej 

Sesja absolutoryjna
34. sesja RML (29 czerwca 2017 r.)

skąpa w  odpowiedziach. 
Stwierdziła, że nie mają pod-
staw sugestie radnych o jakichś 
nagłych zmianach opinii 
o działaniu LOSiR-u, bowiem 
od jesiennych sprawozdań 
miejskich instytucji, wielokrot-
nie zwracano  się do prezesa 
spółki o wyjaśnienia dotyczą-
ce jej funkcjonowania. Od-
powiedzi, lub ich brak, były 
wystarczającym powodem, 
do podjęcia już w  grudniu 
2016 roku decyzji o jego od-
wołaniu, Czekano długo na 
wymagane sprawozdanie fi-
nansowe z działalności spół-
ki. W  tym czasie szukano 
także osoby, która zapewni-
łaby płynne przejęcie zarządu 
i sprawnie pokierowała dal-
szymi działaniami LOSiR-u. 
Takim kandydatem okazał się 
Michał Kosiński. Burmistrz 
Machalska stwierdziła, że 
zgodnie z  posiadanymi 
uprawnieniami, zrezygnowa-
ła z ogłaszania konkursu na 
to stanowisko, chcąc uniknąć 
dodatkowych emocji przy 
dokonywanych zmianach 
w działaniu spółki i dla jej 
dobra. Wyjaśnienia te przy-
jęli pytający z  umiarkowa-
nym zadowoleniem. Wyraź-
nie oczekiwali  bardziej 
szczegółowych powodów 
tego odwołania. Czy takie 
zostaną podane do publicz-
nej wiadomości, nie wiado-
mo.

Apel do PKP
Radna Woźniak wystąpiła też z tekstem 
apelu do PKP o skorygowanie zakresu 
inwestycji w Luboniu, zgodnie z oczeki-
waniami mieszkańców. Apel postano-
wiono wystosować, mimo wątpliwości, 
czy odniesie on jakikolwiek skutek. Bur-
mistrz oświadczyła, że poprze stanowi-
sko Rady oddzielnym pismem.

Przyjęcie planu
Został przyjęty Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego „Żabiko-
wo, rejon ulicy Świerkowej”. Plan prze-
szedł całą procedurę. Nie wzbudził za-
interesowania mieszkańców, nie wpłynął 
żaden wniosek w  tej sprawie. Plan nie 
generuje żadnych kosztów.

Przedłużenie najmu
Uchwała dotyczyła zgody na bezprzetar-
gowe przedłużenie okresu najmu na trzy 
lata, lokalu (12,20 m2) w piwnicy budyn-
ku przychodni na ul. Poniatowskiego 20, 
z  przeznaczeniem na archiwum �rmy 
BENEFIT, która zajmuje lokal na 1. pię-
trze. Opłata za wynajem pozostaje taka 
sama, jak do tej pory. Najemca regular-
nie płacił wszystkie należności i to mia-
ło zasadniczy wpływ na prośbę o umoż-
liwienie kontynuowania tej umowy.

Zmiany w regulaminie plaży
Uściślono zapis, ustalający, że sprzęt 
rekreacyjny można wypożyczać nieod-
płatnie oraz dopuszczono przebywanie 
na plaży psów i kotów, pod opieką wła-
ścicieli.

Różnica zdań w sprawie Żabikow-
skiej
Zaznaczyła się po raz kolejny różnica zdań 
między aktywnym, nie tylko w tej sprawie, 
mieszkańcem Bogdanem Tarasiewiczem. 
Chodzi o takie rozwiązanie komunikacyj-
ne przebudowywanej ulicy Żabikowskiej, 
które jego zdaniem zapewni więcej bez-
pieczeństwa pieszym. Zastępca burmistrza 
Michał Popławski ponownie zapewnił, 
że przy projektowaniu brano pod uwagę 
właśnie stan bezpieczeństwa na tej ulicy, 
jako warunek najważniejszy. Dziś, gdy 
projekt uzyskał pozwolenie na budowę, 
nie ma formalnej i praktycznej możliwo-
ści dokonywania w  nim zmian, które 
teraz zgłaszają mieszkańcy, reprezento-
wani przez Bogdana Tarasiewicza. To 
wyjaśnienie nie zadowoliło wnioskodaw-
cy i  nie uzgodniono żadnych zmian 
w projekcie. (Patrz też str. 27)

Obserwator Luboński

Q
Za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza za 2016 r. – z wyjątkiem jednej (patrz 
tabela głosowań), wszystkie ręce były w górze   fot. Jerzy Nowacki

Q
Skarbnik Miasta – Mirosław Stromczyński – pomiędzy burmistrzami: Małgo-
rzatą Machalską i Mateuszem Mikołajczakiem   fot. Jerzy Nowacki
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QQ W ramach budowy obwodnicy Po-
znańska – Polna – Kręta zatrzymano się 
z modernizacją chodnika tej ostatniej 
na sygnalizacji świetlnej skrzyżowa-
nia ul. Krętej z Polną. Pozostał nie-
utwardzony, zdewastowany, zaledwie 
kilkudziesięciometrowy odcinek do 
granicy z gminą Komorniki. By bez 
zawiłych procedur, inwestycję mogła 
wykonać jedna gmina (przypomnij-
my, że południowa strona ul. Krętej 
ma adresy: Laskowska i na kilkuset-
metrowym odcinku należy formalnie 
do gminy Komorniki), nasze miasto 
„przejęło utrzymanie” całego pasa 
drogowego. Podczas spotkań z miesz-
kańcami obiecano, że inwestycja wy-
konywana w ramach wspomnianego 
projektu realizowanego ze środków 
unijnych w latach 2010-2012 będzie 
sięgać do wykonanej przez Komor-
niki modernizacji chodnika w ciągu 
komunikacyjnym ulicy o nazwie La-
skowska (przedłużenie Krętej). Tak się 
nie stało. Obietnicy do dziś nie speł-
niono. Nie ma też w zapowiedziach 
inwestycyjnych omawianego fragmen-

tu. Radny reprezentujący ten okręg 
niedostatecznie zabiega o wykonanie 
brakującego odcinka. Kierujemy więc 
za pośrednictwem prasy publiczne, bez-
pośrednie pytanie 
do władz wyko-
nawczych Lubo-
nia – kiedy bra-
kujący, a obiecany 
fragment chodni-
ka zostanie wy-
konany?      
(mieszkaniec Lasku)

Odp.: Miasto Lu-
boń informuje, 
że w roku bieżą-
cym zakończono 
prace projektowe 
dotyczące wyko-
nania dokumen-
tacji projektowo-
-kosztorysowej 
na przebudowę 
i budowę kanali-
zacji deszczowej 
wraz z remontem 

Mieszkańcy pytają

Niedokończona robota

Q
Niezrealizowana obietnica – kilkudziesięciometrowy fragment obustronnego chodnika na ul. Krętej i La-
skowskiej, który miał być wykonany w ramach budowy obwodnicy Poznańska Polna Kręta   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza 
(w tym zjazdów na posesje) wzdłuż ul. 
Krętej (w  kierunku granicy miasta 
z gm. Komorniki), i uzyskało decyzję 
o  pozwoleniu na budowę. Zgodnie 
z budżetem, w bieżącym roku zaplano-
wane jest wykonanie przebudowy stare-
go i  budowy nowego odcinka kanału 
deszczowego oraz remontu nawierzchni 

jezdni, utwardzonego pobocza wraz ze 
zjazdami obsługującymi posesje miesz-
kańców Miasta Luboń. Wszczęcie po-
stępowania o  udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego rozpisane jest na trzeci kwar-
tał br.   

oprac. Henryka Grygier  
(dyrektor Biura Majątku Komunalnego)

19 czerwca w Restauracji „Leśny Zaką-
tek” w Lusowie odbyło się Walne Zebra-
nie Członków Stowarzyszenia „Nieza-
leżni dla Powiatu” (NdP) – drugiej siły 
politycznej w Radzie Powiatu Poznań-
skiego. Jego głównym celem było wyło-
nienie nowego zarządu.
Po raz kolejny na funkcję prezesa stowa-
rzyszenia został wybrany jego pomy-
słodawca i  współzałożyciel Piotr Za-
lewski – aktualny członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego. W  nowym 
9-osobowym gremium wiceprezesami 
zostali członkowie Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 
i  radni powiatowi – Marek Lis ze 
Swarzędza (m.in. przewodniczący 
Komisji Polityki Społecznej i Ochro-
ny Zdrowia) oraz Małgorzata Halber 
z  Pobiedzisk (m.in. wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Poznańskiego). 
Sekretarzem zarządu wybrano Mariu-
sza Frąckowiaka z Łęczycy – dzienni-
karza, właściciela Agencji Public Re-
lations, założyciela i pierwszego pre-
zesa Klubu Olimpijczyka w  Puszczy-
kowie, a  nowym skarbnikiem został 
Kamil Grzebyta – szef kampanii wybor-
czej i były doradca burmistrza Murowa-
nej Gośliny. Pozostałymi członkami 
zarządu stowarzyszenia są: Jacek Szeszu-
ła z Mosiny – członek Komisji Oświaty 
i  Wychowania oraz Komisji Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki, były prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Mosinie, 
Tadeusz Zimny – zastępca wójta Dusz-
nik, były wicewójt Tarnowa Podgórnego 
i Dopiewa, Robert Jankowski – inspektor 
Wydziału Promocji Gminy, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku 
oraz Joanna Ziółkowska – trenerka lek-
kiej atletyki i działaczka w MKS „Juve-

nia” Puszczykowo, nauczycielka WF-u 
w Zespole Szkół w Puszczykowie.
Wybrano też nową Komisję Rewizyjną 
w  której znaleźli  się Andrzej Sobiło, 
wieloletni radny z Lubonia (przewodni-
czący) i dwaj wiceprzewodniczący: Woj-
ciech Grześkowiak z Łęczycy, regionalny 
działacz ruchu obywatelskiego i  Piotr 
Cichewicz ze Swarzędza, były radny 
Rady Miejskiej.

Stowarzyszenie „Niezależni dla Powia-
tu“ jest jednym z  wielkopolskich ru-
chów obywatelskich i  zostało zareje-
strowane w sądzie w 2002 r. Nie dzia-
ła na rzecz partii politycznych i nie jest 
związane z żadną z nich. Wśród jego 

Nowe władze „Niezależnych dla Powiatu”
członków są m.in. przedsiębiorcy, sa-
morządowcy, prawnicy, nauczyciele, 
emeryci i studenci, ludzie różnych sta-
nów oraz poglądów na życie politycz-
ne i społeczne. Łączą ich działania dla 
wspólnego dobra, na rzecz mieszkań-
ców powiatu i jego 17 miast oraz gmin. 
Jak sami podkreślają, są niezależni od 
decyzji partii politycznych zapadają-
cych na szczeblu krajowym i uważają, 

że powiat czy samorząd nie musi być 
polityczny.
W pierwszych wyborach samorządowych 
w 2002 r. „Niezależni dla Powiatu” otrzy-
mali 9,72% poparcia, a radnymi w po-
wiecie poznańskim zostali Paweł Paw-

łowski, reprezentujący gminę Swarzędz 
i Andrzej Laskowski z gminy Puszczy-
kowo. W roku 2006 NdP otrzymali już 
14,42% poparcia, dzięki czemu w Radzie 
zasiedli Marek Lis (Swarzędz), Jan Ka-
łuziński (Mosina) i  Wojciech Perdoch 
(Kleszczewo). W 2010 r. kandydaci NdP 
otrzymali 18,42% poparcia, plasując się 
na drugim miejscu pod względem liczby 
radnych w powiecie. Zostali nimi: Marek 
Lis (Swarzędz), Przemysław Kiejnich 
(Rokietnica), Andrzej Sobiło (Luboń), 
Małgorzata Halber (Pobiedziska) i Ewa 
Lesińska (Kleszczewo). W  wyborach 
w 2014 r. na kandydatów z list „Nieza-
leżnych dla Powiatu” zagłosowało aż 
24.646 osób, dzięki czemu w  Radzie 
zasiadło 8 reprezentantów tego stowa-
rzyszenia: Zo�a Dobrowolska (z okręgu 
Dopiewo, Buk, Stęszew), Stanisław Woź-
niak (Murowana Goślina, Czerwonak), 
Przemysław Kiejnich (Tarnowo Podgór-
ne, Rokietnica, Suchy Las), Marek Lis 
(Swarzędz), Dariusz Szmyt (Luboń, 
Komorniki, Puszczykowo), Jacek Szeszu-
ła (Mosina, Kórnik), Józef Czerniawski 
i  Małgorzata Halber (oboje z  okręgu 
Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo). Tym 
samym „Niezależni dla Powiatu“ po raz 
kolejny zostali drugą siłą polityczną 
w powiecie poznańskim (PO wywalczy-
ła 13 mandatów, PiS 6, a PSL – 2), a M. 
Halber powierzono funkcję wiceprze-
wodniczącej Rady Powiatu.
Piotr Zalewski – prezes „Niezależnych 
dla Powiatu” został wybrany w maju br. 
członkiem Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
To kolejny dowód na to, że działalność 
i  siła tego stowarzyszenia w  powiecie 
poznańskim jest zauważana i doceniana.

Mariusz Frąckowiak
IMAGE Agencja Public Relations

Q
Podczas wyboru nowych władz „Niezależnych dla Powiatu” byli m.in. lubonianie 
Dariusz Szmyt (w głębi z lewej) i Rafał Marek (w głębi z prawej). Referuje prezes 
NdP – Piotr Zalewski   fot. Kamil Grzebyta
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Cieszę się, że „Wieści Lubońskie” zaję-
ły się tematem lubońskich chodników, 
a szczególnie kwestią wymiany na nowe 
tych już istniejących.
Jestem mieszkanką domu przy ul. Le-
śmiana. Nasza ulica jest gruntowa, co 
oznacza, iż na przeważającym odcinku 
nie ma ani utwardzonej nawierzchni, ani 
nawet chodnika. Przejeżdżający kierow-
cy traktują zatem jako jezdnię całą sze-
rokość ulicy. Dodatkowo, z tego powodu, 
że ulica Leśmiana jest dosyć szeroka, 
kierowcy pędzą tu często z niedostoso-
waną do warunków prędkością, w  tu-
manach kurzu. Piesi natomiast uciekają 
pod płoty posesji, aby nie zostać potrą-
conym, np. przez rozpędzoną ciężarów-
kę, które regularnie kursują po naszej 
ulicy. Każdy musi liczyć się z tym, że tuż 
przy furtce, przed samym nosem może 

mu przemknąć pojazd omijający dziurę 
w drodze. Nie muszę chyba dodawać, co 
to oznacza, np. dla dziecka wychodzą-
cego z domu do szkoły lub mamy z ma-
luchem wybiegającym do przedszkola.
We wrześniu 2015 r. z kilkoma sąsiada-
mi z  „bezchodnikowej” części naszej 
ulicy złożyliśmy nasz pierwszy wniosek 
do Miasta o chodnik. W tamtym okresie 
Miasto zdążyło już zrobić nowiutki 

chodnik na mało uczęszczanej ul. Prze-
jazd. Na Leśmiana bez zmian. Ponowi-
liśmy wniosek w listopadzie 2016 r. Na 
Leśmiana dalej bez zmian, za to zostały 
wymienione na nowe istniejące chodni-
ki w okolicy: na ul. Sienkiewicza oraz ul. 
Kołłątaja.
Zastanawiam się, jakie jest uzasadnie-
nie wymiany chodników na ulicach, 
które je już miały (w lepszym lub gor-
szym stanie, ale jednak były) w sytu-
acji, gdy tuż obok jest taka ulica jak 
Leśmiana, gdzie jest duży ruch, miesz-
ka coraz więcej rodzin, a dotąd w prze-
ważającej części nie ma nawet chod-
nika. W  naszym sąsiedztwie są takie 
ulice, które choć gruntowe jak nasza, 
to jednak posiadają chodnik, co znacz-
nie zwiększa bezpieczeństwo porusza-
jących się na nich pieszych. Ulica Le-

śmiana zimą przypomina w niektórych 
miejscach lodowisko. Były dni, gdy 
pojazdy sunęły po niej jak na łyżwach 
na całej szerokości. Zastanawiam się, 
czy w końcu musi się wydarzyć jakaś 
tragedia, aby Miasto zbudowało nam 
wreszcie chociaż chodnik. I kto będzie 
odpowiedzialny za to, jak  się komuś 
coś stanie z tego powodu, że pojazdy 
pędzą tu całą szerokością ulicy? Zasa-

List do Redakcji

Kiedy wreszcie Leśmiana?

Q
Ul. Leśmiana. Zdjęcie wykonano zimą, kiedy była pokryta lodem. Na odcinku nie-
utwardzonym samochody, omijając dziury, kałuże itd. korzystają z całej szerokości 
pasa drogowego pomiędzy ogrodzeniami posesji   fot. Monika Wojsz

dy bezpieczeństwa są tu łamane 
codziennie, bo nawet nie ma zna-
ku ograniczającego prędkość.
Spotkałam się z argumentem, że 
Miasto nie inwestuje w ulicę Le-
śmiana, bo nie posiada na niej 
własności wszystkich działek. Dla 
specjalistów jest jednak oczywi-
ste, że są mimo to możliwości 
prawne przeprowadzenia nie-
zbędnych inwestycji przez Miasto. 
Musi pojawić się jednak chęć.
Zdaję sobie sprawę, że w  kasie 
miejskiej nie ma tyle środków, aby 
od razu wybudować infrastruktu-
rę na wszystkich ulicach Lubonia, 
które tego wymagają. Ale czyż nie 
jest niegospodarnością budowanie 
lepszych chodników w miejsce już 
istniejących, gdy na innych ulicach 
nie ma w ogóle chodnika, na któ-
rym pieszy może czuć się bezpiecz-
nie? Każdy mieszkaniec wie, że musi być 
jakaś kolejność inwestycji. Jak jednak 
wytłumaczyć to komuś, kto od wielu lat 
cierpliwie czeka aż na jego ulicy powsta-
nie choćby chodnik i widzi jak po są-
siedzku najpierw nie tylko zdążył kiedyś 
powstać chodnik, ale nawet wymieniono 
go już na nowy, lepszy? A on w dalszym 

ciągu przemierza swoją ulicę w  kurzu 
lub w błocie – do wyboru zależnie od 
pogody… Gdzie tu sprawiedliwość i sza-
cunek dla wszystkich mieszkańców na-
szego miasta?

Monika Wojsz

Czytaj też sondaż na stronie obok.

Czy pokazywany chodnik wymagał rze-
czywiście wymiany na nowy? Przykład 
z ul. Kołłątaja – poprzedni chodnik, 
w którym większość płytek jest całych 
(nie więcej niż 10% uszkodzonych), nie 
ma dziur i zagłębień, w których groma-
dziłaby się woda, nadmiernie wystają-
cych, niebezpiecznych elementów, o któ-
re można by się potknąć (studzienki, 
wykoślawione płytki). Na takich względ-
nie dobrych chodnikach, zdaniem wielu 
mieszkańców, wystarczyłby okresowy 
remont newralgicznych punktów lub 
przełożenie chodnika na nowym utwar-
dzeniu z eliminacją uszkodzonych płytek 
i uzupełnieniem brakującego odcinka. 
U dołu – to samo miejsce obecnie, z po-
łożonym na całej szerokości chodnikiem 
brukowym (także w dotychczasowym 
pasie zieleni). Pomimo że estetyczniejszy, 
też wymaga sprzątania (w tym przypad-
ku przylega do posesji miejskiej – boiska 
Stelli – SP 1)   fot. Monika Wojsz

Q

Mieszkańcy ul. Paderewskiego są zanie-
pokojeni brakiem postępu w  sprawie, 
o której pisaliśmy wielokrotnie. Cięgle 
nie mogą parkować przed swoimi do-
mami, bo uniemożliwiałoby to wyjazd 
ciężarowych samochodów z �rmy funk-
cjonującej naprzeciw ich posesji. Miasto 
obiecało, że zaprojektuje szerszy wyjazd 
i w ten prosty sposób, zmieni organiza-
cję ruchu po myśli mieszkańców. Oni 
jednak niecierpliwie czekają na jakieś 
konkrety. Stąd śledzą w Internecie plany 

inwestycyjne miasta i  nie znajdując 
w nich swojej ulicy, czują się oszukani. 
Jak się dowiadujemy, niepokój pogłębia-
ją anonimowe smsy, sugerujące, że ktoś 
chce uśpić ich czujność. Tak rosną po-
kłady braku zaufania. Dlatego zwrócili-
śmy się z pytaniem o podjęte działania, 
do zastępcy burmistrza, Michała Popław-
skiego. Potwierdził, że zgodnie z wcze-
śniejszymi ustaleniami, miasto przystą-
pi w tym roku do sporządzenia projektu 
przebudowy wyjazdu, a  tym samym 

uzyska prawne podstawy jego wykona-
nia. Kiedy jednak ono nastąpi, zależy od 
decyzji radnych. Zwykle w październiku 
radni przyjmują plan inwestycji na rok 
następny. Czy wśród tych decyzji znaj-
dzie się ul. Paderewskiego? Zobaczymy. 
Wszystko zależy od posiadanych środ-
ków, a  tych zawsze jest za mało, i  od 
preferencji potrzeb. Jedno jest pewne, 
skoro powstaje projekt, powinna też 
nastąpić jego realizacja w obowiązują-
cym, trzyletnim terminie ważności po-

zwolenia na budowę. Czy taka odpo-
wiedź zadowoli mieszkańców Paderew-
skiego, Nie wiemy. Mieszkańcy oczeku-
ją finału jak najprędzej. To w  pełni 
zrozumiałe. Często przejeżdżam tą, 
w porównaniu z innymi, nową i porząd-
ną ulicą. Czy usunięcie tej akurat uciąż-
liwości uznaliby za najpilniejsze miesz-
kańcy innych ulic? Wątpię, ale życzę 
zainteresowanym doczekania pomyśl-
nego zakończenia sprawy.

JN

Na Paderewskiego bez zmian
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Ciąg ulic Bukowa – Limbowa wewnątrz 
osiedla domków jednorodzinnych po-
między ul. 11 Listopada i Wojska Pol-
skiego, to strefa zamieszkania. W miej-
scu, gdzie drogi te się spotykają, urzą-
dzono plac zabaw (na szczęście ogrodzo-
ny), chętnie odwiedzany przez okoliczne 
dzieci. Choć znaki drogowe D-40 wska-
zują na swobodę poruszania się pieszych 
i  ich pierwszeństwo przed pojazdami, 
bez trudu można ocenić, że to nie oni 
„rządzą” w tym rejonie. Nie wyznaczono 
tu miejsc do parkowania, a  więc aut 
stawiać nie wolno, tymczasem kierowcy, 
wbrew przepisom, zajmują swoimi po-
jazdami krańce jezdni wzdłuż ulic, naj-
liczniej w okolicy placu zabaw – na wy-
sokości szeregowca przy ul. Bukowej, aż 
po sam łuk drogi, oraz na ul. Przesmyk. 

Ta praktyka nie tylko ogra-
nicza prawa pieszych, ale 
też zasłania widoczność 
kierowcom. Na dodatek, 
niektórzy z  nich przejeż-
dżają tędy z dużą prędkością. Sytuacja 
pogarsza się podczas imprez organizo-
wanych w  pobliskim LOSiR-ze, kiedy 
przyjezdni, nie znajdując miejsc na par-
kingu przy obiekcie sportowym, zasta-
wiają okoliczne ulice.
Rodzice boją się o bezpieczeństwo swo-
ich dzieci i alarmują, by interweniować, 
zanim dojdzie tu do wypadku. Teraz, 
kiedy są wakacje, maluchy licznie prze-
bywają na placu zabaw położonym 
w tym, zdawałoby się, spokojnym miej-
scu.

HS

Strefa zamieszkania 
na papierze
Samochody zastawiają pieszojezdnie, zagrażając szczególnie dzieciom

Q
Zastawiona autami strefa zamieszkania na ul. Bukowej, przy placu zabaw chętnie 
odwiedzanym przez dzieci   fot. Hanna Siatka

Odpowiedzi mieszkańców

58,0%

22,4%

Odmówiło 2,9%

wymieniać
 istniejące

budować gdzie nie ma

Nie ma 
zdania 16,7%

QQ Co władze miasta mają zamiar uczy-
nić w sprawie nowego przejścia pod-
ziemnego pod torami PKP na przedłu-
żeniu ul. Fabrycznej? Miejsce to na-
dal jest niebezpieczne, bo przebywają 
tam spożywający alkohol, załatwiający 
potrzeby �zjologiczne, a nawet śpiący 
na kartonach. Osobną kwestią jest na-
dal nie rozwiązany problem zalewania 
tego przejścia podczas ulewnych desz-
czów.             (P.J.)

Odp.: Straż Miejska Miasta Luboń pod-
czas codziennych patroli, a także podczas 
wspólnych patroli z funkcjonariuszami 
Komisariatu Policji w Luboniu dokonu-
je systematycznych kontroli miejsc pu-
blicznych, gdzie najczęściej dochodzi do 
spożywania alkoholu, w tym także w tu-
nelu pod torowiskiem znajdującym na 
wysokości ul. Fabrycznej. W minionym 
miesiącu odnotowaliśmy 151 interwen-
cji związanych z naruszeniem zapisów 
ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Straż-
nicy miejscy nałożyli 23 mandaty karne 
kredytowane za naruszenie art.43 ust. 1 
wyżej wymienionej ustawy. Jednocześnie 
prosimy o zgłaszanie do Straży Miejskiej 
lub na Komisariat Policji w  Luboniu 
wszelkich zauważonych nieprawidłowo-
ści. Ponieważ obiekt, o którym mowa, 
jest własnością PKP, nad ładem i porząd-
kiem czuwa tam również Służba Ochro-
ny Kolei (SOK). W kwestii zalania tego 
miejsca podczas czerwcowej nawałnicy 
pragnę poinformować, iż wykonawca 
prowadzący tam prace dokonał moder-

nizacji miejsca, gdzie znajdują się urzą-
dzenia służące do wypompowywania 
wody, co w przyszłości powinno zapo-
biec ewentualnym podtopieniom.   

oprac. Paweł Dybczyński 
(komendant Straży Miejskiej)

Mieszkańcy pytają

Szalet w tunelu

Q
Butelki po napojach wyskokowych 
spożywanych w tunelu ul. Fabrycznej. 
Wiele osób boi się tamtędy przecho-
dzić, brzydząc się też odchodami    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Dokładnie takie pytanie zadawaliśmy 
w  związku z  wieloma uwagami, jakie 
tra�ają do naszej redakcji. Wielu dziwi 
się, dlaczego spełniające nieźle swoją 
funkcję chodniki, choć stare, zrywa się 
całkowicie i w to miejsce zakłada nowe? 
Jest w Luboniu jeszcze wiele ulic, które 
nie mają w ogóle utwardzonej jezdni ani 
chodników. Kierujący te uwagi mają 
poczucie niesprawiedliwości, a decyden-
tom zarzucają niegospodarność. Cieka-
wi byliśmy co sądzą lubonianie?

QQ Zdecydowana większość mieszkańców 
(58%) odpowiedziała, że środki należy 
kierować na budowę chodników tam, 
gdzie ich nie ma. Oto komentarze, ja-
kie zanotowaliśmy: „Bezwzględnie na-
leży budować tam, gdzie nie ma, a  te, 
co są i nie nadają się do użytku, należy 
na bieżąco remontować!”, „To oczywiste, 
że potrzebne są bardziej tam, gdzie ich 
nie ma” „Bezwzględnie budować nowe, 
ścigać tych, co dewastują, jeżdżą po nich, 
parkują na chodnikach, a stare należy np. 
co 10 lat przekładać, usuwając zniszczo-
ne (połamane lub wykruszone) płytki”, 
„Ale i tak tego nie robią”, „Aż mnie szlak 

tra�ał, jak kładziono nowy na Dąbrow-
skiego, gdzie był zupełnie dobry, tylko 
wjazdy do domów należało wyremon-
tować i  przejście przy szkole, ale 80% 
było zupełnie dobre; dlatego zadzwoni-
łem do „Wieści” i ładnie to opisaliście!”, 
„Jak spełniają swoją rolę dobrze, to po 
co budować nowe?”, „Proszę przejść po 
deszczu lub na wiosnę ulicą (podano kil-
ka przykładów: Słoneczna, Skowronko-
wa, Leśmiana, Kocie Doły .... )”, „Należy 
uzupełniać infrastrukturę miejską”, „Ale 
u nas to by się jezdnia przydała”, „I tak 
90% forsy z budżetu na infrastrukturę 
drogową idzie do NCL, gdzie funduje 
im się ronda, parking, a chodniki są po 
dwóch stronach i w niektórych miejscach 
mają razem szerokość przynajmniej dwóch 
jezdni – 14 metrów! To arcyniesprawie-
dliwe, tym bardziej, że większość to na-
pływowi, nowi mieszkańcy”.

QQ By wymieniać względnie dobre chodniki 
na nowe deklarowało 22,4% pytanych. Tu 
argumentowano: „Jeśli są zdewastowane”, 
„Gdy tego wymagają”, „Należy budować 
równolegle i nowe, i wymieniać stare”, 
„Niektóre stare są tak brzydkie, że wy-

Sondaż
Czy powinno się budować nowe chodniki tam, gdzie już istnieją 
względnie dobre, czy też środki na ten cel kierować tam, gdzie 
chodników brak?

chodzi na to, jakby ich 
nie było”, „Zaczął-
bym od tych zepsu-
tych”, „W zeszłym 
roku na Dąbrow-
skiego mama zła-
mała nogę”, „Wiele 
chodników w Sta-
rym Luboniu było bu-
dowanych przed laty w czynie 
społecznym i są w fatalnym sta-
nie”, „Moja babcia przed naszą 
posesją złamała nogę”.

QQ Nie miało zdania 16,7% pyta-
nych. Oto ich komentarze: „I tu, 
i tu jest taka potrzeba, ale też nie 
należy zapominać o drogach”, „Co 
to znaczy względnie dobry?”, „Zależy 
gdzie – to zbyt ogólne pytanie”, „Budo-
wać. Nie ważne gdzie, zawsze ktoś zarobi”.

QQ Internauci, kolejność podobnie jak uli-
ca: większość (61%) – budować gdzie 
nie ma; 35% – wymieniać istniejące, 4% 
brak zdania.

QQ We władzach miasta większość (10 
spośród 24 osób), zaznaczyła obydwie 
odpowiedzi. Spełniła warunki sondażu 
mniejszość decydentów. Za wymianą ist-
niejących było 2 radnych (P. Andrzejczak 
i P. Bartkowiak), za budową chodników 
tam, gdzie ich brak – 6 osób (J. Bielawski, 
Ł. Budzyński, K. Frąckowiak, K. Górec-

ki, T. Kołodziej, M. Samulczyk); nie miał 
zdania P. Goryniak. Nie udzieliło odpo-
wiedzi 5 osób (D. Franek, P. Izydorski, 
K. Wilczyńska-Kąkol, M. Mikołajczak, 
M. Popławski).

Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród władz), Maria Wieczorek, 
Agnieszka Witkowska, Rafał Wojtyniak 
(Internet) oraz Paweł Wolniewicz.

oprac. PPR
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Piwnica ich domu, w której znajduje się 
również garaż, 6 czerwca br. ponownie 
została podtopiona. Tym razem woda 
sięgała do wysokości 20 cm, a w jej usu-
nięciu pomogła straż pożarna, która 
wypompowywała ją od godz. 21 do 23. 
Znacznie dłużej trzeba było jednak po-
rządkować to, co zostało zniszczone. 
Ucierpiały m.in. stojące wewnątrz skuter 
i rower. Z racji tego, że sytuacja powta-
rza  się z  roku na rok, piwnica domu 
państwa Lisieckich jest zdewastowana. 
Cementu brakuje nie tylko na podłodze, 
ale również na ścianach bocznych. Płyt-
ki ułożone na klatce schodowej odpadły, 
gdyż woda sięgała do wysokości trzecie-
go stopnia. W powietrzu utrzymuje się 
zapach wilgoci, co sprawia, że w piwni-
cy nie można nic przechowywać, wszyst-
ko rdzewieje i  butwieje. Fundamenty 
budynku są wciąż podmywane. Napór 
wody spływającej ulicą wraz z piaskiem, 
tłuczniem i kamieniami uszkodził bramę 
garażową, w której wyżłobił dziurę, a tak-
że wjazd do garażu. Niestety, kiedy po-
goda jest kapryśna, utrudnione jest też 
wyjście domu, gdyż suchą nogą nie moż-
na dostać  się nawet do furtki. Woda 
przelewa  się przez ogród i  wpada na 
posesję sąsiadów.

Ten stan rzeczy, zdaniem 
poszkodowanych, utrzy-
muje się od czasu, gdy na 
działkach usytuowanych 
powyżej ich posesji posta-
wiono mieszkania w zabudowie bliźnia-
czej (10 budynków). Domy te ustawiono 
nad powierzchnią drogi, a ponadto ich 
rynny odprowadzają wodę bezpośrednio 
na ulicę. Wcześniej, kie-
dy znajdowało się tutaj 
pole uprawne, woda 
wsiąkała w glebę. Teraz 
spływa wprost na stromą 
drogę. Wpadając czę-
ściowo na posesję usy-
tuowaną poniżej i  nie 
znajdując ujścia, tworzy 
rozlewisko na ul. Dwor-
cowej (niegdyś desz-
czówka wpadała do głę-
bokiego rowu biegnące-
go wzdłuż torów kolejo-
wych, który obecnie 
uległ spłyceniu).
Zdaniem poszkodowa-
nych, rozwiązaniem ich 
problemu może być po-
szerzenie drogi o  frag-
ment posesji należący 

do ich sąsiadki mieszkającej naprze-
ciwko. Na drodze powinny zostać 
ułożone betonowe korytka ściekowe 
odprowadzające wodę w  kierunku 
ul.  Dworcowej, uniemożliwiając jej 
tym samym rozlewanie  się po całej 
powierzchni drogi. Potrzebne jest też 
oczyszczenie kanalizacji deszczowej 
nie porządkowanej od lat i nie speł-
niającej swojej funkcji.
Państwo Lisieccy zgłaszali swój pro-
blem przed rokiem burmistrz Małgo-
rzacie Machalskiej, która obiecała 
zająć się tą sprawą, niestety, ich zda-
niem, od tego czasu nic nie zmieni-
ło się na lepsze. 7 czerwca br., dzień 
po ponownym zalaniu, jak twierdzą, 
zgłosili swój problem zastępcy burmi-
strza, z mizernym efektem. Wykonali 
także telefon do Leszka Jurgi odpo-
wiadającego za stan dróg w mieście, 
który miał ich odwiedzić, jednak nie 

Życie w strachu
Nikt z nas nie chciałby zapewne mieszkać w miejscu, które podczas 
deszczów nieustannie jest podtapiane. W takiej sytuacji, niestety, 
znaleźli się państwo Lisieccy mieszkający przy ul. Kurowskiego 1, którzy 
borykają się z problemem od kliku lat

pojawił się wcale. Dopiero po ponownym 
telefonie, 14 czerwca L. Jurga przysłał na 
miejsce spycharkę, której zadaniem było 
usunięcie nadmiaru piasku, jaki osiadł 
w niżej położonej części drogi, i spłyciła 
posadowienie krawężnika (to jednak 
rozwiązanie tymczasowe, gdyż ilość pia-
sku spychanego w dół ulicy przez wodę 
będzie stopniowo narastać).
Z rozmowy przeprowadzonej z L. Jurgą 
wynika, że spycharka była przysłana na 
miejsce dopiero po tygodniu, gdyż ilość 
zgłoszeń, jakie napłynęły po nawałnicy, 
była ogromna. Urzędnik nie widzi jed-
nak problemu w  tym, by co jakiś czas 
wysłać w tę okolicę ciężki sprzęt i zabez-
pieczać dom Lisieckich. Sam przyznaje, 
że najlepszym rozwiązaniem w  tym 

przypadku byłoby utwardzenie na-
wierzchni i zrobienie kratek ściekowych, 
jednak póki co, nie ma na to środków. 
Dlatego w pierw-
szej kolejności, 
w sierpniu, zosta-
nie poszerzona 
droga, a  woda 
płynąć będzie 
prawą i lewą stro-
ną ulicy, co zmi-
nimalizuje nega-
ty wne skutki 
ulew. L.  Jurga 
twierdzi również, 
że był na miejscu 
zdarzenia  po 
zgłoszeniu pro-
blemu przez ro-
dzinę w celu nad-
zorowania prowa-
dzonych tam prac, 

natomiast, póki co, na wodę kumulują-
cą się przy ul. Dworcowej nie znajduje 
„lekarstwa”. Więcej na ten temat będzie 
można powiedzieć dopiero wtedy, gdy 
kolej zakończy modernizację tego od-
cinka i być może zgodzi się, aby część 
wód przyjąć do rowu biegnącego wzdłuż 
torów. Państwo Lisieccy w dalszym cią-
gu muszą więc mieć  się na baczności 
i obserwować prognozę pogody, by na 
czas zabezpieczyć swój dobytek.

Natalia

Chodnik przy ul. Kurowskiego (na od-
cinku od Sobieskiego do pierwszych 
budynków mieszkalnych) powoli prze-
staje pełnić swoją funkcję. Chwasty wy-
rastające z obu stron sięgają wyżej kolan. 
Chabry, bluszcz i inne rośliny rozrosły się 
do tego stopnia, że chodnikiem można 
poruszać się jedynie „gęsiego”. Ciekawe, 
kto pierwszy podejmie się tego wyzwania 
i  spróbuje okiełznać „dziką przyrodę”, 

zanim mieszkańcy zostaną zmuszeni, by 
poruszać się jezdnią.

PS

Wśród chwastów

Chwasty zarastają chodnik na ul. Ku-
rowskiego i wdzierają się pomiędzy 
kostkę brukową   fot. Natalia

Q

Q
Droga przypominająca koryto rzeki, i bro-
niący swojej posesji jeden z domowników

Q
Kurowskiego wraz z chodnikiem pod-
czas dużych opadów deszczu zamie-
nia się w rwący potok

Q
Piwnica domu państwa Lisieckich całkowicie zalana 
przez deszczówkę, która powoduje zawilgocenie ścian 
i stolarki drzwiowej

Q
Woda, która wdarła się na posesję państwa Lisieckich, 
sięgała pierwszego stopnia schodów
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QQ Byłam świadkiem, jak jeden z miesz-
kańców bloku w Nowym Centrum Lu-
bonia z okna wyzywał chłopców gra-
jących w piłkę nożną na trawiastym 
placu przeznaczonym w przyszłości 
pod ratusz miejski. Proszę powiedzieć, 
czy teren ten można używać jako bo-
isko do gry w piłkę? Czy mogą grozić 
jakieś mandaty lub inne sankcje za 
takie użytkowanie terenu? Czy jest 
to legalne? Gdzie w  przyszłości, po 
wybudowaniu tu urzędu miasta, bę-
dzie boisko do zabaw i  gry w  piłkę 
dla młodzieży z NCL, której po po-
stawieniu wszystkich bloków będzie 
zapewne niemało?       (matka)

Odp.: Odpowiadając na pytanie doty-
czące gry w piłkę przy ul. Jana Pawła II/
Wschodniej, informujemy, że zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego „Luboń – Centrum” 
– I  etap zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/309/2014 Rady Miasta Luboń z 25 

września 2014  r. przed-
miotowy obszar, na rysun-
ku planu, oznaczony jest 
symbolem 1U jako teren 
zabudowy usługowej. Jed-
nakże należy pamiętać, iż dla przed-
miotowego terenu zapisy planu miej-
scowego dopuszczają również lokaliza-
cję placów zabaw czy obiektów małej 
infrastruktury. Wobec powyższego, 
wykorzystywanie przedmiotowego tere-
nu do gry w  piłkę nożną nie stoi 
w sprzeczności z ustaleniami ww. planu 
miejscowego. Należy jednak pamiętać, że 
nie jest to teren przystosowany do gry 
w piłkę i do zabawy. W najbliższym cza-
sie nie przewiduje  się budowy boiska 
w tej okolicy. Najbliższe boisko, z które-
go mogą korzystać dzieci i młodzież, to 
obiekt ze sztuczną nawierzchnią przy 
Szkole Podstawowej nr 2.   

oprac. Magdalena Domek  
(Wydział Planowania Rozwoju  

i Ochrony Środowiska)

Mieszkańcy pytają

Gdzie grać w piłkę w NCL?

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

QQ Czy staw położony na przedłużeniu 
budowanej właśnie alei Jana Pawła II 
tuż za blokami z numerami 3 i 5, można 
by udostępnić mieszkańcom blokowisk 
z Nowego Centrum Lubonia, w którym 
brakuje miejsc rekreacji? Jak się orientuję, 
plan miejscowy przypisuje temu tere-
nowi takie funkcje (ZP1 – teren zieleni 
urządzonej o charakterze parkowym), 
z dostępem także od ul. Powstańców 
Wlkp. Proszę o  odpowiedź, kiedy to 
nastąpi?   (Piotr B.)

Odp.: Rozumiejąc intencje czytelnika co 
do możliwości udostępnienia mieszkań-

com terenu, który miałby pełnić funkcję 
rekreacyjną, należy niestety wskazać, 
iż staw położony w  pobliżu bloków 
nr 3 i 5 przy alei Jana Pawła II znajdu-
je  się na prywatnej nieruchomości. 
W związku z powyższym nie możemy 
określić terminu, w którym udostęp-
nienie tego terenu dla mieszkańców 
będzie możliwe. Ewentualne przenie-
sienie własności tego terenu jest zależ-
ne od woli właściciela nieruchomości, 
jak również od możliwości �nansowych 
miasta.   

oprac. Paulina Czerwińska  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Rekreacja dla NCL-u?

Q
Tuż za blokami przy al. Jana Pawła II nr 3 i 5 znajduje się staw (pocegielniany), który 
w przyszłości ma być miejscem rekreacji dla lubonian. Obecnie dojście jest nie-
możliwe ze względu na ogrodzenia i bujną zieleń   fot. Piotr P. Ruszkowski

QQ Patrząc na realizowaną inwestycję – 
budowę al. Jana Pawła II – oraz przewi-
dzianą liczbę miejsc postojowych, można 
spodziewać się kłopotów z parkowaniem, 
szczególnie w rejonie Przychodni Le-
karza Rodzinnego i poradni oraz po-
bliskiego ronda. Czy są przewidziane 
jakieś dodatkowe miejsca parkingowe 
dla pacjentów?         (tel.)

Odp.: Dokumentacja projektowa dla 
inwestycji „Budowa al. Jana Pawła  II 
w  Luboniu” została sporządzona 
z  uwzględnieniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Lu-
boń Centrum”. Zgodnie z zapisami pla-
nu, zaprojektowano grupy miejsc posto-
jowych oddzielone zielenią (maksymal-
nie do 5 miejsc w grupie). Lokalizacja 
miejsc postojowych została wykonana 
z uwzględnieniem przepisów technicz-

nych, które uniemożliwiają zlokalizowa-
nie miejsc do parkowania pojazdów 
bezpośrednio w obrębie oddziaływania 
skrzyżowania (typ rondo ul. Wschodnia/ 
al. Jana Pawła II oraz Jana Pawła II/ ul. 
K. Pułaskiego). Jednocześnie informu-
jemy, iż miejsca postojowe zlokalizowa-
ne w pasie drogowym są ogólnodostęp-
ne i nie przewiduje się możliwości przy-
pisania ich do konkretnego lokalu usłu-
gowego (sklepów spożywczych, punktu 
pocztowego, usług dentystycznych, usług 
medycznych i innych). Spowodowane to 
jest możliwą zmianą lokalizacji usług lub 
ich likwidacją. W bezpośrednim sąsiedz-
twie przychodni zostanie wykonane 
miejsce dla osób o ograniczonej spraw-
ności (1 szt.) oraz miejsce dla pogotowia 
ratunkowego (1 szt.)   

oprac. Krzysztof Knopczyński 
(zastępca Dyr. Biura Majątku Komunalnego)

Mieszkańcy pytają

I tak będzie problem

Poseł Bartłomiej Wróblewski, w odpo-
wiedzi na apel Rady Miasta Luboń 
wsparty przez burmistrz Małgorzatę 
Machalską, rozmawiał dyrektorem Paw-
łem Neumannem z Regionu Zachodnie-
go Polskich Linii Kolejowych SA 
(PLK SA), w czterech ważnych sprawach 
dla mieszkańców Lubonia:

1. Przejście rowerowo-piesze przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich. To temat, 
który powinien być podjęty, gdy przy-
gotowywano modernizację linii kolejo-
wej Poznań-Wrocław. Wiemy, że tak się 
nie stało i nie ma możliwości podjęcia 
go w ramach tej inwestycji. Nie oznacza 
to jednak, że nic  się nie da zrobić. 
Możemy działać tak, jak zrobiliśmy 
przy budowie tunelu w Pobiedziskach, 
a dziś przy toczących się pracach nad 
tunelami w Kostrzynie i Puszczykowie. 
Miasto Luboń musi przygotować kon-
cepcję inwestycji. Uważam, że to dobre 
rozwiązanie. Tym bardziej, że PLK są 
gotowe dołożyć  się finansowo do tej 
inwestycji. Padła konkretna i znaczna, 
wstępna kwota.

2. Dodatkowy przystanek kolejowy przy 
ul. Podgórnej w Luboniu. Sprawa jest jak 
najbardziej do realizacji, ale nie w  ra-
mach modernizacji linii Poznań-Wro-
cław (za późno), co w ramach projektu 
kolei metropolitalnej.

3. Wyjaśniliśmy wątpliwość ws. ścieżki 
rowerowej na wiadukcie w Łęczycy. Ma 
ona powstać w  ramach realizowanej 
inwestycji.

4. PLK bada możliwości instalacji windy 
na wiadukcie w Łęczycy. Jest życzliwość. 
Zostanie skierowane pismo do wyko-
nawcy inwestycji w sprawie określenia 
możliwości technicznych. Jest szansa, ale 
trzeba poczekać kilka tygodni na decyzję 
(od red. – temat trudności w dostaniu się 
na budowany wiadukt w  Łęczycy od 
strony ul. Krętej, niedostępny w obec-
nym kształcie dla wózków i osób niepeł-
nosprawnych, zainicjowaliśmy w kwiet-
niu br. na str. 30).

Bartłomiej Wróblewski
poseł RP z ramienia PiS

Z koleją o Luboniu
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Z początkiem wakacji (koniec czerwca) 
przyjrzeliśmy się miejscom, w których 
nasze dzieci i młodzież spędzają wolny 
czas – wybranym placom zabaw, bo-
iskom i  skwerom. Poza porą roku, 
skłoniło nas do tego również działanie 

samych rodziców, którzy przy okazji 
zakończonej w  czerwcu batalii o  za-
chowanie boiska sportowego przy ul. 
Jaśminowej (szczegóły patrz: „WL” 
04-2017, str. 3), zainteresowali się bazą 
zabawową w Luboniu.
Pomocą w dotarciu do naszych miejsc 
rekreacji może służyć wydany przez 
miasto w 2016 r. po raz drugi, ilustro-
wany „Przewodnik po lubońskich pla-
cach zabaw”, zawierający niezbędne 
informacje na temat ich wyposażenia 

Baza na lato

Na placu gier i zabaw przy ul. Poznań-
skiej, po naszej interwencji („WL” 05-
2017, str. 17) usunięto część niebez-
piecznie pochylonych, kruchych kona-
rów. Jest uporządkowany. Niektóre 
elementy nie powinny były jednak 
przejść przez wymaganą regulaminem 
„coroczną okresową kontrolę stanu 
technicznego”, jak pokazany na zdjęciu, 
jedyny w tym miejscu, wyrwany z tabli-
cy kosz do gry i jego zardzewiała kon-
strukcja, oraz niedomykająca się, jedna 
z furtek ze skorodowanym zamkiem   
fot. Hanna Siatka

Q

Jak wynika z naszych obserwacji, kosze do gry nie 
cieszą się w naszym mieście zbytnią troską. Rów-
nież ten w parku Siewcy wygląda niedbale. Ma 
poszarpaną siatkę i niezakonserwowaną, odrapa-
ną konstrukcję. Teren parku, mimo że otwarty, jest 
schludny i zadbany   fot. Hanna Siatka

Q

Bodaj najbardziej urokliwy plac 
zabaw w Luboniu – położony 
w zagłębieniu pomiędzy ul. 
Puszkina i Strumieniem Juni-
kowskim, w pobliżu zabytkowe-
go Domu Włodarza. Stare drze-
wa dają cień, szemrze potok, 
jest tu zacisznie i spokojnie. 
Przydałoby się przyciąć trawę 
w okolicy ławek, by w niej nie 
brodzić, i wymienić wyłupane 
elementy jednego z siedzisk   
fot. Hanna Siatka

Q

Q
Położone w pobliżu placu zabaw, odnowione niedawno boisko sportowe przy ul. 
Puszkina, wyposażone w kompletne bramki i piłkochwyty (wysokie ogrodzenie), 
przyciąga oko. Przejęty w ostatnim czasie przez LOSiR obiekt nie jest jednak inwe-
stycją dokończoną. Murawie brakuje nawodnienia. Przy pomocy pompy wodę 
można by czerpać z pobliskiego Strumienia Junikowskiego   fot. Hanna Siatka

cd.  
obok

oraz m.in. przepisy, jak korzystać 
z  tych miejsc i  jak je utrzymywać. 
Dowiadujemy się, że mamy w Luboniu 
15 miejskich miejsc rekreacyjno-spor-
towych, tj. 6 placów zabaw (przy ul. 
Chopina, w parkach Papieskim i Siew-
cy, przy ul. 3 Maja, Wschodniej i Brzo-
zowej), 5 placów zabaw i gier (na ul. 
Puszkina, Kołłątaja, Małgorzaty For-
nalskiej, Poznańskiej/Skośnej i Buko-
wej), 1 plac gier (przy ul. Jaśminowej), 
2 siłownie zewnętrzne (w parku Papie-

skim i Siewcy) oraz skatepark przy ul. 
Rzecznej. Odwiedziliśmy kilka z nich.

Ogólne wrażenie
Miejsca, w których byliśmy, są w więk-
szości zadbane, dotyczy to zwłaszcza 
placów zabaw. Są kolorowe, wyposa-
żone w sprawne urządzenia dla dzieci 

i  opróżniane przez służby kosze na 
śmieci. Widać, że trawa jest tam przy-
cinana, a niewielka ilość śmieci świad-
czy o tym, że są na bieżąco 
sprzątane (zgodnie z zapisem 
w  „Przewodniku…”, Kom-
-Lub ma je porządkować 
3  razy w  tygodniu). Inną 
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Kilka lat temu przy ul. Ogrodowej 
za stacją benzynową „Orlen” po-
wstały boiska do piłki nożnej i ko-
szykówki. Niestety, miasto przesta-
ło dbać o  ten teren i  teraz jest tu 
skład ziemi po wykopach kanaliza-
cji, gruzu i innych śmieci, choć jest 
tabliczka o zakazie wyrzucania gru-
zu itp. Panowie i panie urządzili tu 
sobie miejsce do picia alkoholu, bo 
zasłaniają ich krzaki i  wysypane 
odpady budowlane.

Boisko do koszykówki szybko zlikwido-
wano, bo bez odpowiedniej wylewki 
trudno odbijać piłkę o trawę. Bramki do 
piłki nożnej się rozpadły. Jedyna, która 
ocalała, to ta naprawiona przez dzieci, 
które chciały grać. Można tam tra�ć na 
hałdy piachu, rozbite szkło, gruz a nawet 
kawałki asfaltu. Mimo utrudnień, dzie-
ci  się nie poddają i  grają dalej, tyle że 
w mało bezpiecznym otoczeniu. 

nazwisko znane redakcji

List do redakcji

Było boisko, jest wysypisko
Chciałbym zwrócić uwagę na pas zieleni, który miał być parkiem, 
miejscem gry w piłkę nożną i koszykówkę

Q
Urządzone niegdyś przez miasto „boisko” przy ul. Ogrodowej, zasypywane gruzem 
od strony ul. Kalinowej

QQ Czy dzieci i młodzież dojeżdżające 
do lubońskich szkół mogłyby od no-
wego roku szkolnego korzystać z au-
tobusów bezpłatnie? Każde z nich ma 
przy sobie identy�kator uprawniający 
do wejścia do szkoły, którym może się 
wylegitymować i potwierdzić, że wła-
śnie jedzie na lekcje, a nie gdzie indziej.  

 (mama ucznia SP 3)

Odp.: W sprawie wprowadzenia bez-
płatnej komunikacji publicznej dla dzie-
ci informuję, że Miasto Luboń począw-
szy od 2010 roku zarządza i organizuje 
transport publiczny przy współpracy 
z sąsiednimi gminami poprzez Zarząd 
Transportu Miejskiego w  Poznaniu. 
Opłaty taryfowe, w tym także zwolnie-
nia i  ulgi podejmowane są dla całej 

Mieszkańcy pytają

Uczeń pojedzie za darmo?

Przy powstałej 
kilka lat temu 
obwodnicy ulicą 
Polną, na wyso-
kości Nagietko-
wej wygospoda-
rowano skwe-
rek, np. dla zmę-
czonych miło-
śników jedno-
sladów podąża-
jących nową 
ścieżkę rowero-
wą. Są tu dwie 
ławki i stojak dla 
rowerów, nieste-
ty nikt nie dba 
tu o trawę. Jest 
nieprzycięta 
i schnie   fot. 
Hanna Siatka

Położony w Lasku, przy ul. Małgorzaty Fornalskiej 
i Azaliowej plac zabaw i gier pozostawia wiele do 
życzenia. O ile maleńki (ok. 11 x 9 m), ogrodzony 
teren dla dzieci wygląda wewnątrz dobrze, o tyle 
niewymiarowe boisko do gry w piłkę nożną i koszy-
kową jest „pożal się Boże”. Zniszczone, niechlujne 
sprzęty i zamiast murawy klepisko wręcz odpychają 
ewentualnych sympatyków piłki, których w tym 
odległym od centrum miasta rejonie jest też z pew-
nością wielu. Obejście i teren placyku zabaw oraz 
posadzone niegdyś przy ogrodzeniu drzewka zara-
stają trawą. Ktoś wyraźnie próbował sforsować za-
mknięty teren i uszkodził siatkę (może dlatego, że 
placyk dla dzieci przy ul. Fornalskiej od jakiegoś 
czasu jest na noc zamykany)   fot. Hanna Siatka

sprawą jest niska kultura ko-
rzystania z  tych miejsc pu-
blicznych (zaśmiecanie i de-
wastacja), która w dużej mie-
rze przejawia  się w  porze, 

kiedy ogrodzone place powinny być 
przez Straż Miejską zamknięte, a inne 
monitorowane (dostępność w  godz. 
9-21), co niestety, w wielu przypadkach 
nie następuje.
Na zdjęciach pokazujemy migawki 
z miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, 
które monitorowaliśmy.

HS

Q

cd.  
ze str. 
24

aglomeracji (zrzeszonej w  ZTM) 
Uchwałą Rady Miasta Poznania, Miasto 
Luboń w tym zakresie jedynie opiniuje 
propozycje zmian. Obecnie do bezpłat-
nego przejazdu uprawnione są dzieci 
do 7. roku życia, natomiast dzieci i mło-
dzież powyżej tego wieku korzystają 
z ulgi w wysokości 50% ceny biletu (do 
23.  roku życia). Z  racji zwiększania 

intensywności kursów, a także wydłu-
żania tras, koszty ponoszone przez Mia-
sto Luboń na komunikację publiczną 
systematycznie rosną. Wobec powyż-
szego wprowadzanie kolejnych zwolnień 
z opłat dla pasażerów nie jest obecnie 
możliwe.   

oprac. Mateusz Olejniczak 
 (Wydział Spraw Komunalnych)

Q
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QQ Co Biuro Majątku Komunalnego i służby 
miejskie zamierzają zrobić z uciążliwym 
lokatorem budynku komunalnego przy 
ul. Źródlanej 3, wszczynającym burdy 
i awantury, również w porze nocnej? 
Sprawę znacie Państwo (urząd i służby 
miejskie) od minimum dwóch lat i nic 
nie zrobiono. Skoro władze miasta nie 
mogą sobie z problemem poradzić, to 
kto ma to zrobić?       (sąsiedzi)

Odp.: Niniejsza odpowiedź nie odnosi się 
do konkretnej osoby, ponieważ jest to 
niemożliwe. Miasto może odnieść  się 
wyłącznie do konkretnych, oznaczonych 
w czasie zdarzeń. Takich nie przytoczo-
no. Jeżeli prawa lokatorów są naruszane 
przez inne osoby będące ich sąsiadami, 
podstawowym mechanizmem obronnym 
jest korzystanie z tej części aparatu Pań-
stwa, który ma władzę karać za określo-
ne zachowania (np. Policja). Miasto 
Luboń nie może w tym zakresie wyręczyć 
ani lokatorów, ani Policji, ponieważ nie 

ma stosownych uprawnień. Każdy loka-
tor może również wystąpić do sądu 
powszechnego o  rozwiązanie umowy 
z innym lokatorem na podstawie art. 13 
ustawy o  ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie kodeksu cywilnego. Do tego niezbęd-
ne jest jednak otwarte działanie pod 
własnym nazwiskiem i udokumentowa-
nie przed sądem zdarzeń, które uzasad-
niają pozew. Jeżeli uciążliwość jest tego 
rodzaju, że pozostawanie we wspólnocie 
sąsiedzkiej jest niemożliwe, Miasto Lu-
boń może rozważyć rozwiązanie umowy 
z  takim lokatorem. Jednak do tego są 
niezbędne konkretne informacje o zda-
rzeniach i ich przebiegu (nie anonimy ) 
tak, by Miasto mogło wskazać sąsiadów 
jako świadków w  postępowaniu sądo-
wym.   

oprac. Dariusz Springer  
(zastępca dyrektora  

Biura Majątku Komunalnego)

Mieszkańcy pytają

Sąsiad awanturnik

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził od nocy z  10 na 11 lipca korektę 
trasy linii 243. Zmiana ma na celu lepszą obsługę komunikacyjną rozbudowują-
cego się rejonu ul. Rolnej. Pojazdy nocnej linii kursują następującą trasą: RONDO 
KAPONIERA – … – Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956 r. – Hetmańska – Rolna 
– Wspólna – Dolna Wilda – … – OS. DĘBINA/LUBOŃ KRĘTA
Linia 243 jest skomunikowana z linią nr 238 – przesiadki są możliwe na przy-
stankach: „Traugutta” (w kierunku os. Dębina) oraz Rolna (w kierunku ronda 
Kaponiera).

ZTM

Korekta na linii nocnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Poznaniu informuje, że 20 
czerwca pobrano próbki wody z nad-
zorowanych kąpielisk: nad Maltą, 
jeziorami w  Strzeszynku, Rusałką 
Kierskim (Krzyżowniki) i  miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli – Ka-
skada nad Jeziorem Kierskim. Woda 
jest w tych zbiornikach przydatna do 
korzystania.

24 czerwca rozpoczął sezon Akwen 
„Tropicana” w Owińskach. Badaniach 
wykazały, że również w nim woda na-
daje się do kąpieli.
Szczegółowy wykaz kąpielisk jest aktu-
alizowany na stronie: psse-poznan.pl 
oraz w ogólnopolskim serwisie kąpie-
liskowym.

Cyryla Staszewska
rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu

Woda przydatna do kąpieli

13 czerwca, na skwerze przy ul. Kołłąta-
ja, który sąsiaduje z placem zabaw przy 
boisku dla Stelli, wycięto kolejne drzewa 
(likwidację rozpoczęto wiosną). Padło 
kilka następnych dużych roślin. Teren 

jest niezagospodarowany. Od strony pla-
cu zabaw, na nieutwardzonym gruncie, 
oznaczono pole z 5. miejscami parkin-
gowymi.

(Z)

Mniej zieleni w Żabikowie

Q
Sprawna wycinka drzew na odkrytym terenie pomiędzy pawilonami handlowymi 
przy ul. Poniatowskiego a placem zabaw przy ul. Kołłątaja, 13 czerwca    
fot. Hanna Siatka

„Wieści Lubońskie” na bieżąco publi-
kują biogramy zmarłych osób, znanych 
w naszym mieście. Mamy też w wyda-
niu książkowym – „Roczniku Histo-
rycznym Lubonia” – rozdział „Pro 
Memoria” poświęcony rozbudowanym 
życiorysom. Tam też chcemy zamiesz-
czać również biogramy zmarłych, god-
nych zapamiętania, których okrągłe 
rocznice śmierci przypadają w danym 
roku, a  ich not biogra�cznych do tej 
pory brak.
Zapraszamy rodziny, instytucje, orga-
nizacje do przesyłania krótkich bio-
gramów zmarłych ku pamięci potom-
nym. Należy dostarczyć do redakcji 
(ul. Wschodnia  23A/62 lub e-mail: 

redakcja@wiescilubonskie.pl) krótki 
życiorys (ok. 1000  znaków lub 
w uzgodnieniu z redakcją) bądź infor-
macje, które zredagujemy, oraz zdjęcia 
zmarłej osoby. W  biogramie powin-
ny się znaleźć podstawowe dane (imię 
i  nazwisko zmarłego, data i  miejsce 
urodzin oraz śmierci), a  także infor-
macja o  tym, od kiedy i  przy jakiej 
ulicy w Luboniu mieszkał zmarły, kil-
ka słów na temat jego zawodu i wyko-
nywanej pracy oraz ewentualnej przy-
należności do organizacji, zaznaczając 
szczególnie te aspekty życia, które mają 
związek lokalny. Deklarujemy pomoc 
w zredagowaniu tekstu.

red

Bezpłatny biogram

Policja przestrzega przed oszustami, 
którzy dzwonią do mieszkańców i po-
dając się za policjanta, próbują wyłudzić 
pieniądze. Ostatnio było 9 takich sytuacji 
– we wszystkich przypadkach osoby, 
które odebrały takie telefony, nie dały się 
oszukać!
16 i 17 maja na terenie Poznania doszło 
do 9 prób wyłudzeń pieniędzy tą meto-
dą. Tym razem oszuści przekonują oso-
by, do których dzwonią, że ich pieniądze 
w  banku nie są bezpieczne i  należy je 
wypłacić. Żeby mieć pewność, że nic 
złego się z nimi nie stanie, oszczędności 
należy przekazać policjantowi do depo-
zytu. Dzwoniący przedstawia  się jako 

Andrzej Zieliński – policjant CBŚ. Na 
szczęście wszystkie osoby, do których 
zadzwonił, dokładnie wiedziały, jak się 
zachować, i zakończyły rozmowę, infor-
mując o wszystkim Policję.
Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie po-
proszą o  wypłacenie i  przekazanie im 
pieniędzy, w  ramach prowadzonych 
przez nich działań. Jeżeli dzwoni do nas 
taka osoba, to możemy mieć pewność, 
że jest to oszust! Nie należy z nim roz-
mawiać i natychmiast zakończyć rozmo-
wę. Każdy taki telefon należy zgłaszać 
policjantom, dzwoniąc pod numer tele-
fonu 997.

KMP w Poznaniu

Oszuści „policjanci”

Składam serdeczne podziękowania Pani 
Kindze Skrzątek za piękną inicjatywę 
społeczną, której skutkiem jest niemal 
100-rocentowa zgoda na przemianowa-
nie ul. Rutkowskiego na ul. Wandy Rut-
kiewicz. Dzięki inicjatywie Pani Kingi, 
jesteśmy trzecim miastem w Polsce (poza 
Warszawą i  Wrocławiem), które upa-
miętni imię naszej sławnej himalaistki. 

Ze swojej strony, wszystkim Państwu 
pragnę podziękować za zgodność w de-
cyzji oraz przekazać przy tej okazji, że 
po skanalizowaniu wszystkich ulic Dol-
nego Lasku, moje dalsze działania będą 
zmierzały do utwardzenia dróg w tym 
rejonie.

Katarzyna Frąckowiak
radna okręgu 19

Podziękowanie

W sprawie ulicy
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To już kolejne rozmowy z mieszkańcami 
na temat przebudowy ulicy Żabikow-
skiej. Czwarte i wydawało się, że ostatnie, 
bowiem rusza inwestycja. Wybrano wy-
konawców i mogą się rozpocząć prace. 
Trudne, bo jak zawsze w środku miasta, 
uciążliwe dla wszystkich. Zakończenie 
przewidziano na przyszły rok. Wiele 
zależy od pogody i niespodzianek, jakie 
mogą sprawić stare i zniszczone instala-
cje kryjące się pod ziemią. Jeśli wszystko 
będzie przebiegało zgodnie z  planem, 
we wrześniu br. skończą się roboty „wod-

ne” i związane z tym wyłączenia dostaw 
wody, a  rozpoczną budowlane. To dla 
mieszkańców okolicznych domów jesz-
cze większy kłopot w postaci koniecz-
nych zamknięć budowanych odcinków, 
niemożności dojechania pod dom, nie 
mówiąc już o  parkowaniu. W  zamian 
będzie w niedalekiej przyszłości nowo-
czesna, funkcjonalna i  ładna ulica. No 
właśnie, czy taka będzie? Jak zawsze, nie 
dla wszystkich. Konsultacje, miast sku-
pić  się na organizacji funkcjonowania 
mieszkańców i budowniczych w czasie 

prac, objęły, jak było do przewidzenia, 
także sprawy projektowe i wykonawcze. 
O tyle to dziwne, że temu były poświę-
cone poprzednie, a na tym etapie doko-
nywanie zmian nie jest po prostu moż-
liwe. A tu problemów multum: miejsca 
parkingowe, wygodne i bezpieczne wy-
jazdy, lustra, ograniczenie prędkości, 
światła, a  nawet rondo, spowalniacze 
i  ograniczenia prędkości, wyniesione 
przejścia dla pieszych, wycinka drzew 
lub jej zakaz. Prawie wszystkie pomysły 
już niemożliwe do zrealizowania. Jedni 

potrzebują tego, czego inni nie chcą. 
Czyli normalnie. Zakończyło się na usta-
leniu zasad kontaktów w  czasie prac, 
między mieszkańcami i wykonawcami, 
i obietnicy powrotu do dyskusji na temat 
funkcjonowania ulicy po jej oddaniu do 
użytku. Będzie można uściślić pewne 
szczegóły, dotyczące organizacji ruchu, 
oczywiście nie wszystkie.

JN

Żabikowska. Konsultacje bez końca

Mieszkań-
com, którzy 
przyszli na 
konsultacje, 
miasto nie 
miało na 
etapie goto-
wego projek-
tu, nic spe-
cjalnego do 
zaoferowa-
nia   fot. 
Jerzy No-
wacki

Q

QQ Czy na terenach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, zapisanej 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „MN” można urucho-
mić np. lakiernię samochodową? Jeśli 
tak, to na jakiej podstawie prawnej? 
Jaki wpływ na zaistnienie lakierni może 
mieć zgoda bezpośrednich sąsiadów?
(zaniepokojony mieszkaniec)

Odp.: Lakiernia samochodowa nie może 
zostać uruchomiona na terenie objętym 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego i  oznaczonym MN – 
tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej. Przedsięwzięcie polegające na 
uruchomieniu lakierni samochodowej 
w większości przypadków (w zależności 
od używanych materiałów) wymaga 
uzyskania decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach, gdyż zgodnie z roz-
porządzeniem z  9 listopada 2010  r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na śro-
dowisko, zakwali�kowane 
jest jako przedsięwzięcie 
mogące potencjalnie od-
działywać na środowisko. 
Organem prowadzącym postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach na terenie 
miasta Luboń jest Burmistrz Miasta. 
W toku postępowania właściciele nie-
ruchomości przylegających bezpośred-
nio do nieruchomości, na której zapla-
nowano przedsięwzięcie, zostają uznane 
za strony postępowania i mają prawo do 
czynnego udziału w  postępowaniu. 
W Luboniu, w treści większości planów 
zagospodarowania przestrzennego, sta-
nowiących prawo miejscowe, znajdują się 
zapisy dotyczące lokalizacji przedsię-
wzięć oddziałujących na środowisko.   

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

Mieszkańcy pytają

Lakiernia wśród domków?
Przy parku Siewcy, 
na parkingu przed 
budynkiem nr  6 
Kolonii PZNF od 
ponad pół roku 
stoi uszkodzony 
opel. Nie jest wła-
snością żadnego 
z  mieszkańców 
ulicy, którzy narze-
kają, że auto blo-
kuje miejsce pojaz-
dom lubonian 
i  odwiedzających 
ich gości. Jak  się 
dowiedzieliśmy, 
Straż Miejska pro-
wadzi stosowne 
działania w  celu 
usunięcia porzuco-
nego opla.

PAW

Porzucony, zapomniany?

Q
Porzucony opel zajmuje miejsce i powoduje niezadowolenie 
mieszkańców Kolonii PZNF   fot. Paweł Wolniewicz

W ciągu kilku czerwcowych dni market sieci „Netto” przy skrzyżowaniu ulic 11 Li-
stopada i Żabikowskiej poddano gruntownej odnowie. Sklep jest teraz przestron-
niejszy i bardziej uporządkowany logistycznie.

B.S.

Metamorfoza Netto

QKlienci chwalą dobrze opisane działy towarów w od-
nowionym sklepie „Netto”    

fot. Beata Stempczyńska
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Posterunek energetyczny przy ul. Fa-
brycznej 4 nie pełni już dyżuru w za-
kresie napraw usterek zgłaszanych 
telefonicznie pod numerem stacjonar-
nym: 61 813 03 02. Od dłuższego cza-
su rejestracja awarii odbywa się jedynie 
pod numerem alarmowym 991. Pod 
tym telefonem można również uzyskać 
informacje o planowanych i nieprze-
widzianych przerwach w  dostawie 

prądu. 61 850 40 00 to 
kontakt z  Telefonicz-
nym Biurem Obsługi 
Klienta.
Pracownicy lubońskiej 
placówki Enei przeby-
w a j ą  n a  m i e j s c u 
w  godz. 7-15, skąd 
przez centralę są kie-
rowani do usuwania 
awarii i  innych robót 
związanych z  energią 
elektryczną. Choć nie 
przyjmują zleceń od 
mieszkańców, zapew-
niają, że nie odmówią 
pomocy w nagłych, nie-
bezpiecznych przypad-
kach.

(S)

Nawalił prąd, dzwoń 991!

Q
Obiekt Enea Operator Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 4 
w Luboniu, z parkingiem położonym za zabudowaniami   
fot. Hanna Siatka

Po przeczytaniu ostatniego numeru 
„WL”, a konkretnie artykułu dotyczą-
cego problemu na ul. Szafirowej, moją 
uwagę zwróciły oba listy osoby odpo-
wiedzialnej za całe zamieszanie. Roz-
bawiły mnie one do łez. Stwierdzam, 
że jest to HIT numeru!
Zamiatanie całej sprawy pod dywan, 
absurdalne tłumaczenia, wreszcie wyzy-
wanie mieszkańców osiedla od donosi-
cieli i straszenie ich sądem, za co? Za to, 
że pragną spokoju, normalnego życia?
Fakt niepodpisywania listów do redakcji 
nazywa donosicielstwem? (…)
Wi e d z ą c ,  j a k ą  o s o b ą  j e s t  Pa n 
P.O. ,  nikt  nie  będzie  r yzykował 

i   szukał  k łopotów.  By l i  ludzie , 
k t ór z y  p o  p o dpi s a n iu   s i ę  p o d 
prośbą o   inter wencję  w  sprawie 
z a c h o w a n i a  Pa n a  P. O. ,  m i a ł y 
p r z e b i t e  o p o n y  s a m o c h o d ó w, 
a   widząc  jego agresywne i   aro-
ganckie  zachowanie  w  stosunku 
do  inter weniuj ąc ych  s łużb  czy 
swoich niezadowolonych k l ien-
tów,  po prostu  s ię  boją .
Ja również  się nie podpiszę. Wyrażam 
jedynie swoją opinię na temat tych wy-
wodów, które są dalekie od prawdy, 
czyli w opinii Pana P.O. ja również jestem 
donosicielem.
Bardzo proszę o publikację mojego listu.

List do redakcji

Reperkusje tematu  
ul. SzafirowejKonkurs w SP 1

14 czerwca prezes klubu HDK „Lubo-
nianka”, Jerzy Zieliński, oraz wicepre-
zes Zbyszko Wojciechowski uczestni-
czyli w gali rozdania nagród laureatom 
szkolnego konkursu „Krew ratuje ży-
cie”. Wcześniej uczniowie klas IV, V, 
VI przygotowali prace w trzech kate-
goriach: plakat, kolaż oraz wywiad 
z  honorowym dawcą krwi w  formie 
albumu. Złożone prace oceniła komi-
sja. Nagrody i upominki dla wszystkich 
uczestników zakupiono z  funduszu 
pozyskanego z Urzędu Miasta Luboń 
z  tzw. małego grantu –promowanie 
zdrowego stylu życia oraz działania na 
rzecz ochrony zdrowia w  zakresie 
wspierania idei honorowego krwio-
dawstwa.

Czerwona Nitka
Czerwona Nitka – „Twoja krew, moje 
życie” zawitała do Szczecina. 10 czerw-
ca na zaproszenie Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
(RCKiK) w Poznaniu delegacja zarzą-

du lubońskiego klubu wraz z  innymi 
delegacjami kół, stowarzyszeń i orga-
nizacji z ruchu honorowego krwiodaw-
stwa udała się autokarem do Szczecina, 
na Wały Chrobrego. Impreza mająca 
charakter pikniku rodzinnego rozpo-
częła się o godz. 13 i trwała do wieczo-
ra. Otwarto kilka stref edukacyjno-
-rozrywkowych. Na scenie uroczystość 
rozpoczął minister zdrowia Konstanty 
Radziwiłł oraz podsekretarz stanu 
w  MZ – Katarzyna Głowala, która 
nadzoruje Narodowe Centrum Krwi 
i centra regionalne. Wspólnie uhono-
rowali 60 krwiodawców Odznaką Ho-
norową „Zasłużony dla Zdrowia Na-
rodu”. Później było dużo zabawy, kon-
kursów dla dzieci i  dorosłych, a  na 
zakończenie koncert zespołu „Bublicz-
ki” i „Mrozu”. W czasie imprezy spo-
tkaliśmy wielu krwiodawców, działaczy 
i wolontariuszy z całej Polski.   Zbysz-
ko Wojciechowski (wiceprezes klubu 
HDK PCK „Lubonianka”)

Nie zawodzą
Podczas 86. akcji zorganizowanej przez 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” w niedzielę, 11 czerwca, 
tradycyjnie w SP 1, bezcenny lek od-
dały 84 osoby, w  tym 22 kobiety, co 
dało 37,8 litra. Akcją, w którą zaanga-

żowanych było 11 pracowników Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu, kiero-
wała lek. med. Noemi Kalisz. Pod ko-
niec poboru frekwencja, jak zawsze 
w Luboniu, była bardzo duża. Zgłosi-
ło  się 101 osób, lecz nie wszystkie 
mogły podzielić się krwią. Wiceprezes 
„Lubonianki” – Zbyszko Wojciechow-
ski – zaznaczył, że pomimo wakacji, 
krwiodawcy nie zawiedli i wstawili się 
na ten pobór. Prezes Jerzy Zieliński 
poinformował, że wyjątkowo podczas 
tej akcji do klubu zapisało się aż 6. no-
wych członków: Damian Skorniak 
(krew oddaje od stycznia 2017 r.), Pa-
weł Gut, Krzysztof Kowalski (jest 
krwiodawcą od 2011 r., ma na koncie 
2,700 l), Ilona Bąkowska (oddała prze-
szło 5,400  l), Andrzej Kierzynka (od 
lutego 2016 r. oddał 2,700 l), Wojciech 
Ziętkowski (7,200 l).
Jak zawsze akcja miała sponsorów, któ-
rymi byli: Przedsiębiorstwo Farmaceu-
tyczno-Chemiczne „Synteza” Sp z o. o. 
z  ul. św. Michała w  Poznaniu, Zakład 

Chemiczno-Farmaceutyczny „Farmapol” 
Sp z o o., ul. Święty Wojciech w Pozna-
niu, Unilever Food Solutions, Dramers 
SA Rabowice, Pol-Car Antoninek.
W przeprowadzeniu akcji pomagali: 
Józef Wyzujak, Renata Antkowiak, Ma-
riusz Chylicki, Ryszard Gryszko, Piotr 
Nowak i Zbyszko Wojciechowski. Tra-
dycyjnie dyrektor SP 1 – Grzegorz Anio-
ła – udostępnił pomieszczenia. 

  Robert Wrzesiński

Kronika krwiodawców

Q
Podczas akcji krwiodawczej   fot. Robert Wrzesiński

 Laureaci kon-
kursu „Krew 
ratuje życie” 
z SP 1

Q
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Korzenie
Bogdan Marciniak urodził się 23 sierp-
nia 1956 r. w Poznaniu. W tym czasie 
jego rodzice – Edmund i Irena z d. Ko-
walska – budowali dom przy ul. Niepod-
ległości w  Luboniu, gdzie zamieszkali 
w 1960 r. Pan Bogdan ma młodsze ro-
dzeństwo – Marię i Rafała. Od najmłod-
szych lat interesowały go dalekie wypra-
wy do egzotycznych krajów. Po ukoń-
czeniu Szkoły Podstawowej nr 3 konty-
nuował naukę w trzyletniej szkole zawo-
dowej przy Wielkopolskim Przedsiębior-
stwie Przemysłu Ziemniaczanego 
(WPPZ), gdzie po zdobyciu zawodu 
ślusarza, znalazł zatrudnienie. W latach 
1977-1979 pełnił służbę wojskową, naj-
pierw w Marynarce Wojennej w Gdyni, 
później w dywizji czołgów w Gubinie. 
Po powrocie do cywila pracował nadal 
w WPPZ.

Przez Austrię do RPA
Cztery miesiące przed wprowadzeniem 
w Polsce stanu wojennego, powiadamia-
jąc o tym najbliższą rodzinę, żądny przy-
gód Bogdan wyjechał do Austrii, trak-
tując ją jako przystanek w  drodze do 
Australii, gdzie mieszkają jego krewni. 
W Austrii tra�ł do obozu dla uchodźców 
w koszarach wojskowych w Götzendorf, 
dorywczo pracował, a w wolnych chwi-
lach uczył się języka angielskiego i po-

dziwiał piękno Alp. Wkrótce zapropo-
nowano mu podjęcie pracy w Republice 
Południowej Afryki. Długo  się nie za-
stanawiając, podjął ważną, życiową de-
cyzję i 26 czerwca 1982 r. wylądował na 
lotnisku w Johannesburgu.

Na Czarnym Lądzie
Dotarłszy do celu podróży – oddalone-
go o 150 km od Johannesburga miasta 
Kriel w regionie Witbank – pan Bogdan 
był świadomy, że w RPA panował rasi-
stowski system społeczny rządów białej 
mniejszości – apartheid. Zawsze trzy-
mał się z dala od polityki i nie zamierzał 
tego zmieniać. Zamieszkał w służbowym 
mieszkaniu w  osiedlu dla białych. 
W miejscowości tej funkcjonowały dwie 
elektrownie o mocy 3 800 MW każda. 
Podjął pracę w  jednej z nich, w dziale 
serwisu i konserwacji turbin. Pracował 
z Anglikami i Niemcami, władając coraz 
lepiej j. angielskim, zwłaszcza technicz-
nym. Zarabiał początkowo 1 000 randów 
(ok. 1 000 dolarów) i bardzo sobie chwa-
lił �rmowy pakiet socjalny. Wkrótce 

poznał dziewczynę o imieniu Elizabeth, 
z którą po kilku latach narzeczeństwa, 
na początku 1999  r. stanął przed ołta-
rzem katolickiego kościoła w Vereenin-
ging. Ślub błogosławił o. franciszkanin. 
W listopadzie tego samego roku urodził 
im się syn – Adam. Rodzina zamieszka-
ła w  centralnej części RPA, w  Valpark 
Sasolburg, w prowincji Free State (Wol-
ne Miasto), gdzie mieszkają do dziś na 
wysokości 1 600 m n.p.m. w domu oto-
czonym pięknym ogrodem z roślinami 
egzotycznymi. Z  biegiem lat Bogdan 
Marciniak awansował w �rmie i obecnie 
jest doświadczonym specjalistą. W ra-
mach obowiązków przemierza wzdłuż 
i  wszerz cały kraj, dokonując serwiso-
wych przeglądów turbin w  prawie 
wszystkich elektrowniach RPA. Był na 
najbardziej wysuniętym na południe 
obszarze Afryki – Przylądku Igielnym. 
Realizując pasję z dziecięcych lat zwiedził 
kilka razy Park Narodowy Krugera 
o długości 350 i szerokości 60 km. Spo-
tkał tam oko w oko lwicę z  lwiątkami, 

Na południowym krańcu Afryki
Świat jest mały – mówi pochodzący z Lubonia Bogdan Marciniak – Żeby dotrzeć z Czarnego Lądu do domu rodzinnego przy ul. Niepodległości potrzebuję 
niespełna dwudziestu godzin…

Q
Bogdan Marciniak w domu rodzinnym 
w Luboniu   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Bogdan z żoną Elizabeth i synem Ada-
mem, rok 2017

a raz musiał uciekać samochodem przed 
szarżującym, agresywnym słoniem.

Czuje się Polakiem
Zawsze się czuję Polakiem – wyznał Bog-
dan – dlatego też jak najczęściej utrzy-
muję kontakt z najbliższymi w Luboniu. 
Średnio co dwa-trzy lata przyjeżdża do 
domu rodzinnego przy ul. Niepodległo-
ści. Najbliżsi z Lubonia również go od-
wiedzają – siostra Maria jest pod wra-
żeniem piękna Afryki i określa jej kra-
jobrazy jako magiczne. Wspólnie z Eli-
zabeth i Adamem, którzy mieli okazję 
poznać ojczyznę Bogdana, kultywują na 
Czarnym Lądzie polskie tradycje. Okre-
sy Świąt Bożego Narodzenia i  Zmar-
twychwstania Pańskiego łączą ich z ro-
dziną w Polsce. Na koniec, lubonianin 
mieszkający od 35 lat na Afryce, z no-
stalgią wspominał Luboń z czasów mło-
dości, za którym tęskni. Luboń, w któ-
rym razem kopaliśmy piłkę i wspinali-
śmy się na drzewa. Prosił o pozdrowienie 
wszystkich czytelników „WL”.

PAW

Q
Klasa V b SP3, w sezonie szkolnym 1967-68 z wychowawczynią i kierownikiem – Ed-
mundem Trojanowskim. Bogdan Marciniak siedzi z prawej, w 1. rzędzie. Chętnie 
uzupełnimy skład klasy, która przed 50. laty uczęszczała do Szkoły nr 3

Q
Bogdan na rowerku „Bobo” z siostrą 
Marysią przy domu rodzinnym, w towa-
rzystwie babci od strony mamy – Marii

Q
Bogdan Marciniak w Marynarce 
Wojennej

Q
Wycieczka pracowników WPPZ w 1977 r., latem, nad Solinę. Bogdan Marciniak – 
drugi z prawej. Chętnie poznamy innych lubonian ze zdjęcia
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habilitowanego uzyskał w 1989 r. na 
podstawie rozprawy pt.: „Dynamizm 
konformacyjny, a  właściwości che-
miczne szkieletu bis-chinolizydyno-
wego w pochodnych sparteiny”. Tytuł 
profesora zwyczajnego otrzymał 
23.07.2008 r. Jest współautorem pię-
ciu tłumaczeń podręczników z chemii 
organicznej, toksykologii i ekotoksy-
kologii oraz dwóch wydawnictw en-
cyklopedycznych. Wśród nich wespół 
z prof. H. Koroniakiem i J. Mileckim 
przetłumaczył fundamentalny, prawie 
dwutysiecznostronicowy, podręcznik 
„Chemia organiczna”.
Prof. Władysław Boczoń znany był 
z  szerokiej działalności dydaktycznej 
i organizacyjnej. Był m.in. przez dwie 
kadencje (lata 1996-2002) Prodzieka-
nem ds. studenckich Wydziału Chemii. 
Był też współzałożycielem Polskiego 
Towarzystwa Łubinowego. Za swoją 
rozległą działalność otrzymał ponad 
dwadzieścia nagród Rektora UAM i na-
gród Ministra.

Profesor Władysław Boczoń zosta-
nie zapamiętany jako człowiek kie-
rujący się najwyższymi standardami 
moralnymi i  etycznymi. Był mi-
strzem, autorytetem, obdarzony 
pogodą ducha, człowiekiem nieby-
wale oczytany, o  szerokiej wiedzy 
z najróżniejszych dziedzin i o sze-
rokich horyzontach. Pasjonowało 
go wiele aspektów życia. Kolek-
cjonował różne rzeczy, potrafił 
dyskutować na każdy temat. Jego 
pasją była polityka. Należał m.in. 
do Akademickiego Klubu Obywa-
telskiego im. Lecha Kaczyńskiego. 
Jednocześnie był osobą skromną, 
o wysokiej kulturze i szacunku dla 
drugiego człowieka. Dzielił się nie 
tylko wiedzą i doświadczeniem, ale 
również prywatnymi zbiorami czę-
sto unikalnymi. Jako wydawca „Wie-
ści Lubońskich” Stowarzyszenie 
nasze otrzymało kilkadziesiąt (oko-
ło 80.) oprawionych tomów roczni-
ków prasy z okresu „Solidarności” 
lata 80-90.
Odszedł do wieczności, wspaniały czło-
wiek, prawdziwy autorytet i profesor, 
przyjaciel.

Piotr Paweł Ruszkowski

LUDZIE

Zmarł potomek znanej w naszym mie-
ście rodziny. Wnuk Ludwika Boczonia 
– pierwszego po odzyskaniu niepodle-
głości w 1918 r., przybyłego z Małopol-
ski, polskiego kierownika szkoły w ko-
lonii Żabikowo (SP 1); posła na Sejm; 
założyciela spółdzielni „Osada” w Ża-
bikowie, która budowała domy przy 
ul. Kopernika i Okrzei, dając początek 
nowej osadzie o nazwie „Bocianówko” 
(dzisiaj tereny Nowego Centrum Lu-
bonia); podczas okupacji działacz kon-
spiracyjny na terenie Zakopanego. 
Ojciec – Władysław Boczoń (senior), 
szef polskiego kontrwywiadu na połu-
dniową Wielkopolskę, w czasie II woj-
ny światowej pod nazwiskiem Richard 
Wagner pełnił rolę „wtyczki”. Ten okres 
jego życia został opisany w książce pt. 
„Nasz człowiek w Abwerze” (patrz też 
„Rocznik Historyczny Lubonia” tom 4, 
rozdział „Saga rodu Boczoniów”).

Władysław Boczoń (junior) uro-
dził się w 1938 r. Studia ukończył na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie 
w 1962 r. zyskał tytuł magistra chemii 
u  prof. Jerzego Suszko. W  1964  r. 
rozpoczął studia doktoranckie w In-
stytucie Biochemii i Biofizyki PAN. 
W  1970  r. za pracę „Z badań nad 
stereochemią alkaloidów łubinowych”, 
pod kierunkiem prof. Macieja Wie-
wiórowskiego otrzymał stopień dok-
tora nauk chemicznych. W  latach 
1973-1974 odbył czternastomiesięcz-
ny staż naukowy w National Research 
Council of Canada. Stopień doktora 

Prof. dr hab. Władysław Boczoń
1938-2017

Q
Prof. dr hab. Władysław Boczoń

Halina Tomaszewska, 49-letnia położna 
rodzinna od stycznia 2000 roku zatrud-
niona w  ramach NFZ w  Przychodni 
Lekarza Rodzinnego nr 1 Andrzeja Ru-
dzińskiego, jest osobą skromną i uczyn-
ną, wykonującą swoje obowiązki z wiel-
kim sercem już od 26 lat. Zna ją i ceni 
niejedna mama nowo narodzonego 
maluszka. W tym roku zajęła w Wielko-
polsce 5. miejsce w konkursie Położna 
Roku! W ub. miesiącu na str. 28. pisali-
śmy o szkole rodzenia „Mami Raj”, któ-
rą od niedawna prowadzi przy ul. 
Wschodniej  24/5 (czytaj też „WL” 05-
2015, str. 7 i 31)

Pani Halinka pochodzi ze Śremu, w Lu-
boniu mieszka od 20 lat i pozostaje za-
żartym kibicem „Lecha Poznań”. Pry-
watnie jest mamą dwójki dorosłych już 
dzieci: 25-letniej Marty i  22-letniego 
Michała. Jej babcia, prababcia oraz cio-
cia były z zawodu położnymi. Jako dziec-
ko często więc odwiedzała krewne w sta-
rym pałacu w Kórniku, gdzie mieściła się 
izba porodowa. Swój pierwszy poród, 
w wieku 22 lat, wspomina fatalnie. Od-
był się w szpitalu przy ul. Polnej i trwał 
bardzo długo, a na domiar złego podczas 
niego zabroniono jej wstawać z  łóżka. 
potem wystąpił problem z  laktacją, 
a brak wsparcia ze strony bliskich (mąż 
prowadził własną działalność, rodzice 
w  podeszłym wieku mieszkali daleko) 
nawet położnej rodzinnej dawał się we 
znaki. Te przeżycia oraz poważna cho-
roba bliskiej osoby nauczyły ją cierpli-
wości i empatii. Drugi poród był „lżej-
szy”, przebiegł zdecydowanie szybciej. 
Nie podano jej żadnych środków znie-
czulających. Swobodnie mogła też po-
ruszać się po sali porodowej, a i okres 
macierzyństwa okazał  się łatwiejszy 
dzięki temu, że pani Halina posiadała 

już pewną wiedzę w tym zakresie. Wie-
dzę ta okazuje się być niezbędną, dlate-
go tak ważne jest uczestniczenie w pro-
wadzonych przez nią zajęciach w bez-
płatnej szkole rodzenia, przygotowują-
cych młodych ludzi do bycia rodzicami. 
– W położnictwie przez ostatnie 25  lat 
zaszły zmiany. Kobieta z  przedmiotu 
stała  się osobą świadomą, wiedzącą co 
może ją czekać na sali porodowej, mają-
cą swoje oczekiwania i mogącą wyrazić 
je w planie porodu. Podczas porodu może 
chodzić, skakać na piłce, wybrać dowolną 
pozycję. Rodzić może w domu, w szpita-
lu w  obecności osoby bliskiej. Istnieje 
standard opieki okołoporodowej, na któ-
ry może się powołać, dlatego warto, aby 
znała swoje prawa – mówi Pani Halina, 
która na brak pracy nie może narzekać.
Rozpoczyna dzień pracy o godz. 8, a koń-
czy z  uwagi na bardzo dużą ilość zajęć, 
zazwyczaj bardzo późno. Odwiedza swo-
je pacjentki mniej więcej do godz.  16, 
wraca do domu na obiad i szybko wyrusza 
na zajęcia do szkoły rodzenia, które pro-
wadzi zwykle we wtorki, środy i czwartki 
w godzinach wieczornych. Często przed 
tymi zajęciami przychodzą do niej młode 
mamy ze swoimi szkrabami, prosząc 
o radę w kwestii dotyczącej zdrowia czy 
też opieki nad noworodkiem, którym pani 
Halinka nigdy nie odmawia pomocy. Do-
jeżdża też do ciężarnych, które z  jakiś 
przyczyn nie mogą uczestniczyć w zaję-
ciach szkoły rodzenia. Resztę dnia zazwy-
czaj spędza nad dokumentami związany-
mi z  jej działalnością. W weekendy sta-
ra się poświęcać czas rodzinie, ale telefon 
ma zawsze przy sobie. Zdarza się, że w tym 
czasie dojeżdża do swoich pacjentek spo-
za Lubonia (Wir, Komornik, Poznania, 
Puszczykowa). Największą satysfakcją dla 
niej jest wdzięczność, jaką okazują jej 
rodzice dzieci, którymi zajmowała  się 

Rodzice ją uwielbiają… nawet kilkana-
ście lat wcze-
śniej. – Nie każ-
dy wie, że zakres 
pracy, jaką wy-
konuje położna, 
obejmuje nie 
tylko wizyty pa-
tronażowe po 
porodzie, lecz 
również przygo-
towanie przyszłe-
go taty do poro-
du i  opieki nad 
maleństwem, 
opiekę nad ko-
bietą dojrzałą 
przed i po zabie-
gach operacyj-
nych, a niekiedy 
nawet wsparcie 
psychologiczne 
dla osoby po 
stracie dziecka. 
Z tym zawodem 
wiąże  się więc 
duża odpowiedzialność, ale nie zamieniał-
bym go na żaden inny – mówi z uśmie-
chem na ustach zasłużona lubońska po-
łożna, zauważając, że nie ma nic piękniej-
szego niż krzyk towarzyszący narodzinom 
dziecka.
Z obserwacji, jakie od lat prowadzi pani 
Halina wynika, że najwięcej urodzeń jest 
w  miesiącach letnich oraz w  marcu, 
kwietniu i maju. Jak twierdzi rodzi się 
teraz więcej dzieci, niż w  latach ubie-
głych, co zapewne wiąże się ze stale ro-
snącą liczbą mieszkańców naszego mia-
sta. Liczba dzieci nowonarodzonych 
waha się obecnie od 300 do 350 w roku, 
co oznacza, że w miesiącu rodzi się od 25 
do nawet 40 małych obywateli.
Każde maleństwo pani Halina odwiedza 
sześciokrotnie, a więc w jej gra�ku mie-
sięcznie zapisanych jest nawet 240 wizyt! 
Najmniejszym dzieckiem, którym  się 

opiekowała, był Krzyś ważący początko-
wo 540 g (wypisany ze szpitala po osią-
gnięciu wagi 2 kg), ale zdarzały się też 
szkraby ważące nawet 5,6 kg. Najmniej 
spotykanym imieniem, jakie zapadło jej 
w pamięci, był Derwan.
Przez 10  lat Halina Tomaszewska była 
pracownikiem Ginekologiczno-Położ-
niczego Szpitala Klinicznego UM 
im.  K.  Marcinkowskiego w  Poznaniu. 
Ukończyła Zawodowe Studium Medycz-
ne w  Poznaniu oraz Uniwersytet Me-
dyczny im. K. Marcinkowskiego, otrzy-
mując tytuł licencjata, a następnie ma-
gistra położnictwa. Obecnie kończy 
studia podyplomowe o  specjalności 
„Holistyczna Opieka Około-
porodowa” w Wyższej Szko-
le Edukacji i  Terapii w  Po-
znaniu. Może się poszczycić 
ukończonymi kursami spe-

Q
Paulina Sawicka wraz kilkumiesięczną córeczką Julitą, w wózku, 
i położną Haliną Tomaszewską, która zajmowała się noworodkiem 
w pierwszych dniach jej życia

cd.  
na str. 
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koniec 1944 r. do Gusen tra�ło również 
wielu powstańców warszawskich. Było 
to drugie po Katyniu najważniejsze miej-
sce eksterminacji polskiej inteligencji 
w Europie. Panuje pogląd, iż tym, czym 
dla polskich oficerów był Katyń, tym 
dla polskiej inteligencji był KL Gusen. 
Do 5 maja 1945  r. deportowano tam 
łącznie 71 tys. osób 27. narodowości. 
Według różnych szacunków history-
ków w latach 1940-1945 w KL Gusen 
zginęło ok. 27-35 tys. polskich obywa-
teli. W początkowym okresie istnienia 
KL Gusen Polacy stanowili jedną 
czwartą więźniów. Także w  później-
szym okresie byli jedną z największych 
grup narodowościowych wśród więź-
niów. W  systemie obozów KL Mau-
thausen-Gusen w  latach 1938-1945 
naziści przetrzymywali od ok. 200 do 
przeszło 335 tys. ludzi 40. narodowo-
ści. Zginęło tam od ponad 90 do co 
najmniej 150 tys. więźniów. Pod koniec 
1942 r. w Mauthausen, Gusen i podo-
bozach przebywało 14  tys. osób. 
W marcu 1945 r. liczba więźniów kom-
pleksu obozów w Mauthausen wyno-
siła przeszło 84  tysięcy. Więźniów 
zmuszano do pracy ponad siły, tyrani-
zowano, głodzono i mordowano. Prze-
ciętna długość życia wynosiła dwa mie-
siące! Byli zabijani zastrzykami fenolu 
lub benzyny, uśmiercani cyklonem  B 
w komorach gazowych. Zwłoki pomor-
dowanych palono w  krematoriach, na 
stosach lub zakopywano w dołach z wap-
nem. Więźniowie w  kompleksie KL 
Mauthasen-Gusen pracowali w kamie-
niołomach i  przy budowie zakładów 
zbrojeniowych w Gusen. Zmuszeni do 
niewolniczej pracy musieli brać kamie-
nie odpowiedniej wielkości. Jeśli były 
zbyt małe, to kapo stojący na schodach 
zrzucali je, niekiedy wraz z o�arą, w dół. 

Tam dobijali więźniów kijami. Materiał 
budowlany przeznaczano na wznoszenie 
monumentalnych, prestiżowych budow-
li Niemiec. Nazistowskie obozy koncen-
tracyjne systemu Mauthausen-Gusen są 
uważane za miejsce zagłady chorych 
więźniów i inwalidów w ramach słynnej 
akcji 14f13. Odbywały się tam również 
zbrodnicze eksperymenty medyczne. 
Zostały wyzwolone przez armię amery-
kańską 5 maja 1945 r. Po wojnie pozo-
stałości po Gusen w dużej mierze znisz-
czono, a część terenu tra�ła pod zabu-
dowę mieszkalną, na pozostałej powsta-
ły zakłady przemysłowe. Dziś w miejscu 
głównej bramy obozu stoi prywatna 
willa. W  grudniu 2016  r. dzięki stara-
niom naszego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych plac ape-
lowy w  Gusen został objęty ochroną 
konserwatora zabytków.

Powrót do kraju
Władysław Maliszewski przebywał 
w obozie aż do końca. Po pięciu latach 
obozowego „piekła” został oswobodzony 
5 maja1945 r. przez, jak to określił, „woj-
sko alianckie”. Miał możność wyjazdu 
do Ameryki, z czego jednak nie skorzy-
stał, ponieważ czuł  się Polakiem. Dla 
potrzeb ZBoWiD-u stwierdził, że wrócił 
do „Ojczyzny Demokratycznej”. Zapew-
ne doradzono mu, by tak pisał. Tym 
bardziej, że w latach 1945-1974 ponow-
nie był organistą w para�i pw. św. Stani-
sława we Włocławku.
Był żonaty. Od 1975  r. przebywał na 
emeryturze. Mieszkał we Włocławku 
przy ul. Żeromskiego 21. Następnie prze-
prowadził  się do Lubonia na ul. Żabi-
kowską  46/17. Od 28 stycznia 1960  r. 
należał do Koła Miejskiego nr 6 ZBoWiD 
we Włocławku (Okręg Bydgoszcz, Od-
dział Włocławek). W  1980  r. został 
członkiem Koła ZBoWiD w Żabikowie 
(nr 7107, leg. 365). Zmarł 21 września 
1984 r.

Robert Wrzesiński

LUDZIE / HISTORIA

Dla okupanta hitlerowskiego najmniej-
sze przewinienie, a było nim m.in. pod-
trzymywanie Polaków na duchu czy 
przekazywanie im informacji o niemiec-
kich zbrodniach, stanowiło podstawę do 
interwencji gestapo. Osoby aresztowane 
z  tego powodu zsyłało następnie do 
obozów koncentracyjnych, skazując je 
w ten sposób na śmierć przez niewolni-
czą pracę. Trzeba było mieć szczęście, by 
obóz przeżyć. Udało się to Władysławo-
wi Maliszewskiemu, który jako więzień 
polityczny na tra�ł 5 lat do niemieckich 
nazistowskich obozów koncentracyjnych 
systemu Mauthausen-Gusen w Austrii.

19-letni organista
Urodził się 20 stycznia 1909 r. w miej-
scowości Krzyżówki Boguckie, powiat 
włocławski. Jego ojcem był Franciszek, 
matką Marianna z domu Raniszewska. 
Oboje byli pracownikami rolnymi. Po 
ukończeniu nauki w szkole powszechnej 
kontynuował edukację w  średniej pla-
cówce muzycznej. Po jej zakończeniu, 
w 1928 r. został organistą w para�i pw. 
św. Stanisława we Włocławku.
Podczas okupacji hitlerowskiej przez 
swoją postawę patriotyczną został uzna-
ny za niebezpiecznego dla III  Rzeszy 
i wzięty do niewoli przez Niemców. Oto, 
jak opisał ten dzień: 13.01.1940 r. zosta-
łem aresztowany przez gestapo hitlerow-
skie, jako buntownik i  podżegacz prze-
ciwko władzy niemieckiej, i  osadzony 
w  więzieniu włocławskim, a  następnie 
przeniesiony do więzienia w  Sieradzu, 
a  stamtąd do Obozu Koncentracyjnego 
w Mauthausen-Gusen. W aktach ZBo-
WiD-u wyjaśnił, że jego aresztowanie 
nastąpiło „za uświadamianie ludzi o za-
gładzie Hitlera”. Słowa te można inter-
pretować zarówno w  ten sposób, że 

mówił ludziom o  niemieckich zbrod-
niach, jak i, że przewidywał klęskę wodza 
III Rzeszy.

Piekło obozów
Władysław Maliszewski w zwięzłym ży-
ciorysie nie opisał tego, co przeszedł 
podczas pobytu w lagrze. Zatem warto 
wspomnieć, iż wprawdzie system Mau-
thausen-Gusen był określany jako obóz 
pracy, ale warunki były jedne z najgor-
szych w całym systemie obozów koncen-
tracyjnych III Rzeszy. Składał się z oko-
ło 56 podobozów, m.in. Ebensee. Jego 
pierwszym komendantem był od listo-
pada 1939 do stycznia 1940 r. SS-Sturm-
bannführer Albert Sauer (od listopada 
1939 do stycznia 1940 r. – komendant 
obozu przesiedleńczego na ul. Głównej 
w  Poznaniu). Drugim był SS-Standar-
denführer Franz Ziereis.
Mauthausen-Gusen stanowił jedno z naj-
cięższych miejsc zagłady Polaków w cza-
sie II wojny światowej. Np. obóz w Au-
schwitz był II  kategorii, co oznaczało 
zaostrzenie warunków życia i  pracy. 
System obozów Mathausen-Gusen, jako 
cięższy, zaliczał się do III kategorii (po-
siadały ją obozy zagłady, z których mało 
kto wychodził żywy). KL Mauthausen 
(położony około 25 km na wschód od 
Linzu), działał od sierpnia 1938 r., zbu-
dowany przez więźniów z Dachau. Na-
tomiast KL Gusen powstał w  grudniu 
1939 r. funkcjonował od 25 maja 1940 r. 
Dla Polaków szczególne znaczenie mają 
trzy obozy Gusen, zbudowane z myślą 
o zagładzie polskiej inteligencji. W więk-
szości z nich więźniami byli więc Polacy, 
głównie deportowani w  ramach akcji 
„Inteligenzaktion”. Pierwsi polscy więź-
niowie budowali jeden z  podobozów 
w kompleksie Mauthausen w 1940 r. Pod 

Więzień polityczny Mauthausen-Gusen
Władysław Maliszewski (1909-1984)

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
lipiec – okrągłe rocznice

155 lat temu
QQ 18 lipca 1862  r. hr. August Ciesz-

kowski – właściciel folwarku i funda-
tor polskiej Wyższej Szkoły Rolniczej 
im. Haliny w  Żabikowie – otrzymał 
godność Członka Honorowego Rady 
Szkoły Narodowej Polskiej w Paryżu.   
(11, s. 120)

145 lat temu
QQ Latem 1872 r., przed końcem semestru 

letniego, trzech pierwszych absolwen-
tów kursu dwuletniego, po publicznej 
obronie opracowanych tez, otrzymało 
dyplomy ukończenia Szkoły Rolni-
czej im. Haliny w Żabikowie (otwarta 
w 1870 r.).   (11, s. 151)

140 lat temu
QQ 1 lipca 1877 r., po odmowie udziela-

nia subwencji przez polskie ziemiaństwo 

dla Szkoły Rolniczej im. Haliny, folwark 
żabikowski oddano hr. Augustowi Ciesz-
kowskiemu.   (11, s. 160)

115 lat temu
QQ 30 lipca 1902  r. na terenie Lasku 

doszło do spotkania urzędników pru-
skich z przedstawicielami wsi w sprawie 
budowy szkoły dla polskich dzieci, by 
nie musiały chodzić do odległych Wir 
(sołtys Jan Anioła). Placówka taka po-
wstała w 1904 r. (ul. Sobieskiego 65 – 
dzisiaj przedszkole).   (13, s. 89)

105 lat temu
QQ 26 lipca 1912 r. inspektor budowla-

ny Schütz, w obecności dozoru szkol-
nego dokonał odbioru technicznego 
budynku IV (szkoła katolicka przy ul. 
Łęczyckiej), do której uczęszczały rów-
nież starsze dzieci z Lasku.   (13, s. 63)

QQ 1 lipca 1912 r. pierwszym nauczy-
cielem szkoły wirowskiej (ul. Łęczyc-
ka) został Dobrogowski z Czajna (pow. 
szamotulski).   (13, s. 64)
QQ 1 lipca 1912 r. nauczycielem szkoły 

w  Żabikowie (nr  2, ul. Żabikowska) 
został Stanitzki.   (13, s. 150)

100 lat temu
QQ 10 lipca 1917  r. ks. Karol Seichter 

przestał posługiwać się językiem nie-
mieckim w kościele wirowskim, co było 
powodem złożenia skargi na ręce ks. 
arcybiskupa Dalbora przez naczelnego 
prezesa prowincji poznańskiej, który 
domagał się przywrócenia nabożeństwa 
w tym języku.   (3, s. 69)
QQ 23 lipca 1917  r. ks. Karol Seichter 

odpowiedział na skargę prezesa pro-
wincji poznańskiej, który domagał się 
przywrócenia nabożeństwa w  języku 
niemieckim, tłumacząc, że w  para-
�i tylko nieliczne osoby posługują się 
tym językiem (w porównaniu z  302 
mieszkańcami narodowości niemiec-
kiej w 1910 r.).   (3, s. 69)

95 lat temu
QQ 22 lipca 1922 r. siostry służebniczki 

Maryi zakupiły w pobliskim Kotowie 

70-morgowe gospodarstwo przylega-
jące do ogrodu klasztornego.   (3, s. 81)

90 lat temu
QQ 14 lipca 1927 r. w Kłodawie urodził się 

Marian Woszczalski – przewodniczący 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Luboniu w latach 1961-1969.   („WL” 
12-1994, s. 11)

60 lat temu
QQ 12 lipca 1957 r. dyrektorem naczel-

nym Zakładów Chemicznych (jedynym 
bezpartyjnym z  lat 1948-1991) został 
mgr chemii – Jerzy Gdynia (1916-1993) 
– późniejszy pracownik kilku instytu-
tów naukowych, autor wielu publika-
cji.   (6, s. 91)

50 lat temu
QQ 27 lipca 1967 r. władze komunistyczne 

przystąpiły do kolejnego ataku na Fran-
ciszka Jurgę, który postawił na swoim 
gruncie w Lasku barak na cele religijne. 
Chcąc go zrujnować, Jurdze doręczono 
nakaz płatniczy w wysokości 
33 880 zł z uzasadnieniem, że 
nie udokumentował budowy 
„baraku mieszkalnego” i roz-
budowy domu.   (3, s. 209)

cd.  
na str. 
32
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25 lat temu
QQ 1 lipca 1992 r. władze mia-

sta postawiły w stan likwidacji 
Zakład Gospodarki Komu-

nalnej.   (10, XXXVIII/93/92)
QQ 1 lipca 1992 r. Zarząd Miasta zade-

cydował o likwidacji zadłużonego KPRI 
(Komunalne Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych), z  którego powstały 
później 3 spółki: „Translub”, „Kom-
-Lub” i  „Perkom” (do budowy dróg 
i kanalizacji; zlikwidowany).   („WL” 
01-1993, s. 11)
QQ 1 lipca 1992 r. Rada Miejska zmieniła 

dotychczasową nazwę ul. Romana Pa-
sikowskiego na Paderewskiego (droga 
pomiędzy Powstańców Wlkp. i Żabikow-
ską).   (10, XXXVIII/95/92; 18, s. 169)
QQ 1 lipca 1992 r. Rada Miejska ustali-

ła kierunki rozwoju Lubonia i przyjęła 
dokument: „Polityka Miasta”.   („Raport 
o stanie miasta” – „WL” 06-1994, s. 9)

QQ 31 lipca 1992 r. Rada Miasta uchwa-
liła utworzenie zakładu budżetowego 
– Biura Majątku Komunalnego miasta 
Lubonia.   (10, XXXX/97/92)
QQ 31 lipca 1992 r. Rada Miejska powo-

łała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
jako samodzielną jednostkę budżetową.   
(10, XXXX/98/92)

20 lat temu
QQ 16 lipca 1997 r. uchwalono sprywa-

tyzowanie miejskiej spółki „Perkom” 
utworzonej w  grudniu 1992  r. po li-
kwidacji KPRI (Komunalne Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjnych).   (10, 
XLII/192/97)

10 lat temu
QQ 16 lipca 2007 r. przeniesiono Przychod-

nię Lekarza Rodzinnego nr 1 (Andrzej 
Rudziński) z ul. Okrzei na ul. Wschod-
nią 25, gdzie funkcjonuje do dziś.   („WL” 
08-2007, s. 6)

Kalendarium lubońskie
cd.  
ze str. 
31

QQ W dniach 16-19 lipca 2007 r. Insty-
tut Akustyki UAM na zlecenie miasta 
przeprowadził w  4.  punktach Lubonia 
badanie poziomu natężenia hałasu po-
wodowanego przez samoloty F-16 star-
tujące z lotniska w Krzesinach.   („WL” 
08-2007, s. 2)
QQ 19 lipca 2007 r. Rada Miasta przyznała 

Medal „Zasłużony dla Miasta Lubonia” 
oddanemu, wieloletniemu kościelnemu 
para�i św. Barbary – Romanowi Krzyżo-
staniakowi.   („WL” 10-2007, s. 5)

[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 – Bibliote-
ka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław 
Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubo-
nianie w  Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historyczny 
Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – 
„Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, 
Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, Maria 
Paradowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz 
(Biblioteka Zawartości Czasopism)

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

oprac. HS

Każda inicjatywa w  dziedzinie kultury 
rodzi radość i zainteresowanie, szczególnie 
wtedy, gdy powstaje z  dala od wielkich 
miast i  dużych organizatorów. Zgodnie 
z  projektem „Lubońska gwara Benasa 
z  Kocich Dołów” złożonego do Luboń-
skiego Budżetu Obywatelskiego przez Jana 
Kaczmarka, prezesa Lubońskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego, spotkanie gwarowe 
wyznaczyliśmy na 16 czerwca, w  dniu 
imienin Benona Mateckiego. Punktualnie 
o  godz.  17 dyrektor Ośrodka Kultury, 
Regina Górniaczyk, powitała gości: rodzi-
nę Mateckich, zespoły z sąsiednich gmin: 
Komornik (3), Stęszewa (1), młodych 
wykonawców z lubońskich szkół (Gimna-
zjum nr 1), Zo�ę Dragan z Bukówca Gór-
nego i  mieszkańców (2). Były przemiłe 
słowa na temat twórczości Benasa z Kocich 
Dołów, pojawiła się też „czapeczka”, w któ-
rej artysta występował. Na jednej ze ścian 
w Ośrodku Kultury zawisły gwarowe wy-
razy, których znaczenie odgadywali uczest-

nicy spotkania. Prowadząca wspomniała 
o kulturotwórczej funkcji „Ławeczki Be-
nasa z Kocich Dołów” za Ośrodkiem Kul-
tury (dodam, że byłem wnioskodawcą 
postawienia tej Ławeczki w imieniu Sekcji 
Kultury Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia.
Cieszy to, że gwara ma naśladowców 
wśród młodzieży. Znakomicie zaprezen-
tował  się młody wykonawca (5 lat) ze 

Stęszewa z zespołu „Wesoła Gromada”, 
a  także młodzież z  lubońskich szkół. 
W zespole wokalno-muzycznym „Lubo-
nianie” z  Lubońskiego Towarzystwa 
Kultury pod kierownictwem Wojciecha 
Wicenciaka, na gitarach przygrywała 
młodzież z naszych szkół. Muzycy wy-
konali specjalnie dla publiczności jeden 
ze szlagierów światowych. Zaprezento-
wali też z naszym zespołem wokalnym 
piosenki gwarowe pt. „Frechtowne szczo-
ny”, „Poznańskie pyry”, „O kurde mol”. 
Utwór „Kobieta” wraz z Janem Kaczmar-
kiem zaśpiewała z  udziałem zespołu 
Ludomira Maria Jarzina. Znakomite 
wykonanie usłyszeliśmy we frazach za-
prezentowanych przez Barbarę Szyman-
kiewicz i Zdzisławę Piskorz. Dodam, że 
nasz zespół wokalny został założony 
przez Benasa z Kocich Dołów i pierwot-
nie nazywał się „Ryczka”. Nowa nazwa 
funkcjonuje od 3 lat w związku z posze-
rzeniem działalności. Wszystkie zespo-

ły otrzymały podzię-
kowania, dyplomy 
uczestnictwa oraz 
„pyry w  tytce”, były 
bardzo smaczne. 
Stwierdzam, że cel 
spotkania z gwarą zo-
stał osiągnięty i współ-
praca z  Ośrodkiem 
Kultury była wzorowa. 
Serdecznie dziękuję za 
organizacyjne wsparcie 
dyrektor Ośrodka Kul-
tury, Reginie Górnia-
czyk oraz pracowni-
kom tej szacownej in-

stytucji.

23 czerwca, po raz trzeci w  tym roku, 
wystąpiliśmy w „Galerii na Regale” (Bi-
blioteka Miejska) w programie „Muzyka 
łączy pokolenia”. Przedstawiliśmy w pio-
sence gwarę Benasa. W  związku z  za-
kończeniem roku szkolnego, w spotkaniu 
wzięła udział muzykująca najmłodsza 
młodzież z naszego miasta, podopieczni 

Godali po naszymu

Q
Uczestnicy imprezy gwarowej w Ośrodku Kultury

Q
Zespół „Lubonianie” na spotkaniu z gwarą

Wojciecha Wicenciaka. Wspaniale za-
brzmiały pojedynczo i w grupie instru-
menty – gitary, keybord, pianino. Nie-
którzy wykonawcy wystąpili na scenie 
z  rodzicami, inni profesjonalnie solo. 
Jesteśmy pełni uznania dla młodych 

artystów i  dziękujemy za zaproszenie 
naszego zespołu. Wyrazy szacunku skła-
damy instruktorowi muzyki, Wojciecho-
wi Wicenciakowi, za przygotowanie tej 
wspaniałej imprezy.

Jan Kaczmarek

Ekspedientki ze sklepu warzywniczego 
przy ul. Sikorskiego (naprzeciw Banku 
PKO BP, obok punktu instalacyjnego) nie 
muszą reklamować towaru, który sprze-
dają. To owoce i warzywa „uśmiechają się” 
do klienta poprzez sposób, w jaki obsługa 
zwraca się do niego. Już przed wejściem 
do sklepu kupujący jest zauważony i wita-
ny serdecznym, ciepłym uśmiechem. 
W tych sympatycznych paniach jest szcze-
rość i naturalność. Nic nie stanowi dla nich 
trudności. Chętnie wychodzi się z domu, 

by je spotkać, usłyszeć ich głos, coś zakupić 
i powrócić w to miejsce po kolejny towar. 
Tu jest karma na cały dzień.
Za najmilsze ekspedientki na terenie 
osiedla „Lubonianka”, a  może nawet 
w całym Luboniu, uważa je wiele osób. 
Były prezydent Poznania miał zwyczaj 
wręczać takim handlowcom białe róże. 
Panie z warzywniaka przy ul. Sikorskie-
go też z pewnością na nie zasługują.

Maria Szymkowiak, Andżelika Foska, 
Adam i Elżbieta Motylak

Okiem klienta

To rubryka, w której publikujemy materiały „z życia wzięte” o naszych placów-
kach handlowych, usługowych, urzędach, przychodniach… Opisują miejsca, 
z  których korzystamy jako klienci, petenci, pacjenci, i  oceniamy, jak  się tam 
czujemy. Gdzie jest dobrze, a  gdzie nad obsługą trzeba jeszcze popracować. 
Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Kto wie, może 
razem uda się nam sprawić, że w Luboniu coraz mniej będzie miejsc, w których 
czujemy się niekomfortowo.

Niezwykły warzywniak
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W pierwszym dniu lipca odbył się dru-
gi piknik zorganizowany przez Dzienny 
Dom „Senior Wigor”, w którym wzięło 
udział ponad stu lubońskich seniorów. 
Imprezę prowadził Paweł Kuleszewicz 
– lider „Kabaretu z Woźnej”. Wystąpili: 
zespół „Łazarski Krąg” z Agnieszką Szy-
mańską oraz nasi seniorzy. Pod okiem 
instruktora z lubońskiej „Petanki” – Da-
riusza Surdyka – można było zagrać 

w bule. Dużym powodzeniem cieszyły się 
konkursy: „O zdrowiu” i „Jaka to melo-
dia?”. Podczas imprezy personel Cen-
trum Medycznego „Orchidea” przepro-
wadzał badania poziomu cukru we krwi 
i pomiary ciśnienia oraz udzielał porad 
medycznych. Przy stoiskach gastrono-
micznych radne RML: Teresa Zygma-
nowska, Dorota Franek, Karolina Wil-
czyńska-Kąkol i  Katarzyna Ekwińska 

Piknik z Wigorem

Q
Seniorzy z DD „Senior-Wigor” prezentują swoje umiejętności wokalne    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Stoiska gastronomiczne na pikniku Wigora cieszyły się dużym powodzeniem    
fot. Paweł Wolniewicz

Kierownik DD „Senior-Wigor” – Ja-
gienka Okoń-Niewiejska – dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili  się do 
zaistnienia pikniku i uświetnili go swoją 
obecnością.

Kowboje z westernowego miasteczka 
przy ul. Kwiatowej zorganizowali 1 
czerwca w  poznańskim Starym Zoo 
imprezę z okazji Dnia Dziecka, w któ-
rej wzięli udział najmłodsi pod opieką 
rodziców i opiekunów. Szeryf z przy-
jaciółmi tradycyjnie powitali przyby-
łych młodych kowbojów, włóczykijów, 
traperów i  poszukiwaczy złota, oraz 
stoczył z  nimi pozorowany, zabawny 
pojedynek, opowiadając humorystycz-
ną historię o dwóch rewolwerowcach. 
Następnie dzieci razem z kowbojami 
przystąpiły do zdobywania Dzikiego 
Zachodu, biorąc udział w różnych kon-
kurencjach i zawodach westernowych 
przygotowanych przez gospodarzy. 
Dużym zainteresowaniem cieszył  się 
rzuty podkową do wyznaczonego celu 
oraz krążkami na konar leżącego drze-

wa, a także wyścig z przeszkodami na 
konikach. Frajdą było też szukanie 
złota. Dzieci chciały zebrać jak najwię-
cej pamiątkowych symboli. Chcąc, by 
smyki poczuły preriowy klimat, kow-
boje zapewnili im również inne atrak-
cje. Szeryf zademonstrował posługi-
wanie  się lassem, a  także przekazał 
wiedzę na temat kowbojskiego stro-
ju, rewolweru i meksykańskiego bata. 
Odpowiadał też na dziecięce pytania 
związane ze światem westernu. Atrak-
cją był tajemniczy, przechadzający się 
po wybiegu dla osiołków człowiek-
-koń oraz parodia strzelaniny zwa-
śnionych kowbojów, która zakoń-
czyła  się bezpiecznie, ponieważ na 
miejscu czuwała Dr. Quinn. Zabawy 
sprawiły maluchom wiele radości. 
Rodzice robili zdjęcia swoim pocie-

Z kowbojami w Starym Zoo

chom w towarzystwie kowbojów, na 
tle powiewających flag Północy i Po-
łudnia.
Dzięki pracownikom ogrodu zoolo-
gicznego milusińscy mogli poznać 
rancho i krowy szkockie, szczotkować 

je i głaskać. Małe zuchy pod nadzorem 
doświadczonego instruktora mogły też 
skorzystać z przejażdżki na osiodłanym 
kucyku. Mamy nadzieję, że dzieci będą 
wspominać nas miło i sympatycznie!

Zbigniew Henciel

Q
Dzieci z kowbojami w Starym Zoo w Poznaniu   fot. Zbigniew Henciel

Skorzystałam z zaproszenia i w sobotę, 24 
czerwca, pojechałam do Puszczykowa na 
spotkanie zorganizowane przez radnego 
powiatowego, Tomasza Pawłowskiego, 
w malowniczym „Jabłonkowym Pałacyku” 
na ul. Cienistej. Wystrój i  styl budowli 
w pełni zasługuje na nazwę (pałacyk), choć 
w kręgach bliższych uczestników mówią 
o nim – mała �lharmonia.
Pan Tomasz inteligentnie zaplanował 
spotkanie dla sympatyków „Dobrej zmia-
ny”, ludzi wierzących w ideę, że dobro 
zwycięży. Występ był przeplatany aneg-
dotą i satyrą, a na poważnie, myślą prze-
wodnią była – ekologia i dyskusja o śro-
dowisku naturalnym regionu. W pięk-
nym Wielkopolskim Parku Narodowym, 
wśród wysokich drzew, łatwiej było 
uświadomić sobie, że piękno otaczającej 
przyrody napawa dumą, daje siłę i zdro-
wie, ale jednocześnie wymaga, by dbać 
i  szanować naturę, troszczyć  się o  nią 
oraz przekazywać wiedzę i kulturę ob-
cowania z nią następnym pokoleniom.
Do poważnych re�eksji i wniosków po-
prowadził nas koncert utworów skrzyp-
cowych, wirtuozowsko wykonanych 
przez Jasminę Pawłowską. Były to utwo-
ry sławnych kompozytorów, m.in. Cho-
pina i Chaczaturiana. Pani Jasmina koń-
czyła Królewską Akademię Muzyczną 
w Londynie, koncertowała i prowadziła 
tam Królewską Orkiestrę. Jest laureatką 
wielu nagród światowych (można spraw-
dzić w Internecie) i mieszka w Puszczy-
kowie. Dla miłośników muzyki były 
dzieła sławnych twórców, jak „Taniec 
z szablami”, „Czardasz”, Preludium Cho-
pina, a także utwory muzyki �lmowej, 
np. „Ta ostatnia niedziela…” i inne. Tony 
melodii i wysublimowane dźwięki wy-
chodzące spod smyczka zapadały głębo-
ko w serca i uskrzydlały. Jakże wspania-
le odpoczywa się przy dźwiękach pięknej 
muzyki w oderwaniu od szarości dnia, 

chaosu i  natłoku spraw codziennych. 
Taka muzyka łączy, wyzwala dobre emo-
cje i  potęguje do lepszego działania. 
Muzyka – dziurawi niebo i unosi w ob-
łoki. Stajemy się lepsi, życzliwsi i pełni 
radości.
Śmietanką tego wieczoru byli ludzie 
zwyczajni i  wielcy, parlamentarzyści 
(Szymon Szynkowski vel Sęk), radni 
powiatu i Poznania, profesorowie, bur-
mistrz – sympatycy rządzących mądrych 
Polaków. Panowała atmosfera jednomyśl-
ności, życzliwości i zachwytu nad pięk-
nem. Obecnie są nam bardzo potrzebne 
zgoda, jednomyślność i spokój, by zro-
zumieć pewne bolesne sprawy Ojczyzny. 
Godność Polaków odradza się, i to jest 
nasza wielka sprawa.
Poseł S. Szynkowski wspomniał, że jest 
odpowiedzialny za przygotowanie wy-
borów samorządowych w powiecie, więc 
zaprasza wszystkich zatroskanych o śro-
dowisko lokalne do swojego biura, by 
omawiać sprawy trudne i  szukać ich 
rozwiązania. Wybory odbędą się w set-
ną rocznicę Odzyskania Niepodległości, 
i to jest znamienne.
Panu Tomaszowi Pawłowskiemi, który 
robi to, co umie najlepiej, i  jego żonie 
Jasminie życzymy wielu takich udanych 
spotkań i dziękujemy za piękne chwile 
przeżyte podczas spotkania w ten wie-
czór „świętojański”. Z Lubonia było na 
nim obecnych kilka osób i godnie repre-
zentowaliśmy nasze miasto. Tu była 
jedna, nasza Polska, bez podziału i awer-
sji.
Pan Tomasz zapowiedział: „Kawa ze 
śmietanką”, czyli „Poznań z powiatem”, 
i pyszną zabielaną kawę ze słodkościami 
konsumowaliśmy w  kameralnych wa-
runkach, dyskutując o poważnych spra-
wach.
Z przyjemnością o tym napisała

Danuta Kukuła

List do redakcji

Pod wrażeniem

serwowały kiełbasę z grilla, ciasto i na-
poje. Kilkudziesięcioro seniorów zatań-
czyło zumbę. Pogoda dopisała, nastrój 
i  humory również. Imprezie towarzy-
szyły tańce, śpiewy i hulanki z wigorem 
– kto przyszedł – nie żałował.

PAW
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Lubonianie wzięli udział w zaję-
ciach Wiosennej Szkoły Wielko-
polskich Rad Seniorów, 12-14 
czerwca w  Rokosowie. Było to 
integracyjno-szkoleniowe spotka-
nie, organizowane na zlecenie 
Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego przez Fundację „Za-
czyn” z  siedzibą w  Warszawie. 
W  przedsięwzięciu uczestniczyli 
przedstawiciele 26 Gminnych 
i Miejskich Rad Seniorów z terenu 
Wielkopolski  .Wśród tematów 
odczytów i warsztatów domino-
wały te najbardziej praktyczne. 
Jak zbudować strategię Lokalnej 
Polityki Senioralnej, jak mówić 
krótko i skutecznie, jak rozłado-
wać sytuacje konfliktowe, jak 
wykorzystywać Internet? Były 
też zajęcia integrujące, wymiana 
doświadczeń i po prostu dobra 
zabawa.

JN

Seniorzy w Rokosowie

Q
Reprezentacja seniorów z Lubonia, od 
lewej: Maria Nowakowska, Adam Gabler, 
Włodzimierz Sroczyński, przed Ośrodkiem 
Integracji Europejskiej w Zamku w Roko-
sowie   fot. Jerzy Nowacki

Q
Seniorzy w czasie zajęć tanecznych   fot. Jerzy Nowacki

Śladami historii
W 17.  rajdzie zorganizowanym przez 
naszych sąsiadów wzięło udział ok. 80 
osób, w tym duża grupa pieszych i ro-
werzystów z Lubonia. Wśród nich byli 
słuchacze i uczestnicy Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (LUTW). 
Impreza przygotowana pod patronatem 
Wójta Gminy Komornik przez Gminny 
Ośrodek Kultury (GOK), Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Komornickiej i  Klub 
Seniora w  Komornikach w  ramach 
XXIV Dni Gminy Komorniki odbyła się 
21 maja. Do wyboru były dwie trasy: 
rowerowa – „Szlakiem im. Stanisława 
Nowaka” (ok. 26 km, start:  Komorniki 
– Park Strażaka, przez Ogród Pamięci, 
Szreniawę, Jezioro Jarosławieckie, Trze-
baw, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo, 
Szreniawę, na stadion przy ul. Jeziornej 
w Komornikach; przewodnicy: Edward 
Mączyński, Andrzej Kowalkiewicz i Wik-
tor Cegiołka) oraz trasa piesza (ok. 12 
km, ze startem w Komornikach – Park 
Strażaka, Ogród Pamięci, przez Rosno-
wo, Walerianowo, Jezioro Lug, Rosnów-
ko, Hilarówko, Szreniawę do Komornik 
– stadion przy ul. Jeziornej; przewodni-
cy: Maria Grześko, Antoni Pawlik i Ur-
szula Kolińska).
Część lubonian powędrowała trasą pie-
szą, a część pojechała szlakiem rowero-
wym. Grupa rowerowa w  Trzebawiu 
zapaliła znicz przy obelisku upamiętnia-
jącym postać zamordowanego przez 
hitlerowców Mariana Kuika. Piesi wę-
drowali wśród złocistych pól kwitnące-
go rzepaku, a  nad jeziorem Lug, jak 
zwykle, mieli krótki odpoczynek. Pogo-
da dopisała, świecące słońce i orzeźwia-
jący wietrzyk oraz piękna przyroda 
sprawiały, że nie chciało  się iść dalej. 
Jednak wszyscy spotkali się na stadionie, 
gdzie organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji, a wśród nich pyszne kiełbaski 
przygotowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Komornik. Uczestnicy rajdu 
otrzymali znaczki rajdowe, drobne upo-
minki ufundowane przez GOK, Urząd 
Gminy i sponsora Rajdu – DHL-Parcel,
który świadczy usługi w zakresie prze-
syłek krajowych, ekonomicznych oraz 
międzynarodowych. Przedstawiciel �r-
my, p. Julian Oziemkowski, obdarował 
uczestników konkursu wiedzy o gminie 
drobnymi nagrodami i  upominkami 
(plecaki, czapeczki, koszulki, smycze, 
długopisy). Na zakończenie rajdu wójt 
Jan Broda i dyrektor Ośrodka Kultury 
Antoni Pawlik podziękowali uczestni-
kom za udział w imprezie i zaprosili na 
następne.    M. J. Błaszczakowie

Seniorzy w Mniszkach
27 maja słuchacze 
Sekcji Turystyki 
Pieszej i Krajoznaw-
czej odbyli wyciecz-
kę krajoznawczą do 
Centrum Edukacji 
Regionalnej i Przy-
rodniczej w Mnisz-
kach. To mała wieś położona w powiecie 
międzychodzkim, w gminie Międzychód. 
Tutaj rozciąga  się malownicza dolina 
rzeki Kamionki oraz biegną szlaki piesze 
i  rowerowe prowadzące na Pojezierze 

Międzychodzko-Sie-
rakowskie i do Pusz-
czy Noteckiej. Wieś 
powstała 
w  XVIII  wieku na 
gruntach należących 
wówczas do mni-
chów z klasztoru w Paradyżu, stąd praw-
dopodobnie wywodzi  się jej nazwa. 
Centrum Edukacji Regionalnej i Przy-
rodniczej (CERiP) mieści  się w  wyre-
montowanych budynkach dawnego fol-
warku należącego do międzychodzkiego 
rodu von Unruh, w których urządzono 
warsztaty pokazowe ginących zawodów, 
a także wystawy sprzętu gospodarstwa 
domowego i maszyn rolniczych. Unru-
howie mieszkali i prowadzili swój mają-
tek do 1945  r. Po II  wojnie światowej 
utworzono tutaj Państwowe Gospodar-
stwo Rolne, które upadło w  latach 
90. minionego wieku. Opuszczone bu-
dynki folwarczne niszczały przez wiele 
lat . Dopiero w 2007 r. z inicjatywy Gmi-
ny Międzychód i mieszkańców Mniszek, 
przy �nansowym wsparciu z Unii Euro-
pejskiej, utworzono tutaj CERiP. Wyru-
szyliśmy wczesnym rankiem z Lubonia 
i autostradą A2, drogą szybkiego ruchu 
S11 i drogą krajową nr 92 dotarliśmy do 
wsi Kamionna. Zwiedziliśmy tutaj poło-
żony na skraju doliny Kamionki późno-
gotycki kościół z 1499 r. pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny. Fasadę kościo-
ła zdobią ornamentowane cegły ze ster-
czynami, a  jego wnętrze – gwiaździste 
sklepienie gotyckie. Wieża kościoła, 
z  zabytkowym dzwonem, zakończona 
jest jedynym w Wielkopolsce ceglanym 
hełmem gotyckim. Potem udaliśmy się 
do Mniszek, gdzie zobaczyliśmy zrekon-
struowane warsztaty wiejskich rzemieśl-
ników: kowalski, szewski, bednarski, 
garncarski i  stanowisko pszczelarza. 
Z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy 
sprzęty, używane dawniej w gospodar-
stwach Wielkopolski, m.in. żelazka z du-
szą, tarki do prania, syfony do napojów 
gazowanych, kieżynki do wyrabiania 
masła, garnki i  ceramikę kuchenną, 
pierwsze odbiorniki radiowe i telewizyj-
ne, ha�owane serwetki i inne. Niektóre 
z nich przypominały nam lata naszego 
dzieciństwa. W pomieszczeniu, w któ-
rym urządzono dawną szkołę, usiedliśmy 
w ławkach wyposażonych w kałamarze 
z atramentem i pióra ze stalówką oraz 
liczydła z drewnianymi kulkami. Wspo-
mnienia jeszcze bardziej ożyły, kiedy 
odwiedziliśmy skład kolonialny, czyli 
sklep z luksusowymi wówczas artykuła-
mi spożywczymi sprowadzanymi z da-
lekich krajów kolonialnych, np. przypra-
wami korzennymi, kawą czy herbatą oraz 
artykułami rodzimego pochodzenia. 
Pokazano nam zakład krawiecki i  fry-
zjerski oraz fotogra�czny. Potem zosta-
liśmy zaproszeni na zajęcia warsztatowe. 
Pod okiem instruktorów samodzielnie 
wykonaliśmy piękne wózeczki z wikliny, 
które zabraliśmy do domu. Na zakoń-
czenie pobytu w skansenie, gospodynie 
z Mniszek przygotowały dla nas niespo-
dziankę w postaci pysznego placka z ra-
barbarem i kawą. Z Mniszek udaliśmy się 
do Sanktuarium św. Matki Urszuli Le-
dóchowskiej w Pniewach, kanonizowa-

Z Uniwersytetu III Wieku

nej w 2003 r. w Rzymie przez Ojca Świę-
tego Jana Pawła  II. Urszulanki Serca 
Jezusa Konającego z Pniew przybliżyły 
nam postać Matki Urszuli oraz oprowa-
dziły po Domu Macierzystym Zgroma-
dzenia. Zwiedziliśmy skromnie wypo-
sażony pokój św. Urszuli, a  w  kaplicy 
przy sarkofagu z  relikwiami świętej 
znaleźliśmy czas na modlitwę w intencji 
próśb i podziękowań za łaski za jej wsta-
wiennictwem. Siostry żyją w prostocie 
i są pełne poświęcenia w służbie innym. 
Szczególnie lubią pracować z  dziećmi 
i młodzieżą. Cechuje je uśmiech, pogo-
da ducha i  dobroć, a  także miłość do 
każdego człowieka , bez względu na 
pozycję, wyznanie i  przekonania. Te 
cechy zawdzięczają św. Matce Urszuli.   

M. J. Błaszczakowie

Uprzedmiotowienie reklamą
Ostatnie spotkanie w roku akademickim 
2016-2017 przeznaczyliśmy na badanie 
zagadnienia stereotypizacji wizerunku 
kobiety w świecie reklamy. Sprawdzili-
śmy, na ile używanie pojęć seksizm i ra-
sizm jest uzasadnione i prawdziwe. Roz-
ważaliśmy także znaczenie targetu (gru-
py docelowej) w odniesieniu do wyobra-
żeń wizualnych tworzonych na użytek 
rynku i sprzedaży. Dociekaliśmy, na ile 
sporządzane reklamy są trafne i skutecz-

ne. Prezentowany materiał zdjęciowy 
skłaniał nie tylko do śmiechu, ale także 
do poważniejszej, czasami ponurej re-
�eksji. Zinstrumentalizowanie postaci 
kobiety, a  pośrednio także mężczyzny, 
w  promocji różnego rodzaju towarów 
i  usług wydaje  się być niepokojącym 
faktem. Prezentację w formie wykładu 
poprowadził dr Dariusz Głowacki.     
 (OK)

W miasteczku country
17 czerwca sympatycy i członkowie Sek-
cji Turystyki Pieszej i  Krajoznawczej 
udali  się do Kowbojskiego Miasteczka 
Country & Western przy ul. Kwiatowej, 
aby podczas biesiady zakończyć kolejny 
rok zajęć Sekcji na Uniwersytecie 
III Wieku. Około 30 osób pojawiło się 
około godz. 15 u Doroty i Jacka Przebie-
rałów. Gospodarze przygotowali bogaty 
program. Szeryf Jack opowiedział przy-
byłym o historii powstania miasteczka 
oraz o kolonizacji Ameryki Północnej, 
zwyczajach i zachowaniach kowbojskich. 
Zwiedziliśmy miasteczko i  zrobiliśmy 
grupowe, pamiątkowe zdjęcia. Pani Do-
rota sporządziła pyszny żu-
rek, placek i sernik oraz kieł-
baski z grilla. Natomiast pan 
Jacek przygotował oprawę 
muzyczną dla seniorów. Była 

cd.  
obok
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nauka tańców kowbojskich, śpiewy ka-
raoke popularnych melodii i  piosenek 
biesiadnych. Wszyscy bawili się świetnie 
przez kilka godzin, a najwytrwalsi roz-
chodzili się około północy. Dziękujemy 
gospodarzom za wspaniałe przygotowa-
nie imprezy.   

M. J. Błaszczakowie

Rajd u sąsiadów
18 czerwca odbył się Rajd „Wzdłuż Stru-
gi (Wirynki)” zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury, Klub Seniora 
w Komornikach i Dom Kultury „Remi-
za” w Plewiskach. Wzięło w nim udział 
ok. 40 osób, w tym duża grupa z Lubo-
nia. Wśród nich byli słuchacze i uczest-
nicy Lubońskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Rajd ten wiedzie drogami 
i  dróżkami pośród szachownicy pól 
obsianych zbożem rozmaitym, kukurydzą, 
rzepakiem i  obsadzonych nielicznymi 
zagonami ziemniaków. Piękna słonecz-

na pogoda i lekki wietrzyk sprawiły, że 
wszyscy raźnie ruszyli na nową trasę, 
którą poprowadzili Elżbieta Guzek i An-
toni Pawlik. Atrakcją tego spaceru były 
zioła i  kwiaty polne. Spotkaliśmy całe 
połacie kwitnących czerwonych maków, 
chabrów (modraków), a także rzadkich 
już kąkoli i jastruna (złocienia) właści-
wego oraz wiele innych. Oglądaliśmy 
także wiele ziół, takich jak rumianek 
pospolity, dziurawiec zwyczajny, pokrzy-
wa, rdest ptasi, łopian i tatarak, których 
właściwości lecznicze wykorzystywane 
są od wieków. Kwitła też lipa i  czarny 
bez, z którego suszonych kwiatów przy-
gotowuje się herbaty napotne i przeciw-
gorączkowe. Szliśmy też wzdłuż Wiryn-
ki, której koryto jest regulowane i budu-
je  się przy niej zbiorniki retencyjne. 
Podczas wędrówki towarzyszył nam 
śpiew ptaków polnych, w tym głównie 
skowronków. Po przejściu ponad 9 km 
doszliśmy do Remizy w  Plewiskach. Panie Mirosława Szaj, Halina Suszka, 

Elżbieta Wesołowska i Janina Przynoga 
z Klubu Seniora w Plewiskach przygo-
towały gorące kiełbaski z  bułką oraz 
kawę i  herbatę z  pysznym plackiem 
z  owocami. Przy dźwiękach muzyki – 
melodii z dawnych lat – przygotowanej 
przez Zenona Guzka, wszystko smako-
wało wybornie. Rajdowicze uraczyli się 
przygotowanymi specjałami. Kolejny 
rajd „Zalewy Nadwarciańskie” odbę-
dzie się 23 lipca. Spotkanie o godz. 10 
przed Domem Kultury „Nad Wirynką” 
w Łęczycy.   

M. J. Błaszczakowie

Literacko
- W środę 7 czerwca odbyło się ostatnie 
spotkanie z  cyklu „Poeci i  tekściarze” 
prowadzone przez Wandę Suleję-Kot. 
Podczas �nalnego wykładu wystąpił ze 
swoim programem kabaret „Humoreska”. 
Słuchacze sekcji literacko-bibliotecznej 
włączyli się do wspólnej zabawy, a śpie-
wom nie było końca. Pani Wanda po-
dziękowała zgromadzonym za cały rok 
współpracy i  pyszny placek upieczony 

na tę okazję przez opiekuna sekcji, Ma-
rzenę Janusz.
- 14 czerwca odbyło się ostatnie spotka-
nie w tym roku akademickim sekcji li-
teracko-bibliotecznej LUTW. Spotkanie 
poprowadził ksiądz Jacek Zjawin. Opo-
wiedział słuchaczom historię Honorata 
Koźmińskiego, polskiego teologa i pre-
zbitera, założyciela wielu zgromadzeń 
zakonnych. Nieprzypadkowo wykład 
traktował właśnie o  nim, gdyż w  tym 
roku przypada 100.  rocznica śmierci 
błogosławionego Kościoła rzymskoka-
tolickiego. Uczestnicy spotkania wysłu-
chali w  skupieniu prelekcji, otrzymali 
również dyplomy i kwiaty z okazji za-
kończenia roku akademickiego. Już 
w październiku ruszamy z nowymi siła-
mi i z nowym materiałem.   (BM)

Zakończenie roku akademickiego
23 czerwca na terenie Muzeum – Pra-
cowni Literackiej Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie odbyło się zakończenie 
roku akademickiego 2016-2017. W uro-
czystości wzięli udział licznie zgroma-
dzeni słuchacze oraz Zarząd Stowarzy-
szenia Uniwersytetu Lubońskiego 
III Wieku z prezesem Zbigniewem Jan-
kowskim. Obecni również byli: kanclerz 
Uniwersytetu – burmistrz Miasta Luboń, 

Małgorzata Machalska; radny powiatu 
poznańskiego, założyciel i pierwszy kanc-
lerz Uniwersytetu – Dariusz Szmyt; Rada 
Programowa z jej przewodniczącym dr 
Mikołajem Tomaszykiem; prof. dr hab. 
Elżbieta Leśniewicz z UAM oraz prowa-
dzący zajęcia fakultatywne. Słuchacze 
otrzymali okolicznościowe dyplomy, 
będące zwieńczeniem ich edukacyjnej 
aktywności w wykładach i zajęciach oraz 
upominki książkowe ze Starostwa Po-
wiatowego. Uniwersytet powstał w na-
szym mieście w 2011 r. i cieszy się coraz 
większą popularnością. Aktywizacja 
seniorów poprzez naukę, wspólne spę-
dzanie czasu i  integrację zyskuje coraz 
większe zainteresowanie. W roku aka-
demickim 2016-2017 na Uniwersytet 
uczęszczało ponad 140 osób. Dr Mikołaj 
Tomaszyk w swoim wystąpieniu powie-
dział, że jest to zasługą Zarządu Stowa-
rzyszenia, Rady Programowej oraz ko-
ordynatorów wszystkich 
sekcji, którzy z  wielkim 
zaangażowaniem pracują 
na rzecz Uniwersytetu. Słu-
chacze podziękowali staro-

Q
Zakończenie roku akademickiego LUTW w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie   fot. Jan Błaszczak

Q
Słuchacze LUTW w kowbojskim miasteczku   fot Jan Błaszczak
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Piesi uczestnicy Rajdu „Śladami Historii” nad jeziorem Lug   fot. GOK
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ścinie roku, Marii Nowakow-
skiej, za jej szczególne zaan-
gażowanie w sprawy studen-
tów, serdeczność, uśmiech 
i  zawsze miłe słowa. Dzia-
łalność Uniwersytetu jest 

finansowana z  wpisowego słuchaczy 
oraz ze środków zewnętrznych (Staro-
stwo Powiatowe i  Urząd Miasta Lu-
boń). W programie uroczystości zoba-
czyliśmy występ działającego przy 
Uniwersytecie kabaretu „Humoreska” 
pod kierownictwem Barbary Przybyl-
skiej, który zaprezentował na tę okazję 
kilka ciekawych skeczy. Ich motywem 
przewodnim były: wiosenna miłość 
i Milicja Obywatelska – wspomnienia 
PRL-u. Aktorzy przygotowali wspania-

łą scenografię i  barwne stroje. Ich 
występ dostarczył wielu niezapomnia-
nych wrażeń i został przyjęty z wielkim 
entuzjazmem. Po części oficjalnej, 
dzięki uprzejmości rodziny Arkadego 
i Marka Fiedlerów, słuchacze zwiedzi-
li Muzeum. Potem było wspólne świę-
towanie przy kawie i pysznym cieście. 
Spotkanie umiliła wiązanka popular-
nych utworów biesiadnych w wykona-
niu naszej akademickiej akordeonistki 
– Aleksandry Tomkowiak. Były ulubio-
ne piosenki i tańce biesiadne. Wspania-
ła zabawa trwała do późnych godzin 
popołudniowych. Po wspólnym święto-
waniu, studenci rozpoczną trzymiesięcz-
ne, zasłużone wakacje.

Maria i Jan Błaszczakowie

Z Uniwersytetu III Wieku
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Dzieci w Bibliotece
QQ W cyklu spotkań „Cały Luboń Czy-

ta Dzieciom” 2  czerwca przedszkolaki 
z  „Wesołych Sportowców” wysłuchały 
bajek z  tomu 365 bajek. Zosia Wrza-
skowska z  Młodzieżowej Rady Miasta 
czytała i prowadziła bardzo ciekawe roz-
mowy z dziećmi, m.in. o tym, co to jest 
uprzejmość, czy lubimy porządki, ale 
także o wakacyjnych planach.
QQ 17 czerwca w ramach Rodzinnych Sobót 

zaprosiliśmy dzieci na Japoński Teatrzyk 
„Kamishibai”. Tym razem była to bajka „O 
wilku i siedmiu koźlątkach”. Następnie po 
krótkiej rozmowie o Koziołku Matołku 
i poznańskich koziołkach dzieci urucho-
miły swoją wyobraźnię i tworzyły piękne 
kompozycje z własnych dłoni.
QQ 22 czerwca odwiedziła nas grupa dzie-

ci z przedszkola „Czarodziejski Zamek”. 
Pani Hania opowiedziała im o książkach 
i o zasadach, które dotyczą każdego czy-
telnika. Wytłumaczyła, jak należy się za-

chowywać w bibliotece, co wolno robić, 
a czego nie. Dzieci za pomocą czarodziej-
skiej różdżki zostały pasowane na czytel-
nika, otrzymały gratulacje, a na koniec 
zostały im założone karty biblioteczne 
i mogły wypożyczyć wybraną przez siebie 

książkę. Młodzi czytelnicy do pierwszej 
wypożyczonej książki dostali w prezen-
cie zakładkę.

Tydzień Kultury
QQ Zgodnie z zapowiedzią, 6 czerwca „Ga-

leria na Regale” ponownie zmieniła się 
w scenę operową. Tym razem gościem 
redaktora Piotra Nędzyńskiego była zna-
na śpiewaczka Barbara Kubiak, związana 
z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Na scenie 
Opery już w czasie studiów zadebiutowała 
partią Pierwszej Damy w „Czarodziejskim 
Flecie” Mozarta. Przez ponad godzinę 
mogliśmy wysłuchać najpiękniejszych 
i  niezwykle trudnych arii z  dzieł Giu-
seppe Verdiego czy Giacomo Pucciniego, 
a w przerwach między partiami – nie-
zwykłych opowieści związanych z karie-
rą naszego gościa. Barbarze Kubiak na 
fortepianie towarzyszyła pianistka Olena 
Skrok. Długie owacje widowni zostały 
nagrodzone bisem.

QQ Również 6 czerwca odbyło się ostatnie, 
przedwakacyjne spotkanie z Państwem 
Urban w ramach cyklu „Podróże z pasją”. 
Wieczór poświęcony był historii współcze-
snego Izraela. Była to druga część spotkania 
mówiąca o tym ciekawym państwie na 

Z Biblioteki Miejskiej

Bliskim Wschodzie. Miasto trzech religii 
– Jerozolima, słynne Morze Martwe, Be-
tlejem, Nazaret i Kana Galilejska to jedne 
z najważniejszych atrakcji, które można 
zobaczyć odwiedzając Izrael. To wszystko 
udało się zobaczyć naszym zaprzyjaźnio-
nym podróżnikom, dzięki którym i my 
mogliśmy przenieść się w ten niezwykły 
świat. Zdjęcia, anegdoty, opowieści o ko-
rzeniach chrześcijaństwa, także przywie-
ziona przyprawa, której mogliśmy skosz-
tować, to wszystko dało nam namiastkę 
tego, co być może kiedyś 
uda nam się zobaczyć na 
własne oczy 
- 10 czerwca na korcie te-
nisowym Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Luboniu 
zostało zorganizowane ple-
nerowe wydarzenie w ra-
mach cyklu „Rodzinne 
Soboty w Bibliotece”. Tym 
razem dzieci zostały zapro-
szone do wspólnej zabawy 
na świeżym powietrzu. 
W  ramach „Biblioteki 
w  Plenerze” można było 
wziąć udział w warsztatach 
plastycznych, które były 
związane z nadchodzącymi 
wakacjami. Młodzi artyści 
musieli namalować pojaz-
dy, jakimi wybiorą się na 
wakacyjny wypoczynek. Zadanie, choć 
z  pozoru bardzo proste, wymagało 
ogromnej kreatywności, ponieważ po-
jazdy te nie mogły poruszać się ani po 
drodze, ani po torach, ani po wodzie. 
Ogromna pomysłowość dzieci znalazła 
swoje odbicie w barwnych pracach pla-
stycznych wykonanych na nawierzchni 
kortu. Następnie na płycie boiska poja-
wili  się Indianie! W rytm plemiennej 
muzyki zza oceanu rozpoczęła się barw-
na i bardzo gwarna indiańska przygoda. 
Widzowie wraz z bohaterami spektaklu 
poszukiwali źródeł indiańskiej muzyki. 
Okazało się, że rdzenni mieszkańcy 
Ameryki czerpią inspiracje muzyczne 
wprost z natury. Przedstawienie bardzo 
rozgrzało zebraną widownię i wprawiło 
w  pozytywny, wręcz indiański nastrój. 
Współorganizatorem wydarzenia była 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu.

„Wspólna Droga” w Bibliotece
W tym roku Biblioteka Miejska zainau-
gurowała współpracę ze Stowarzysze-

niem Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Wspólna Droga” w zakresie reali-
zacji praktyk zawodowych. Dwumie-
sięczny staż prowadzony we wszystkich 
działach Biblioteki, był formą przygoto-
wania zawodowego. Uczestnicy warsz-
tatów terapii zajęciowej w każdy czwar-
tek zapoznawali się z organizacją i funk-
cjonowaniem Biblioteki, obserwowali 
pracę bibliotekarzy i  asystowali im. 
Praktykanci przy wsparciu terapeuty 
wykonywali drobne prace biurowe oraz 

porządkowe na terenie placówki. Po 
dobrze wykonanej pracy bardzo chętnie 
korzystali z przerwy na kawę i ciastko, 
podczas której wymieniali się doświad-
czeniami i planowali kolejne działania. 
Dziękujemy za zaangażowanie i  trud 
włożony w wykonywaną pracę.

BM

Q
Barbara Kubiak z Teatru Wielkiego w Poznaniu zachwyciła widownię Biblioteki 
swoim sopranem

Q
Plener w ramach „Rodzinnych Sobót w Bibliotece” w Luboniance 10 czerwca

Q
Praktykantka ze „Wspólnej Drogi” prezentuje poradnik 
z ćwiczeniami zgłębiającymi tajniki fotogra�i – „Foto-
gra�a z duszą”

W lipcu i sierpniu Biblioteka Miejska 
zaprasza w poniedziałki, wtorki i śro-
dy w  godz. 11 – 19 oraz w  czwartek 
i piątki 9 – 15. W soboty placówka jest 
nieczynna.

QQ Filia nr 3 (przy Ośrodku Zdrowia, 
ul. R. Maya 1) będzie pełnić wakacyjny 
dyżur w dniach 24-26 lipca i 31 lipca 
– 2 sierpnia. Godziny otwarcia pozo-
stają bez zmian: pon. 10 – 18, wtorek 
i środa 8 – 16.
Filia nr 4 (w Ośrodku Kultury przy ul. 
Sobieskiego 97) od dnia 27 czerwca jest 
nieczynna do odwołania.

QQ W lipcu i sierpniu Biblioteka Miejska 
zaprasza w poniedziałki, wtorki i śro-
dy w  godz. 11 – 19 oraz w  czwartek 
i piątki 9 – 15. W soboty placówka jest 
nieczynna.

QQ Filia nr 3 (przy Ośrodku Zdrowia, 
ul. R. Maya 1) będzie pełnić wakacyjny 
dyżur w dniach 24-26 lipca i 31 lipca 
– 2 sierpnia. Godziny otwarcia pozo-
stają bez zmian: pon. 10 – 18, wtorek 
i środa 8 – 16.
Filia nr 4 (w Ośrodku Kultury przy ul. 
Sobieskiego 97) od dnia 27 czerwca jest 
nieczynna do odwołania.
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Od cegły do architektury
To wystawa fotogra�i uczniów Gimna-
zjum nr 2. Cegła to przedmiot banalny, 
z  oczywistą – zdawałoby  się – formą 
i funkcją. Jest to w końcu jeden z pod-
stawowych materiałów budowlanych, 
znany od czasów starożytnych, popular-
ny na całym świecie. Bardzo często to 
właśnie z  cegły zbudowane są nasze 
domy, obiekty użyteczności publicznej, 
płoty, fundamenty, kominy. Wraz z upły-
wem czasu cegła jest trochę mniej wi-
doczna, zmienia  się także jej funkcja. 
Stare ceglane budynki są tynkowane lub 
ocieplane, ale cegła jest nadal obecna. 
Inna nieco staje się jej funkcja – prze-
staje być wyłącznie materiałem konstruk-
cyjnym, coraz częściej pełni również rolę 

dekoracyjną. Jakże często możemy ją 
znaleźć odkutą z tynku w naszych wnę-
trzach, na fragmentach elewacji nowych 
budynków, podmurówkach i w innych 
niespodziewanych rolach i  miejscach. 
Bez cegły nie ma praktycznie architek-
tury wokół nas. Zadaniem uczniów bio-
rących udział w  projekcie Erasmus+ 
„Découvrir et faire découvrir son pays 
ou sa région par l’art local et ses artistes” 
było wybrać  się na spacer z  aparatem 
fotogra�cznym po najbliższej okolicy. 
Chcieliśmy, żeby odnaleźli architekturę 

stworzoną z cegły na swojej ulicy, wokół 
domu, w najbliższym lub nieco dalszym 
sąsiedztwie. Mieli przyjrzeć się z uwagą, 
jak wygląda przestrzeń urbanistyczna, 
w której mieszkają lub przebywają. Oprócz 
re�eksji nad miejscem dokonali fotogra-
�cznej dokumentacji, zaświadczyli o obec-
nym stanie architektury zbudowanej z ce-
gły. Upływ czasu nieubłaganie odciska 
swoje piętno na naszym świecie. Luboń 
jest zagłębiem architektury zbudowanej 
z cegły. W naszym mieście można znaleźć 
wiele znakomitych przykładów obiektów 
wymurowanych z  tego materiału. Jest 
w nim także wiele przykładów nieudolno-
ści, ograniczeń ekonomicznych, a  także 
obiektów zapomnianych. Wszystkie one 
tworzą klimat i koloryt miasta. Kiedyś 

Z Ośrodka Kultury

na terenie Żabikowa, Kotowa 
i Świerczewa istniały cegiel-
nie, które produkowały cegły, 
między innym dla Poznania 
i okolic. Z żabikowskiej cegły 
zbudowano Zamek Cesarski 
w Poznaniu, wiele kamienic 
w tym mieście, ale także na 
przykład budynek dawnej 
szkoły elementarnej w Lubo-
niu (zbieg ulic Armii Poznań 
i  J. H. Dąbrowskiego). Ce-
gielni na terenie Lubonia już 
nie ma. Nadal tworzy  się 
jednak architekturę z  cegły, 
materiału, który powstał 

z przekształcenia gliny, piasku i wapnia 
w  podstawowy materiał budowlany, 
przedmiot nieomal baśniowy. Wystawa, 
którą możemy oglądać, jest wypadkową 
pracy z obiektywem aparatu fotogra�cz-
nego i spostrzegawczości uczniów.

Piosenka przedszkolna
Lubońskie przedszkola zaprezentowa-
ły się 9 czerwca w Ośrodku Kultury na 
XIV Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. 
W tym roku w  imprezie wzięło udział 
13 placówek. Dzieci miały okazję zapre-
zentować swoje zdolności wokalne i ta-
neczne. Każde przedszkole otrzymało 
zasłużone nagrody – dyplom, klocki 
i słodycze.

Zakończenie roku
23 czerwca uroczyście zakończyliśmy 
rok kulturalny 2016-2017. Na scenie 
wystąpiły dzieci, które swoje pasje 
rozwijają na zajęciach prowadzonych 
w Ośrodku Kultury. Zdobyte umie-
jętności zaprezentowały: grupy ta-
neczne, uczniowie sekcji śpiewu, gry 
na gitarze i na flażoletach. Dla naj-
młodszych były przewidziane dodat-
kowe atrakcje.

OK

Q
Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Ośrodku Kultury

Q
Zakończenie roku kulturalnego w Ośrodku Kultury, po południu 23 czerwca

Q
Wystawa fotogra�i uczniów Gimnazjum nr 2 – „Od cegły do architektury”

Zielone Świątki to w  kulturze ludowej 
pora rytuałów związanych z  pożegna-
niem wiosny i  przywitaniem lata oraz 
towarzyszących temu obrzędów agrar-
nych. W przeszłości było to święto rol-
ników i pasterzy, w tradycji chrześcijań-
skiej obchodzone 50 dni po Wielkanocy 
stanowi zakończenie tego okresu i okre-
ślane jest jako uroczystość Zesłania Du-
cha Świętego. Festyn Zielonoświątkowy 
zorganizowany w niedzielę, 4 czerwca, 
zaprezentował zwyczaje z terenu Wiel-
kopolski, Śląska i  Łowicza związane 
z  pracami wiosennymi trwającymi od 
Wielkanocy do Bożego Ciała. Celem 
festynu jest utrwalenie tradycji Zielonych 
Świątek, dlatego też w  trakcie festynu 

wystąpił Zespół Regionalny „Wisieloki” 
z Szymanowa prezentujący m.in. koro-
wód „smolarzy”. Odbyły  się mini in-
scenizacje prezentujące oprowadzanie 
umajonych wołów, strzyżenie owiec, 
podkuwanie koni oraz pracę bartnika, 
kowala i  kołodzieja. Były muzealne 
stanowiska interaktywne dla dzieci. Na 
specjalne przygotowanym stanowisku 
można było wyplatać wianki pod opie-
ką specjalistów z  kwiaciarni „Kwiaty 
i Miut”. Muzeum przygotowało wiele 
atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Dużym powodzeniem cie-
szyły się warsztaty garncarskie i wikli-
niarskie. Była prezentacja ziół i obrzędów 
związanych z czasem wiosny i nocy so-

W Szreniawie
Festyn Zielonoświątkowy w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego

bótkowej, były sto-
iska gastronomiczne 
i handlowe. Wystą-
piły zespoły „Wiel-
kopolanie” oraz 
„Szreniawa”. Pokaz 
gaszenia pożaru 
przez grupę rekon-
strukcyjną z Ochot-
niczej Straży Pożar-
nej w Żabnie i Śre-
mie w  dawnych 
strojach i na zabyt-
kowym konnym 
sprzęcie pożarniczym zgromadził sporą 
widownię, zarówno dorosłą jak i dzie-
cięcą. Na festynie można było spotkać 

wielu mieszkańców Lubonia z  całymi 
rodzinami.

Maria i Jan Błaszczakowie

Q
Pokaz zabytkowej straży pożarnej z Żabna   fot. Jan Błaszczak
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„Tragedia w lumpeksie”
Widzów komplet, może nawet nadkom-
plet. Przychodzą, przyjeżdżają, wielu 
eleganckimi samochodami. Są złaknieni 
teatru? Nie wiem. Może dlatego, że mia-
sto rozdaje bezpłatne bilety? To może 
mieć znaczenie, ale chyba nie aż takie 
zasadnicze. Czekają na wejście, witają 
się, rozmawiają. Robią wrażenie, jakby 
wszyscy się znali. Zapewne tak jest. To 
kolejne spotkanie z  Festiwalem Malta. 
Poprzednie było podobne. Zachwyca 
mnie tak liczne w  nim uczestnictwo 
lubonian. Teatr przyjechał do nich, do 
Lubanty (ul. Armii Poznań). W  jej 

mrocznych, zrujnowanych pomieszcze-
niach, do których wchodzi się nie wzbu-
dzającymi zaufania, wąskimi schodami, 
gdzie jest brudno i surowo, odbędzie się 
spektakl. A oni są eleganccy, jak na elitę 
przystało. Jest w Luboniu elita. Różno-
rodna środowiskowo, w różnym wieku. 
To bardzo ważne, nie tylko dla niej, ale 
dla całej społeczności miasta. Chociaż 
być może nawet nieuświadomione. 25 
czerwca spotykają się z Teatrem „Circus 

Ferus” i spektaklem już trochę starym, 
bo z 2012 roku, „Tragedią w lumpeksie”. 
To w komediowej formie, może nawet 
kabaretowej, ujęty obraz społecznych 
mitów, przekonań, wyobrażeń, pragnień, 
niespełnionych marzeń. A  wszystko 
w zainscenizowanym napadzie, w któ-
rym zakładnikami stają  się widzowie 
zamknięci w lumpeksie. To daje możli-
wość, wykorzystaną zresztą z powodze-
niem, zabawnego momentami, a chwi-
lami poważniejszego, pokpiwania z na-
szej rzeczywistości. Wszyscy jesteśmy 
w lumpeksie, to lumpeks staje się areną 
życia, obszarem myślenia, miejscem 

pożądania. Światem i teatrem. Rzeczy-
wistością i �kcją, Miejscem, w którym 
można marzyć o szybkim, przestępczym 
zdobywaniu bogactwa. Bo na osiągniecie 
go w normalny sposób nie mamy szans. 
Ten nieudany, bo nie może być udany, 
groteskowy, wzięty żywcem z marnego 
�lmu akcji, napad dla okupu, staje  się 
opowieścią o  marnym, niespełnionym 
życiu. Najpierw jest ono uczestnictwem 
aktorów, a z czasem także widzów. Go-

Malta na Bis
Relacje z kolejnych występów uczestników Malta Festival Poznań – 
w Luboniu

dzina dobrej zabawy z po-
nurą re�eksją, jeśli widz 
jest chętny i zdolny do niej. 
Myślę, sądząc po żywej 
reakcji, że w Luboniu był.    
JN

„Pięknie ładnie”
W drugi dzień Festiwalu 
mogliśmy zobaczyć mono-
dram Katarzyny Pawłow-
skiej z Teatru „Porywacze 
Ciał”. „Pięknie ładnie” jest 
drugim po „OUN” mono-
dramem Katarzyny Paw-
łowskiej, zrealizowanym 
pod szyldem tego teatru. 
Spektakl został wyróżnio-
ny podczas 14. Ogólnopolskiego Prze-
glądu Monodramu Współczesnego 
w  Warszawie. Katarzyna Pawłowska 
opowiada o sobie, zwracając się bezpo-
średnio do widzów. Dzieli  się swoimi 
marzeniami, mówi o poszukiwaniu mi-
łości i szczęścia. Raz jest zmęczoną ży-
ciem artystką, a za chwilę panią psycho-
log prowadzącą grupę wsparcia. Śpiewa 
piosenki – te wesołe razem ze wszystki-
mi, a te poważne i mroczne w samotno-
ści. Opowiada historie zasłyszane lub 
wymyślone, ale też bardzo intymne i oso-

biste. Ze wszystkimi mierzy się z ogrom-
nym poczuciem humoru, pomysłowością 
i  lekkością, zapraszając widzów do 
wspólnego budowania tego teatralnego 
miniświata.   
 (OK)

Q
Przed spektaklem „Tragedia w lumpeksie” – głodni kultury   fot. Jerzy Nowacki

Q
Liczna widownia była uczestnikiem spektaklu „Tragedia w lumpeksie” w oryginal-
nej, staroprzemysłowej architekturze budynku zabytkowej drożdżowni

Q
Katarzyna Pawłowska w monodramie „Pięknie ładnie”

Nagrodzone
25 czerwca w klubie B27 przy Stadionie 
Inea odbyły się II Marcelińskie Spotkania 
z Kulturą, w ramach Przeglądu Artystów 

Trzeciego Wieku „Bitwa Na Głosy”. Jako 
jeden z  czterech zespołów wystąpiły 
„Szarotki” z Lubonia, zaproszone przez 
współorganizatorkę – Jagodę Podleską. 
Szarotki zostały uhonorowane drugim 
miejscem za wytrwałość, godziny prób, 
wspaniałe przygotowanie i zadowalający 

Szarotki występ. W nagrodę zespół dostał voucher 
na zwiedzanie stadionu Lecha.    
  Irena Podżerek

Na powitaniu lata w Łęczycy
30 czerwca w  Domu Kultury „Nad 
Wirynką” w Łęczycy odbyło się spo-

tkanie biesiadne połączone z wystę-
pami zespołów i puszczaniem wian-
ków, zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w  Komornikach 
oraz przez Dom Kultury, Klub Senio-
ra i Koło Gospodyń Wiejskich z Łę-
czycy. Wystąpił też luboński zespołu 
„Szarotki”. Sala Domu Kultury była 
wypełniona po brzegi. Przy kawie 
i  pysznym cieście przygotowanym 
przez gospodarzy spotkania, słucha-
no występów zespołów i pieśni bie-
siadnych. Cała sala śpiewała karaoke. 
Głowy pań były przyozdobione wian-
kami z kwiatów polnych. Urządzono 
ognisko z  pieczonymi kiełbaskami, 
po czym w korowodzie udano się nad 
Wirynkę, gdzie spuszczano na wodę 
piękne, kolorowe wianki ze świecami. 
Potem była wspaniała zabawa.   
 Jan BłaszczakQ

Powitanie lata w Łęczycy   fot. Jan Błaszczak

Wstęp na oba przedstawienia był bez-
płatny. Organizatorami imprezy byli: 
Ośrodek Kultury i Urząd Miasta Luboń.
Za użyczenie wnętrz starej fabryki, 
Ośrodek Kultury dziękuje właścicie-
lowi �rmy Lubanta SA – Januszowi 
Kołodziejczykowi.
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24 czerwca 30 osób z Klubu Ludzi Nie-
widomych i Słabowidzących „Promyk” 
wybrało się na wycieczkę autokarową do 
Czmonia. To wieś położona na skraju 

Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, 
idealne miejsce do wypoczynku i relak-
su. Powitała nas orkiestra wraz z gospo-
darzem posiadłości – p. Zbigniewem, 
który zaprosił nas na słodki poczęstunek. 
Impreza odbywała  się w  wigwamie, 
w miejscu idealnym na zabawy. Gospo-
darz przebrany w  strój góralski bawił 
wszystkich dowcipami i wesołymi pio-
senkami. Następnie udaliśmy się na spa-

cer do pobliskiego lasu. Świeże powietrze 
oraz piękny krajobraz dobrze wpłynęły 
na nasze samopoczucie. Po powrocie ze 
spaceru przy ognisku piekliśmy kiełba-

ski, po czym odbyła się zabawa taneczna. 
Wodzirejem był p. Zbigniew. Przy dźwię-
kach orkiestry wszyscy wyśmienicie się 
bawili. Trudno było nam  się rozstać 
z supergospodarzem i dobrą orkiestrą. 
Wróciliśmy do domów bardzo zadowo-
leni, pełni wrażeń. Długo będziemy 
wspominać tak udaną wycieczkę i cze-
kamy na następną w przyszłym roku.

Barbara Dobrowolska

„Promyk” w Czmoniu

Q
Promyk w Czmoniu 

W nowym roku szkolnym
Proponujemy Państwu zajęcia, na któ-
re już przyjmujemy zapisy:
QQ lektoraty z  języków: angielskiego, 

niemieckiego i hiszpańskiego,
QQ zajęcia plastyczne dla dzieci,
QQ zajęcia z kaligra�i,
QQ informatyka dla dorosłych od podstaw,
QQ warsztaty modelarskie dla dzieci 

i młodzieży.
Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt telefoniczny: 61  813  09  72, 
603  313  972 lub mailowy: galeria@
biblub.com.

Dla dzieci i młodzieży
„COOL-tura” Biblioteczny Miesięcznik 
Kulturalny Lubonia czeka na Was. To 
Wy będziecie go tworzyć. Chcesz zo-
stać redaktorem? Lubisz pisać? Przyjdź 
do nas. Dla zainteresowanych planu-
jemy od września warsztaty z dzienni-

karzami i gra�kami komputerowymi. 
Szczegóły na plakacie i w „Galerii na 
Regale” Biblioteki.

Bezpłatny dostęp do e-kursów
Czytelnicy, zachęcamy do udziału 
w kursach opartych o platformę e-le-
arningową. Każdy moment jest dobry, 
by rozpocząć naukę. Czytelnicy Biblio-
teki Miejskiej w Luboniu mogą korzy-
stać z 4 kursów językowych i 1 kursu 
specjalistycznego. Kody są ważne do 1 
listopada 2017 r. Zapraszamy!

SMS
Zachęcamy osoby chętne do otrzymy-
wania wiadomości dotyczących wyda-
rzeń w Bibliotece do wypełnienia no-
wego formularza zgłoszeniowego – 
formularze są dostępne w  Bibliotece 
Miejskiej.

BM

Oferta Biblioteki Miejskiej
Podsumowanie w Okręgu
12 czerwca, w świetlicy Rodzinnego Ogro-
du Działkowego (ROD) im. Jana Mazurka 
w Poznaniu odbyło się drugie w tym roku 
posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskie-
go Związku Działkowców w  Poznaniu. 
Uczestniczyli w nim członkowie OZ PZD 
oraz przewodniczący Kolegium Prezesów 
Okręgu Poznańskiego. We wszystkich 
ogrodach działkowych Okręgu odbyły się 
walne zebrania członków stowarzyszenia, 
które podejmowały uchwały zatwierdza-
jące sprawozdania zarządów z działalności 
w 2016 r oraz przyjmowały plany pracy 
i preliminarze �nansowe na rok bieżący. 
Obecnie Okręgowy Zarząd zgodnie ze 
statutem PZD podsumował kampanię 
sprawozdawczą i przyjął zbiorcze sprawoz-
danie ze wszystkich 286 ogrodów Okręgu 
oraz zatwierdził preliminarz na bieżący 

rok. W toku posiedzenia znalazły się tak-
że inne ważne dla ogrodów sprawy. Omó-
wiono prace nad nowelizacją statutu PZD, 
przedstawiono plany obchodów jubileuszu 
120-lecia ogrodnictwa działkowego w kra-
ju, okręgu i ogrodach. Przedyskutowano 
tryb rozpatrywania skarg składanych przez 
niezadowolonych działkowców, omówio-
no działalność tzw. „niezależnych dział-
kowców”, która przynosi szkody dla po-
strzegania ogrodnictwa działkowego 
i samych działkowców, a także przedsta-
wiono sprawozdanie z wykonania planu 
inwestycji i remontów. Korzystając z obec-
ności dyrektor Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta 
Poznania, Joanny Jajus, przedstawiono 
program wsparcia dla ogrodów kwotą 
250 tys. zł na rozbudowę infrastruktury, 
wskazując drogę dla innych samorządów 
jak wspierać ogrody działkowe. 9 czerwca 
na spotkaniu prezesów ogrodów z terenu 
miasta Poznania Pani Dyrektor z zastępcą 
Prezydenta Poznania, Jędrzejem Solarskim, 
zaprezentowała podjętą przez Radę Miasta 
uchwałę i  omówiła warunki oraz tryb 
ubiegania się o dotację, a także procedurę 
rozliczania uzyskanych środków. Obok 
dyr. Jajus gośćmi posiedzenia były panie: 
Agnieszka Rudawska z Krajowej Rady PZD 
i Martyna Włodarczyk – asystent posła K. 
Paszyka (PSL), a  także przewodniczący 
powiatowych kolegiów prezesów ROD 
z  terenu Okręgu. W  posiedzeniu brała 
czynny udział przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, pani Dorota Zerba. 
Bogaty program posiedzenia satysfakcjo-

nował zgromadzonych w Sali Domu Dział-
kowca ROD Mazurek. Każdy z punktów 
programu był gruntownie przedstawiony 
i  przedyskutowany. Oceniono pozytywy 
w działalności ogrodów, do których nie-
wątpliwie należy tendencja zwiększania 
wysiłku inwestycyjnego w ROD-ach, wy-
generowania dodatnich wyników �nan-
sowych w większości ogrodów, poprawa 
stanu zagospodarowania działek i ogrodów, 
dobra współpraca ROD z  lokalnymi sa-
morządami. Martwi natomiast fakt, że 
w  niektórych ogrodach miały miejsce 
wewnętrzne kon�ikty i rodziło się nieza-
dowolenie spowodowane złą pracą zarzą-
dów. Aż w  czterech ROD nie przyjęto 
sprawozdań rocznych i doszło do wymia-
ny zarządów. Niepokój wzbudza również 
powiększająca się skala skarg składanych 
przez działkowców z niektórych ogrodów. 

To też sygnał, że kon�ikty w tych ogrodach 
są niepotrzebne i powinny być rozwiązy-
wane w miejscu ich powstawania. Powin-
ny zarządom służyć pomocą komisje me-
diacyjne i okręgowa komisja skarg i zaża-
leń. Działkowcy wyrazili też zaniepoko-
jenie agresywną kampanią skierowaną 
przeciwko naszemu stowarzyszeniu przez 
nieliczną, ale hałaśliwą grupę tzw. „nie-
zależnych działkowców”. W tej sprawie 
zgromadzeni przyjęli stanowisko obna-
żające prawdziwe intencje tej grupy osób, 
której działanie szkodzi całemu ogrod-
nictwu działkowemu. Bieżący rok jest 
jubileuszowym, ale też obchodzimy 
w  Wielkopolsce 90-lecie utworzenia 
pierwszej organizacji działkowców – 
Towarzystwa Ogrodów Działkowych 
Rzeczpospolitej Polski. W  wielu miej-
scach będą obchodzone jubileusze ogro-
dowe, które połączone z  obchodami 
Dnia Działkowca będą okazją do zapre-
zentowania dorobku ROD-ów, lepszej 
integracji środowiska oraz spotkań z lo-
kalnymi władzami i mieszkańcami osie-
dli. Okręg zaapelował o  nadanie tym 
wydarzeniom uroczystej rangi. Ważnym 
punktem programu była ocena wykona-
nych zaleceń po powszechnym Przeglą-
dzie ROD i działek w roku 2016. Przed-
stawicielka Krajowej Rady, Agnieszka 
Rudawska, pozytywnie odniosła się do 
przedstawionego programu posiedzenia 
i omówiła szereg wątków z procesu inwe-
stycji. Zebranie podjęło uchwały zatwier-
dzające zbiorcze sprawozdania z ROD oraz 
preliminarz �nansowy, a także powołało 

Z Ogrodów Działkowych

nowe ośrodki szkolenia działkowców i uzu-
pełniło skład komisji szkoleniowych.

Obchody w Koźminie
1 lipca na terenie ROD im. Powstańców 
Wielkopolskich w  Koźminie Wlkp. – 
najstarszym ogrodzie działkowym w Pol-
sce i w Europie (z 1824 r.) – odbyła się 
uroczystość inaugurująca obchody 

120-lecia powstania ruchu ogrodnictwa 
działkowego na ziemiach polskich. Do-
pisała zarówno pogoda, jak i frekwencja, 
w uroczystościach udział wzięło kilkaset 
osób, w tym władze Polskie-
go Związku Działkowców 
(PZD) z prezesem Eugeniu-
szem Kondrackim na czele, 
działacze i  działkowcy ze 

cd.  
na str. 
40

Q
Posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu   
fot. Jan Błaszczak
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Michała Archanioła i Wniebowzięcia 
NMP w Poznaniu – Kiekrzu. Zastąpi 
go w Luboniu wyświęcony w maju br. 
ks. Krzysztof Twardowski, którego 
przedstawialiśmy przed miesiącem na 
str. 48.

Parafia św. Maksymiliana Kolbego
Dotychczasowy wikariusz w  parafii 
laskowskiej, ks. mgr Jarosław Klupś 
został mianowany proboszczem para-
fii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Po-
pówku, gdzie pracuje już od 1  lipca. 
Od 28 sierpnia jego miejsce zajmie 
wyświęcony w  2010  r. ks. mgr Piotr 
Bednarski, który był wikariuszem 
w parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Nowym Tomyślu.

(S)
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wszystkich okręgów PZD 
w Polsce, parlamentarzyści, 
władze województwa, wło-
darze miast i  gmin, środo-

wiska lokalne oraz przedstawiciele 
mediów. Sprzed zamku uczestnicy 
przemaszerowali w barwnym korowo-
dzie, prowadzonym przez orkiestrę 
dętą i poczty sztandarowe do Pomnika 
Wolności, gdzie kwiaty złożyli m.in. 
Eugeniusz Kondracki, Jerzy Wdowczyk 
(prezes OZ PZD w Kaliszu), Mirosław 
Witkowski (prezes ROD im. Powstań-
ców Wlkp.) oraz przedstawiciele PZD. 
Dalsze obchody przeniosły się na teren 
najstarszego ogrodu, gdzie kolejnym 
punktem było posadzenie jubileuszowe-
go drzewka (buk pospolity), którego 
uroczyście dokonali prominentni goście. 
Eugeniusz Kondracki otworzył uroczy-
stość: Po wprowadzeniu sztandarów 
uczestnicy odsłuchali hymn państwowy 

oraz hymn PZD, a  następnie prezes 
przywitał gości, wśród których byli 
m.in.: Zofia Szalczyk, przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go, Krzysztof Grabowski, wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskiego, 
Maciej Bratborski, burmistrz Koźmina, 

Marzena Wodzińska, członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego, Justyn 
Zaradniak, przewodniczący Rady Miej-
skiej Koźmina Wlkp., Krzysztof Paszyk, 
poseł na Sejm RP, Czesław Gruszewski, 
zastępca prezydenta Kielc oraz Franci-
szek Marszałek, burmistrz Krotoszyna. 
Były: przemówienie prezesa PZD; przed-
stawienie historii najstarszego ogrodu 
przez jego prezesa Mirosława Witkow-
skiego; przemówienia gości i przedsta-
wicieli samorządów; wręczenie odzna-
czeń związkowych: „Za Zasługi dla 
PZD” oraz złote i  srebrne odznaki 
„Zasłużonego działkowca”, a także pu-
charów i dyplomów. Po części oficjal-
nej rozpoczęło się spotkanie towarzy-
skie i  integracyjne. Jako jeden 
z  12.  przedstawicieli Okręgu Poznań-
skiego PZD miałem zaszczyt nieść w po-
czcie sztandarowym zabytkowy symbol 
ogrodnictwa działkowego Wielkopolski 

z 1934 r., przechowany w Kaliszu i od-
naleziony po wojnie w  latach 60.  ub. 
wieku. Obecnie odnowiony sztandar jest 
prezentowany podczas wyjątkowych 
uroczystości PZD.

Jan Błaszczak
członek OZ PZD Okręgu Poznańskiego

Z Ogrodów Działkowych
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Q
Poczet sztandarowy OZ PZD Poznań w Koźminie Wlkp., na obchodach 120-lecia 
ruchu działkowego w Polsce, z lewej – lubonianin Jan Błaszczak   fot. Jan Błaszczak

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Człon-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej w  Lu-
boniu miało charakter sprawozdawczo-
-wyborczy. Otwarcia dokonała przewod-
nicząca Rady Nadzorczej – Elżbieta 
Brzozowska. Po stwierdzeniu prawomoc-
ności zebrania przystąpiono do wyboru 

prezydium składającego się z przewod-
niczącego, jego zastępcy i  sekretarza. 
Przewodniczącym Walnego Zgroma-
dzenia został Jan Błaszczak. Wybrano 
również trzy komisje: skrutacyjną, 
wyborczą oraz uchwał i  wniosków. 
Następnie zatwierdzono porządek ob-
rad i protokół z Walnego Zgromadze-
nia za rok 2016. Członkowie Spółdziel-
ni, w głosowaniu jawnym, zatwierdzi-
li sprawozdania: z działalności Zarzą-
du i  Rady Nadzorczej Spółdzielni za 
rok 2016, Komisji Rewizyjnej, Rady 
Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania 
finansowego i  z  realizacji wniosków 
z poprzedniego Walnego Zgromadze-
nia. Potem przystąpiono do wyboru 
nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni na 
kadencję 2017- 2020. W wyniku tajne-
go głosowania dokonano wyboru 9 
członków spośród 17 zgłoszonych kan-

dydatów. Członkami RN na nową ka-
dencję zostali: Maria Błaszczak, Konrad 
Dominiak, Halina Gościewska, Dariusz 
Kowalski, Aleksandra Lewandowska, 
Marek Radwański, Grażyna Soja, Elż-
bieta Stefaniak i Aleksandra Szymanow-
ska. Zarząd Spółdzielni: Piotr Konik, 

Gabriela Szyler i Michał Szuster jedno-
głośnie otrzymali absolutorium. Po 
przegłosowaniu uchwał objętych po-
rządkiem obrad oraz odczytaniu spra-
wozdań poszczególnych komisji, za-
kończono Walne Zgromadzenie. 14 
czerwca odbyło się pierwsze posiedze-
nie Rady, na którym w  głosowaniu 
tajnym dokonano wyboru przewodni-
czącego, jego zastępców i przewodni-
czących komisji RN. Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej został Marek Radwański, a jego 
zastępcami Dariusz Kowalski i Elżbie-
ta Stefaniak. Przewodniczącą Komisji 
Członkowsko-Mieszkaniowej jest Alek-
sandra Lewandowska, Komisji Inwesty-
cyjno-Technicznej – Maria Błaszczak, 
a Komisji Rewizyjnej – Aleksandra Szy-
manowska.

Jan Błaszczak

Walne w Luboniance
12 czerwca w sali gimnastycznej SP 2 odbyło się Walne Zgromadzenie 
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu. Wybrano nową Radę 
Nadzorczą na kadencję 2017 -2020

Q
Pierwsze po wyborach posiedzenie nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Luboniu   fot. Jan Błaszczak

Aż w  trzech lubońskich para�ach – 
pw. św. Barbary, św. Jana Bosko i św. 
Maksymiliana Kolbego – nastąpi nie-
bawem wymiana księży wikariuszy.

Parafia św. Barbary
Pełniący posługę w  Żabikowie ks. dr 
Jacek Zjawin z dniem 25 sierpnia zosta-
nie skierowany do pomocy duszpaster-
skiej w para�i pw. św. Jana Jerozolim-
skiego za Murami w Poznaniu przy ul. 
Świętojańskiej  1. Jego miejsce zajmie 
25.08 dotychczasowy wikariusz i dusz-
pasterz niesłyszących z tejże wspólnoty 
– ks. mgr Damian Wachowiak.

Parafia św. Jana Bosko
Ks. mgr lic. Jarosław Żurawski przej-
dzie 25 sierpnia do parafii pw. św. 

Zmiany personalne w parafiach

Q
Ks. Damian Wachowiak – nowy 
wikariusz w para�i św. Barbary

Q
Ks. Piotr Bednarski będzie wika-
riuszem w para�i św. Maksymi-
liana
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Krótko przed świętem Bożego Ciała 
na zachodniej ścianie prezbiterium 
kościoła św. Jana Bosko ponownie 
zamontowano liczącą ponad cztery 
dekady rzeźbę autorstwa Eugeniusza 
Olechowskiego – twórcy rzeźb monu-
mentalnych oraz wnętrz sakralnych. 
Po ponad trzech miesiącach praco-

chłonnej renowacji rzeźby, ku zado-
woleniu wspólnoty parafialnej, wróci-
ła na swoje miejsce. Najpierw Wojciech 
Hoehne ręcznie, precyzyjnie oczyścił 
z kurzu i nałożonych miejscami kilku 
warstw starej farby 20 elementów rzeź-
by (natrafił na wcześniejsze próby ma-
lowania rzeźby kilkoma odcieniami 
zieleni, żółci i ognistej sepii). Zwłasz-

Wróciła na swoje miejsce
Ołtarz kościoła św. Jana Boska po renowacji

cza jej lewa część była mocno zaatako-
wana przez korniki i kołatki, w związ-
ku z  czym wymagała wzmocnienia 
i  zabezpieczenia, a  miejscami trzeba 
było uzupełniać ubytki w drewnie (np. 
głowa św. Jana Bosko). Następnie – 
podobnie jak wcześniej z krzyża i pła-

skorzeźby dwunastu apostołów – pan 
Wojciech usunął z niej korniki i poddał 
totalnym, żmudnym zabie-
gom: impregnacji, konser-
wacji i  renowacji, m.in. 
stosując terpentynę balsa-
miczną i gorące, szare my-

Q
Oczyszczona głowa św. 
Jana Bosko z uzupełnio-
nymi ubytkami drewna 
i zakonserwowana   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Ostatnie uzgodnienia w sali Domu Para�alnego, od lewej: Małgorzata Błaszkiewicz, 
ks. proboszcz Roman Kubicki i Wojciech Hoehne   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Małgorzaty: Błaszkiewicz i Kornat (z prawej) przy pracy   
fot. Paweł Wolniewicz

Boże Ciało
W czwartek, 15  czerwca w  para�i św. 
Jana Bosko główną Mszę św. wspólnie 
z księżmi tejże para�i – proboszczem ks. 
prał. Romanem Kubickim i wikariuszem 
ks. Jarosławem Żurawskim, celebrował 
były proboszcz naszej para�i ks. kan. 
Karol Biniaś. Po zakończeniu nabożeń-
stwa, zgodnie z tradycją rozpoczęła się 
uroczysta procesja, której trasa przebie-
gała inaczej niż w latach ubiegłych, mia-
nowicie ulicami: ks. Streicha, Kościelną, 
Okrzei, Krasickiego, Faustmana, Pusz-
kina do Krzyża Milenijnego przy skrzy-
żowaniu z ul. Powstańców Wlkp. Zakoń-
czenie nastąpiło w świątyni. W procesji 

wzięły udział tysiące para�an, a uświet-
nili ją tradycyjnie Lubońskie Bractwo 
Kurkowe (LBK) i orkiestra dęta.

Zakończenie oktawy
W czwartek, 22 czerwca podczas Mszy 
św. wieczornej kończącej oktawę Bo-
żego Ciała wspomagali nas w modli-
twie nauczyciele i  uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. św. Filipa Neri, którzy 
zakończyli w  ten sposób rok szkolny 
(nauczyciele i  uczniowie SP  3 i  G  1 
modlili się przed południem). Po za-
kończeniu uroczystego nabożeństwa 
przeszliśmy w procesji dookoła świą-
tyni.

Z parafii św. Jana Bosko

Q
W modlitwie wspomagali nas nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Filipa Neri   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Początek procesji Bożego Ciała, chwilę po zakończeniu głównej Mszy św.   fot.  Ma-
teusz Niećkowiak

Modlitwa różańcowa
W sobotę, 27 maja odmawiając różaniec, 
zainaugurowaliśmy cykl 5. spotkań, któ-
re odbywały się kolejno co tydzień: przy 
Krzyżu Milenijnym, krzyżu u zbiegu ulic 
Dożynkowej i Chopina, kapliczce przy 
ul. Rzecznej i  krzyżu nad Wartą. Cykl 
modlitw różańcowych zakończyliśmy 

w ostatnią sobotę czerwca na plebanii, 
przy �gurze Matki Bożej.

PAW

Ksiądz proboszcz Roman Kubicki dzię-
kuje para�anom za o�ary składane na 
remont kościoła św. Jana Bosko.

Q
Podczas cyklicznej sobotniej modlitwy różańcowej   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
na str. 
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dło. Na początku czerwca 
rzeźba oczyszczona i  za-
gruntowana trafiła do salki 
w domu parafialnym, gdzie 
artysta plastyk Małgorzata 
Błaszkiewicz i  architekt 

wnętrz Małgorzata Kornat przystą-
piły do prac wykończeniowych, po-
legających na nadaniu kolorów sca-
lających tę największą płaskorzeźbę 
z wystrojem całego prezbiterium świą-
tyni i nadając jej odpowiednią mala-
turę. Prace te trwały zaledwie dwa 
dni. Podobnie jak przy odnawianiu 
krzyża, przyszedł z pomocą pan Piotr 
Bobiński, zajmujący się kowalstwem 
artystycznym, który tym razem wy-
konał metalową aureolę dla św. Jana 

Bosko. Ponadto nimb (aureolę) św. 
Dominika Savio wyzłocono pastami 
pozłotniczymi typu Goldfinger, czy-
li tą samą metodą, którą złocone były 
nimby apostołów znajdujących się 
w  dolnej części prezbiterium. Po 
tych pracach, ustawiono rusztowa-
nie i po kilkumiesięcznej nieobec-
ności monumentalna płaskorzeźba 
przedstawiająca św.  Jana Bosko 
w otoczeniu wychowanków, trafiła 
na swoje pierwotne miejsce, two-
rząc harmonijną całość z pozostały-
mi elementami ołtarza. Trzeba przy-
znać, że udało  się wydobyć głębię 
z odnowionej rzeźby i przywrócić jej 
świeży blask.

PAW

Wróciła na swoje miejsce

cd.  
ze str. 
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Lato z Bogiem
W piątek, 23 czerwca, niemal tuż po ode-
braniu świadectw szkolnych, duża grupa 
dzieci i młodzieży wyruszyła na wakacje 
do Wisełki. Dziewczynki ze scholii, mini-
stranci i inni mali para�anie pod opieką 
rodziców i  starszych kolegów odjechali 
autokarem w godzinach popołudniowych 
sprzed kościoła. Przewodnikiem wyprawy, 

która trwała do 29 czerwca, był ks. Jacek 
Zjawin. To jego ostatnie lato w Żabikowie, 
przed sierpniowymi przenosinami do 
para�i pw. św. Jana Jerozolimskiego za 
Murami w Poznaniu.

Złoty jubileusz s. Gabrieli
Siostra Gabriela ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NP NMP, od wielu lat pro-
wadząca biuro para�alne i  organistka, 
obchodziła 16 lipca 50-lecie ślubów za-
konnych. W niedzielę, 9.07, o godz. 16 
odbyła się uroczysta msza św. w intencji 
jubilatki.

Nasi konsekrowani
Pochodzący z  para�i św. Barbary ks. 
Piotr Szymkowiak, po 15 latach służby 
wikariuszowskiej (wyświęcony w 2002 r.) 

został proboszczem w Murowanej Go-
ślinie. Wyświęcony w maju br. ks. Jędrzej 
Machalski rozpoczął 1 lipca pracę dusz-
pasterską w para�i św. Andrzeja Boboli 
w  Rawiczu. Siostra Marta Kowalczyk, 
przebywająca w  zamkniętym zakonie 
karmelitańskim w Łasinie, przyjmie 29 
lipca br. pierwsze śluby.

Kierunek Częstochowa
6 lipca, po mszy św. o godz. 8 odprawio-
nej pod przewodnictwem abpa Stanisła-
wa Gądeckiego, pod hasłem „Jesteśmy 
koroną Maryi” z  katedry wyruszyła 
83. Poznańska Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę. Jak co roku uczestniczą 
w niej również lubonianie, niektórzy 
pielgrzymują po raz kilkudziesięcio-
krotny.

Letnie remonty
3 lipca rozpoczęły się prace remontowe 
na placu przed zabytkową świątynią 
para�alną. Na gruntownej podbudowie 
kładzione są kostki granitowe. Planuje się 
postawienie masztów do �ag oraz słup-
ków ograniczających wjazd samochodów.

HS

Z parafii św. Barbary

Q
Pożegnanie kolonistów z rodzinami przed wyjazdem do Wisełki   fot. Hanna Siatka

Q
Początek prac przy przebudowie placu przed kościołem św. Barbary. „Pańskie oko 
konia tuczy” – ks. proboszcz systematycznie dogląda stan prac   fot. Hanna Siatka

Boże Ciało
15 czerwca przypada-
ła Uroczystość Naj-
świętszego Ciała 
i  Krwi Chrystusa. 
Wierni wzięli udział 
w Eucharystii i proce-
sji Bożego Ciała ulica-
mi parafii. Potem 
przez cały tydzień 
trwaliśmy w  oktawie 
tej uroczystości, którą 
zakończyliśmy 23 
czerwca Uroczystością 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i uwielbie-
niem Boga przed Naj-
świętszym Sakramen-
tem.

Pożegnanie
Dekretem Arcybisku-
pa Stanisława Gądec-
kiego, dotychczasowy 
wikariusz parafii św. 

Maksymiliana Kolbego, ks. Jarosław 
Klupś, z dniem 1 lipca został miano-
wany proboszczem parafii św. Józefa 
Rzemieślnika w Popówku. W środę, 28 
czerwca, podczas Eucharystii, parafia-
nie żegnali księdza. Dziękowano mu 

za trzy lata pracy duszpasterskiej w La-
sku, szczególnie za sakramentalną po-
sługę i głoszone Słowo Boże. Składano 
mu życzenia wielu łask Bożych na 
nowej placówce.

Anna Kaźmierczak

Z parafii św. Maksymiliana

Q
Pierwszy ołtarz dla procesji Bożego Ciała w Lasku   fot. Anna Kaźmierczak

Q
Pożegnanie ks. Jarosława Klupsia, który będzie probosz-
czem w Popówku   fot. Anna Kaźmierczak
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Pierwszy jubileusz
Czerwiec – to miesiąc kończący kolejny 
rok życia naszej para�i – już piąty. Przez 
ten czas wiele  się zmieniało w  naszej 
świątyni i w nas samych. Nasz para�alny 
kościół jest coraz piękniejszy zarówno 
wewnątrz jak i  na zewnątrz. Świadczą 
o tym: wystrój prezbiterium, ołtarz głów-
ny, stacje Drogi Krzyżowej, wspaniałe 
64-strunowe organy, ikony Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i Jezusa Miłosier-
nego, otynkowane i pomalowane ściany, 
wykończenia schodów i barierki zabez-
pieczające zejścia. Podczas tych pięciu 
lat wspólnie przeżywaliśmy wspaniałe 
uroczystości: rozpoczynając od corocz-
nych odpustów, poprzez kanonizację 
naszego patrona, Jana Pawła II, 25-lecie 
święceń kapłańskich ks. proboszcza Paw-
ła Dąbrowskiego, peregrynację kopii 
obrazu św. Józefa i symboli Światowych 
Dni Młodzieży, aż do ostatniej uroczystej 
Mszy św. w  intencji Żołnierzy Wyklę-
tych. W progach naszej świątyni witali-
śmy wielu gości: ks. abp. Stanisława 
Gądeckiego, biskupów i  misjonarzy, 
m.in. z Ukrainy i Kamerunu, młodzież 
z  Wysp Zielonego Przylądka podczas 
Światowych Dni Młodzieży. Gościliśmy 
też wiele chórów, które swoim śpiewem 
uświetniały Msze św. a po nich słucha-
liśmy koncertów w ich wykonaniu. Od-
bywały  się też koncerty orkiestr, np. 
podczas uroczystej Mszy św. w  dzień 
kanonizacji papieży Jana XXIII i  Jana 
Pawła II oraz pierwszego w naszym mie-
ście Koncertu Noworocznego. Podziwia-
liśmy brzmienie naszych organów pod-
czas koncertów organowych. W okresie 

tym witaliśmy trzech pomocników ks. 
proboszcza i żegnaliśmy dwóch z spo-
śród nich. Powstałe na początku dusz-
pasterskie grupy para�alne rozwinęły się 
i coraz bardziej zaznaczają swoją obec-
ność, są to m.in.: ministranci, Stowarzy-
szenie Żywego Różańca i  Parafialny 
Zespół Caritas. Najważniejsze jednak 
jest to, że bardzo szybko zostaliśmy 
prawdziwą wspólnotą parafialną, bo 
potra�my, mimo własnych trosk i kło-
potów, dostrzegać potrzeby innych osób 
i w miarę swoich możliwości i umiejęt-
ności przyjść im z pomocą; zależy nam 
na tym, aby nasza świątynia była coraz 
piękniejsza, potra�my wspólnie praco-
wać podczas przygotowywania różnych 
uroczystościach, szczególnie Bożego 
Ciała – budując ołtarze, pomagamy gru-
pom para�alnym prowadzącym akcje 
mające na celu pomoc innym czy też 
poprawiającym wygląd naszego kościo-
ła i jego otocznia.

Wydarzenia liturgiczne
Czerwiec to też miesiąc poświęcony 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na-
bożeństwa czerwcowe odbywały się od 
poniedziałku do soboty po wieczornych 
Mszach św., a w niedzielę po Eucharystii 
odprawianej o godz. 8. Czwartego czerw-
ca, w uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego, nasi parafianie uczestniczyli 
w „Marszu dla Życia”, którego metą było 
Wzgórze Papieskie.

Boże Ciało
15 czerwca przeżywaliśmy uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

Z parafii św. Jana Pawła II

W tym roku po Mszy św. koncelebrowa-
nej o godz. 10 procesja przeszła ulicami: 
Źródlaną, Żabikowską i Osiedlową. Do 
pierwszego ołtarza Najświętszy Sakra-
ment niósł ojciec Krzysztof OMI, do 
drugiego – ks. Krystian Gramza, do 
trzeciego – ks. proboszcz Paweł Dą-
browski i  do czwartego ponownie o. 
Krzysztof, który udzielił błogosławień-
stwa na cztery strony świata. Na za-
kończenie procesji odśpiewano „Te 
Deum laudamus” i  udzielono błogo-
sławieństwo Najświętszym Sakramen-
tem. Podobnie jak w poprzednich la-
tach ołtarze budowali parafianie miesz-
kający na trasie przemarszu procesji, 
trasę zabezpieczali strażacy z  luboń-

skiej Ochotniczej Straży Pożarnej, któ-
rzy też nieśli baldachim i brali udział 
w  procesji ze swoim sztandarem. Po 
raz pierwszy w  tym roku w  procesji 
uczestniczyli też krwiodawcy ze swoim 
sztandarem. W  przygotowaniach do 
tej uroczystości już tradycyjnie brały 
udział siostry służebniczki NMP, któ-
re prowadziły próby sypania kwiatków 
i opiekowały się dziećmi podczas pro-
cesji. Aparaturę nagłaśniającą na ten 
czas nieodpłatnie wypożyczyła �rma 
pogrzebowa pana Zbigniewa Kędziory. 
Podczas oktawy Bożego Ciała po raz 
pierwszy procesja Eucharystyczna od-
bywała się wokół świątyni.

Halina Gościewska

Q
Procesja Bożego Ciała dla para�i św. Jana Pawła II na ul. Żabikowskiej    
fot. Włodzimierz Wasilewski

Na początku czerwca w  publicznym 
przedszkolu przy ul. Okrzei odbył  się 
Dzień Rodziny. Był to wyjątkowy czas, 
zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Pełen 
wzruszeń, radości i uśmiechu. Wszystkie 
grupy przygotowały piękne występy ar-
tystyczne.
9 czerwca dzieci z grupy Żółte Słonecz-
ka wzięły udział w 14. Lubońskim Prze-
glądzie Piosenki Przedszkolnej. Przed-
szkolaki zaprezentowały swoje muzykal-
ne zdolności tańcząc i śpiewając utwór 
„Pszczółka Maja”.

Czerwiec to miesiąc, kiedy zaczyna się 
myśleć o  wakacjach, dlatego nasze 
przedszkole odwiedził sierżant Pyrek 
wraz z koleżanką policjantką. Opowia-
dała ona dzieciom o tym, jak przygo-
tować się i bezpiecznie przeżyć waka-
cje. Sprawdziła, czy dzieci znają nu-
mery alarmowe. A wszystko to dzięki 
udziałowi w  programie „Akademia 
Bezpiecznego Przedszkolaka” organi-
zowanym przez Komendę Miejską 
Policji w  Poznaniu oraz Bridgestone 
i Enea Operator.

Z Tęczowej Krainy

Q
Dzień Dziecka w Tęczowej Krainie

W czerwcu i  maju gościliśmy w  na-
szym przedszkolu specjalnego gościa 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lu-
boniu. Hanna Wabiszewska przygoto-
wała dla Skrzatów i Słoneczek warsz-
taty czytelnicze. Dzięki temu spotkaniu 
każdy mógł  się poczuć jak bohater 
opowiadania. Dzieci próbowały na-
uczyć się rozpoznawać i nazywać swo-
je emocje. Teraz już każdy przedszko-
lak wie, że książki mogą nas wiele 
nauczyć, a także być źródłem zabawy 
i radości.
W Dzień Dziecka już od samego rana 
na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. 
O przecudowną atmosferę zabawy zadbał 

Teatr „Mozaika”, który przygotował mnó-
stwo zabaw i  konkursów tanecznych, 
a także specjalny pokaz wielkich baniek. 
Oczywiście nic tak nie cieszyło dzieci 
jak długo wyczekiwane prezenty.
W naszym przedszkolnym ogródku poza 
pięknymi kwiatkami, można znaleźć 
pyszne i  zdrowe owoce oraz warzywa. 
O to, aby pięknie rosły i dojrzewały dba 
najstarsza grupa w przedszkolu, Zielone 
Smoki. W naszym ogródku znajdziemy 
m.in. truskawki, sałatę, rzodkiewki, ko-
perek, a nawet pomidory, które od nie-
dawna zagościły w  naszym tęczowym 
ogródku.

(PTK)
Q
Prace w przedszkolnym ogródku Tęczowej Krainy
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1 czerwca niepubliczne przedszkole przy 
ul. Kopernika 4 przemieniło się w arenę 
zabaw dla dzieci ze wszystkich stron świa-
ta. Przedszkolaki podbijały Dziki Zachód, 
Afrykę, Azję, a nawet Star Wars. Animacje, 

konkursy oraz niespodzianki przypomniały 
dorosłym, że „Wszystkie dzieci nasze są…”. 
Tradycją naszego przedszkola jest z okazji 
Dnia Dziecka wykonanie przez rodziców 
dzieci 6-letnich przedstawienia dla wszyst-

kich dzieci. W tym 
roku rodzice Łow-
ców Przygód przy-
gotowali spektakl pt. 
„Nie ma tego złego, 
co by na dobre nie 
wyszło”. Gratulujemy 
aktorom wspania-
łego występu. 
Podczas obchodzo-
nego w przedszkolu 
Dnia Mamy i Taty 
rodzice 
uczest-
niczyli 
w  zaba-

OŚWIATA

Na początku czerwca świętowaliśmy 
w  niepublicznym przedszkolu przy 
ul. Szkolnej Dzień Rodziny. W tym 
roku festyn był pod hasłem: „Buraki-
-Cebulaki”. Dzieci i rodzice przenie-
śli  się na wieś, gdzie pod okiem 
dwóch chłopów pracowicie i z humo-
rem spędzili czas. Uczestnicy zmie-
rzyli się z różnorodnymi wyzwaniami 
takimi jak: wyścigi w  workach od 
ziemniaków, rzucanie burakami do 
celu, polowanie na cebule, slalom 
między kapustami, wyścig z wiadra-
mi i wiele innych. Całemu wydarze-

niu towarzyszyło dużo śmiechu, 
współzawodnictwo i  przyjazna at-
mosfera.
Dzieci z  grupy średniaków i  star-
szaków zaprezentowały swoje umie-
jętności wokalne na Lubońskim 
Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. 
Skrzatki przygotowały piosenkę 
o wiośnie, którą urozmaiciły ilustra-
cją ruchową. Uwagę przykuwał rów-
nież wiosenny wygląd naszych 
szkrabów: zielone koszulki, kwia-
towe opaski i  pompony z  krepy 
ubarwiły całą prezentację. Występ 
przedszkolaków nagrodzony został 
wielkimi brawami, cukierkami oraz 
dyplomem.

Kolejną okazją do scenicznego wy-
stąpienia były Dni Lubonia. Dzieci 
pod okiem opiekunek w pierwszej 
kolejności zaprezentowały swoje 
zdolności taneczne w choreografii 
złożonej m.in z walca wiedeńskiego 
i  znanej wszystkim „Macareny”. 
Następnie zaśpiewały piosenkę w j. 
angielskim, połączoną z  ilustracją 
ruchową, a na samym końcu wszy-
scy razem zaśpiewali i zatańczyli do 
piosenki „Skrzatki”. Dzieci swoją 
energią, uśmiechem i zamiłowaniem 
do sceny podbiły serca widowni.

Piękna letnia pogoda zachęca do 
spacerów i  spędzania czasu na 
przedszkolnym placu zabaw, co 
pozwala dzieciom bezpośrednio 
obcować z  przyrodą i  zdobywać 
nowe doświadczenia. Przedszko-
laki obserwowały zmieniającą się 
pogodę, która z  upalnego dnia 
przeradzała się w burzowe popo-
łudnie. Szczególnie lubianym zja-
wiskiem wśród Skrzatków jest 
tęcza, którą w minionym miesiącu 
często można było zauważyć, co 
pozwoliło przybliżyć dzieciom 
proces jej powstawania.

Natalia Kaczmarek

Z Chatki Skrzatka

Q
Festyn rodzinny w Chatce Skrzatka   fot. Małgorzata Śron

Q
Dzieci z Chatki Skrzatka na Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej    
fot. Małgorzata Śron

W czerwcu zakończyły  się wszystkie 
konkursy dla przedszkolaków z  Pu-
blicznego Przedszkola nr 1. Był kon-
kurs matematyczny na wykonanie 
najciekawszej osi liczbowej, gry plan-
szowej oraz związany z tematem bez-
piecznych wakacji. Podczas rozstrzy-
gnięcia konkursu fotograficznego 
„Najciekawsze miejsce w  Luboniu” 
dowiedzieliśmy się, iż dzieci i rodzice 
najczęściej odwiedzają Wzgórze Jana 
Pawła  II oraz skwer z  pomnikiem – 
Ławeczką bł. Edmunda Bojanowskiego. 

Podczas konkursu „Moliki książkowe” 
ponownie przekonaliśmy się, że nasze 
dzieci z radością czytają książki z bi-
blioteczki przedszkolnej, Staś Nowak 
okazał się liderem wśród czytających 
i serdecznie mu gratulujemy.
W czerwcu zakończyliśmy też nasze 
wspaniałe i pełne wrażeń wycieczki. 
Gwiazdeczki i  Wietrzyki pojechały 
do Kościana i  na prawdzi-
wych tratwach płynęli do 
„Świata bajek” – miejsca, 
gdzie znajduje się 20 domków 

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Laureaci konkursu fotogra�cznego w Pogodnym Przedszkolu

cd.  
obok

Z Tajemniczej Wyspy

Podczas 
olimpiady 
sportowej 
w przed-
szkolu „Ta-
jemnicza 
Wyspa”

Q
Dzień Dziecka w przedszkolu „Tajemnicza Wyspa”

cd.  
obok

Q
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dnia dzieci z grupy 4. wzięły udział w 14. 
Lubońskim Przeglądzie Piosenki Przed-
szkolnej. Natomiast 11 czerwca zapre-
zentowały się podczas występu artystycz-
nego z okazji Dni Lubonia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzie-
ciom i  rodzicom, którzy włączyli  się 
w  akcję pomocy małym pogorzelcom 
z Przedszkola nr 43 im. Krasnala Hała-
bały w Poznaniu.

Elżbieta Kałuska

OŚWIATA

2 czerwca gościliśmy w Publicznym 
Przedszkolu nr 5 zawodników z  lu-
bońskich przedszkoli: „Tip-Topka 
Odkrywcy”, „Pogodnego Przedszko-
la” i  „Czarodziejskiego Ogrodu”. 
W  sportowych rozgrywkach repre-
zentowały nas dzieci z  grupy 3. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali meda-
le, każda grupa piłki. Prezes Koła 
Honorowych Dawców Krwi, Jerzy 
Zieliński, wręczył zwycięzcom pu-
chary.
Czerwiec to czas wyjazdów. Dzieci z gru-
py 3. udały się na wycieczkę zorganizo-
waną przez rodziców do bazy lotniczej 
w Krzesinach. Natomiast dzieci z grupy 
5. wybrały się do Aquanetu, aby docenić 
rolę wody w powszednim życiu i zrozu-
mieć potrzebę jej oszczędzania. Wszyst-
kie dzieci pojechały na wycieczkę do 
poznańskiej Palmiarni i Parku Wilsona. 
Była to doskonała okazja, aby porównać 
wygląd i warunki wegetacji roślin i zwie-
rząt egzotycznych oraz rodzimych ga-
tunków.
9 czerwca odwiedziła nas grupa z Dzien-
nego Domu „Senior-Wigor”, którego 

członkowie przygotowali z dziećmi tra-
dycyjne wielkopolskie danie – gzik z pyr-
kami. Spotkanie służyło utrwaleniu 
wiadomości na temat naszego regionu. 
Hol przedszkola ozdobiły wystawy: „Na-
sza Wielkopolska” i „Mój fyrtel”, przy-
gotowane z materiałów, dostarczonych 
przez dzieci i  rodziców. Tego samego 

U Wesołych Sportowców

Dziecięca spartakiada 
w przedszkolu „Weseli 
Sportowcy”

Q

W sobotę, 3 czerwca, odbył się w nie-
publicznym przedszkolu przy ul. Koper-
nika 10 „Piracki festyn rodzinny”. Dzię-
ki pomysłowości i kreatywności naszych 
nauczycielek i  rodziców atrakcji było 
mnóstwo. Całe przedszkole zamieni-
ło  się w  bajkową podróż po morzach 
i oceanach. Rodzice przygotowali przed-
stawienie pt. „Kopciuszek” dla dzieci, 
a nauczyciele wcielili się w piratów i ma-
rynarzy. Powstały przepiękne dekoracje: 
ogromny statek, który pływał po morzu, 
wyspy: artystyczne, sportowe zabawy 
pirackie i wyspa pirackich potraw, a ca-
łość festynu uzupełniała szanta i motyw 
przewodni z �lmu pt. „Piraci z Kara-
ibów”. Na koniec w nagrodę za odnale-
zienie skarbu dzieci otrzymały upomin-
ki od piratów. Punktem kulminacyjnym 
było wypuszczenie balonów z  helem. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do tak 
wspaniałego przedsięwzięcia jakim był 
nasz festyn – serdecznie dziękujemy.
W kolejnym tygodniu przedszkolaki 
poznały zasady bezpiecznego rejsu. 
Opisywaliśmy wygląd marynarza, pi-
rata, poznaliśmy niebezpieczeństwa, 
jakie mogą spotkać marynarzy pod-

czas rejsów oraz wzbogaciliśmy zasób 
wyrazów, związanych z  oceanem oraz 
żeglowaniem.
9 czerwca dzieci z  grupy Biedronek 
wzięły udział w  Przeglądzie Piosenki 
Przedszkolnej, który odbył się w Ośrod-
ku Kultury. Zaśpiewały piosenkę pt. „List 
do świata” A. Sikorowskiego z  Grupy 
„Pod Budą”.
12-14 czerwca przygotowywaliśmy  się 
do bezpiecznych wakacji. Pociechy po-
znały zasady zachowania  się nad mo-
rzem, w górach, w lesie, na biwakach, na 
plaży.
Ostatni tydzień upłynął nam na przygo-
towaniu upominków dla taty oraz pro-
gramu artystycznego z okazji zakończe-
nia roku szkolnego.
Pierwszy dzień lata (21 czerwca) obcho-
dziliśmy wesoło, ponieważ dzieci opo-
wiadały o swoich wymarzonych waka-
cjach, naśladowały różne środki loko-
mocji i powstały ciekawe kolaże na ten 
temat, które wszyscy mogli podziwiać 
na przedszkolnych wystawach.
23 czerwca odbyła  się uroczystość za-
kończenia roku. Dzieci z wszystkich grup 
wiekowych zaprezentowały wiersze, pio-

Q
Podczas festynu rodzinnego 
w Czarodziejskim Ogrodzie

Z Czarodziejskiego Ogrodu

senki, tańce, a najstarsza grupa przed-
stawiła krótką wakacyjną inscenizację. 
Na zakończenie dzieci otrzymały dyplo-
my i upominki.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Q
Na uroczystość zakończenia roku szkol-
nego w Pogodnym Przedszkolu mama 
Martynki Wiśniewskiej upiekła niezwy-
kły tort. Na wierzchu ciasta widniało 
zdjęcie grupowe Kropelek. Każde dziec-
ko otrzymało odkrojony kawałek tortu 
ze swoją podobizną

i każdy z nich obrazuje jedną z po-
pularnych bajek. Grupa Słoneczek 
udała  się do Rogowa i  wizytowała 
Zaurolandię – wielki park rozrywki 
dla miłośników dinozaurów. Dzieci 
dowiedziały się, że te zwierzęta żyły 
też w Polsce, w województwie świę-
tokrzyskim. Grupa Śnieżynek wybra-
ła się w daleką podróż do Wrocławia, 
gdzie zwiedzała ogród zoologiczny 
i  Afrykarium – pierwsze w  Polsce 
oceanarium. Grupa Kropelek odwie-
dziła swoje ulubione muzeum w Szre-
niawie; całą wyprawę wraz z  atrak-
cjami zorganizowali dla nich rodzice 
Zuzanny Kryg.

Iwona Kmiecik

wach razem z  dziećmi. Liczne konku-
rencje sportowe: wyścigi z  dzieckiem 
w  taczce, w  workach, z  dzieckiem na 
plecach, zabawy taneczne metodą Ba-
tii Strauss oraz konkurencje plastyczne 
sprawiły, że bawili się dobrze rodzice oraz 
ich dzieci. Śmiechu było co nie miara. 
W tym miesiącu 4-latki wybrały się do 
Ośrodka Kultury na Bajkowy Koncert 
z Waltem Disney’em, a 6-latki do Mu-
zeum A. Fiedlera w Puszczykowie oraz 
uczestniczyły w projekcie edukacyjnym, 
organizowanym przez Aquanet. Przed-
szkole w przeglądzie piosenki przedszkol-
nej reprezentowała grupa Odkrywców, 
natomiast podczas Dni Lubonia grupy 
Del�nków i Rybek zaprezentowały układ 
taneczny „Kraina lodu”.
W czerwcu tradycyjnie odbyła się Mię-
dzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa. 
W tym roku rywalizowały trzy przedszkola, 
które w wykonywanych konkurencjach 
wykazały  się zwinnością, przebiegło-
ścią i szybkością. Drużyny za zmagania 
sportowe uzyskały dyplomy i nagrody, 
ponadto każde dziecko otrzymało złoty 
medal. Dzieci uczęszczające na zajęcia 
organizowane na basenie uczestniczyły 
w  zawodach pływackich. Gratulujemy 
olimpijczykom oraz wszystkim pływa-
kom zamiłowania do sportu, aktywności 
�zycznej oraz prawdziwej radości z osią-
ganych sukcesów sportowych. 
22 czerwca pożegnaliśmy 6-latki. Kochani, 
życzymy Wam sukcesów w nowej szkole, 
samych szóstek i nowych, wspaniałych 
przyjaźni. Wszystkim dzieciom, rodzi-
com i pracownikom życzymy bezpiecz-
nych, cudownych, słonecznych wakacji. 
Do zobaczenia po przerwie urlopowej.

Katarzyna Stępień
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W Zespole Szkół w Puszczykowie odby-
ło się podsumowanie współzawodnictwa 
sportowego w powiecie poznańskim za 
rok szkolny 2016-2017. Rywalizacja roz-
poczęła się we wrześniu 2016 r. i prze-
biegała na terenie szesnastu gmin po-
wiatu poznańskiego. Przeprowadzono 
łącznie 107 imprez sportowych, w któ-
rych uczestniczyło blisko 3 500 zawod-
ników i zawodniczek ze 113 szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu. Końcowa 
sportowa klasy�kacja roku szkolnego 
2016-2017 przedstawia się następująco:
Szkoły Podstawowe: 1. SP 1 Mosina – 
424 punkty (w poprzednim roku miejsce 
9.), 2. SP  1 Kórnik – 403,5 punktów 
(wcześniej – 14.), 3. SP Rokietnica – 390 
punktów (19.), 4. SP  2 Luboń – 384 
punkty (4.), 5. SP Suchy Las – 382 punk-
ty, 6. SP Stęszew – 378 punktów;
Gimnazja: 1. Gimnazjum nr  2 Luboń 
– 450,3 punktów (w poprzednim roku 
2.), 2. G 1 Mosina – 434,8 punktów (6.), 
3. Gimnazjum Tarnowo Podgórne – 
408,8 punktów, 4. Gimnazjum Kórnik 
– 394 punkty (w poprzednim roku 9.), 
5. Gimnazjum Kostrzyn – 392,5 punktów 
(5.), 6. Gimnazjum Baranowo – 390 
punktów

Szkoły ponadgimnazjalne: 1. Zespół 
Szkół Puszczykowo – 96 punktów (w 
poprzednim roku 1.), 1. Zespół Szkół 
nr 1 Swarzędz – 96 punktów (w poprzed-
nim roku 2), 3. Zespół Szkół Kórnik – 90 
punktów (wcześniej 3.)
W kategorii na najbardziej usporto-
wioną gminę powiatu poznańskiego 
po raz trzeci z  rzędu tytuł zdobyła 
gmina Swarzędz (2 483,8 punktów). 
Drugie miejsce na podium zajęła 
gmina Kórnik (2  108,5 punktów), 
trzecie – Luboń (1 919,8 punktów), 
dzięki uczestnictwu w zawodach po-
wiatowych uczniów wszystkich na-
szych 4 szkół podstawowych i 2 gim-
nazjów.
Lubońskim nauczycielom sportu szkol-
nego za bardzo dobre przygotowanie 
uczniów do zawodów oraz młodzieży 
startującej w  sportowych zawodach 
powiatowych za wysokie wyniki współ-
zawodnictwa – dziękujemy. Kolejna 
edycja Mistrzostw Szkół Powiatu Po-
znańskiego w  różnych dyscyplinach 
sportowych rozpocznie się we wrześniu 
2017 r.

Zbigniew Jankowski
wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Rady 

Powiatu Poznańskiego

Sport szkolny
Lubońskie Gimnazjum nr 2 najlepsze w powiecie poznańskim

Q
Najlepsze gimnazja w powiecie poznańskim, od lewej – przedstawiciele lubońskie-
go Gimnazjum nr 2   fot. Ziemowit Maląg

Na kolejne spotkanie z poezją do Trójki 
przybyło liczne grono seniorów, którzy 
z  ochotą zabrali  się z  młodymi wyko-
nawcami w podróż do Krakowa. Piękne 
fotogra�e Rynku Głównego, Sukiennic, 
Wawelu i Brackiej stanowiły tło dla wy-
stępujących uczniów klas II – VI, pre-
zentujących odporne na upływ czasu 
teksty K.I. Gałczyńskiego, M. Grechuty, 
M. Zabłockiego, W. Dymnego, L. Dłu-
gosza, J. Tuwima, A. Osieckiej, W. Szym-
borskiej, wykonywane przez artystów 
„Piwnicy Pod Baranami”: Ewy Demar-
czyk, Andrzeja Sikorowskiego (Grupa 
Pod Budą), Grzegorza Turnaua i innych. 
„Białe zeszyty”, „Tomaszów”, „Bracka”, 
krótko mówiąc – teksty na różne sposo-

by związane z Krakowem, po raz kolejny 
połączyły pokolenia. W  klimat grodu 
Kraka przeniósł nas „Hejnał Mariacki” 
i brawurowo wykonany przez uczniów 
klasy IIc (Nina Maćkowiak, Zuzanna 
Nowicka, Zuzanna Zienkiewicz, Iga Sro-
kowska, Radek Malewski, Hubert Olej-
niczak, Filip Lesiuk i Wiktor Wiza) kra-
kowiak, pod kierunkiem Grażyny Kier-
cul. Swój sukces na szkolnej scenie od-
notowali również: Łucja Łobejko, Iga 
Kóska, Lilla Skórska, Grzegorz Kałek, 

Mikołaj Korzeniowski, Tomasz Szyma-
kowski, Anna Sarnowska, Jan Galik, 
Zo�a Biderman, Maciej Michalski, Ma-
ciej Duszyński, Wojciech Rembalski, 
Julia Andrzejewska, Hanna Bednarska, 
Tomasz Brauza, Alicja Filip, Karolina 
Kawka, Igor Kaszkowiak i Kinga Tonder. 
Jak zawsze dla gości przygotowano po-
częstunek, którym delektowali się przy 
stole nakrytym przez panią Renatę Durę. 
Pyszne ciasta i wystrój kawiarenki śmia-
ło mogły konkurować z  przysmakami 
oraz wnętrzem gospody „U Wierzynka 
w  Krakowie. Nic w  tym dziwnego, że 
tego wieczoru gospodarze wysłuchali 
wielu komplementów i pochwał od przy-
byłych seniorów. O tym ważnym dla nas 

wydarzeniu przypominać będą piękne 
programy, nad którymi pracowała Han-
na Ruszkowska, a za całe przedsięwzię-
cie odpowiadała Marzena Kinas, która 
serdecznie dziękuje Sebastianowi Lin-
kiewiczowi za profesjonalne i nieodpłat-
nie wykonane wyjątkowej urody foto-
gra�e. Słowa wdzięczności za obróbkę 
zdjęć i poświęcony czas kieruje także do 
Redakcji „Wieści Lubońskich”.

Maria i Jan Błaszczakowie

Spotkanie z poezją w SP 3
7 czerwca Szkoła Podstawowa nr 3 przedstawiła program poetycki 
pt. Pocztówka z Krakowa”, na który licznie przybyli słuchacze 
Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku

Q
Uczniowie SP 3 w programie artystycznym o Krakowie   fot. Jan Błaszczak

W Turnieju Orlika
13 czerwca w  Szamotułach odbył  się �nał 
8.  edycji Wielkopolskiego Turnieju Orlika 
o  Puchar Marszałka Województwa Wielko-
polskiego. Wzięło w nim udział ponad 7 000 
uczestników, a po całodniowych zmaganiach 
sportowych z Pucharem Marszałka w dłoni 
i złotymi medalami na szyi, w drogę powrot-
ną do domu wyruszyli: zawodnicy Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Rogoźnie (w piłce noż-
nej), dziewczęta z Gimnazjum w Sierakowie 
(koszykówka 3 x 3), zawodnicy Gimnazjum 
nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim (koszykówka 
3 x 3 chłopców) oraz zawodniczki Gimnazjum 
we Wrześni (siatkówka plażowa). Na 2. miej-
scu w  piłce nożnej uplasowała  się drużyna 
SP 2 z Lubonia.

Adam Wysocki
(Departament Sportu i Turystyki – Oddział Sportu)

Z Cieszkowianki

Q
Podczas zakończenia roku szkolonego klas 1-3 w sali gimnastycznej SP 2, 23 czerwca o godz. 10 zgromadzili się uczniowie i rodzi-
ce. Na pierwszym planie prowadząca uroczystość wicedyrektor Elżbieta Nowakowska   fot. Władysław Szczepaniak
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Wycieczka z Włodzimierzem Łęckim
3 czerwca odbyła się VI Wycieczka „Po 
Ziemi Konińskiej” zorganizowana przez 
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-
-Nowe Miasto. Wzięli w  niej udział 
członkowie i sympatycy Koła PTTK nr 2 
„Lubonianka”. Program był bardzo bo-
gaty. Znalazło  się w  nim: zwiedzanie: 
klasztoru w Bieniszewie, kopalni węgla 
brunatnego i miejscowości Kleczew, ko-
ścioła w Kazimierzu Biskupim, muzeum 
i kościoła w Gosławicach, Bazyliki w Li-
cheniu Starym oraz Konina. Najpierw 
udaliśmy się do klasztoru – pustelni oo. 
kamedułów w Bieniszewie (Eremu Pię-
ciu Braci Męczenników), który jest uwa-
żany za sanktuarium ciszy i spokoju. Jest 
położony na szczycie Sowiej Góry pod 
Koninem w kompleksie leśnym zwanym 
Kazimierska Puszcza. Pierwsi mnisi 
przybyli tutaj spod Krakowa i osiedlili się 
na gruntach podarowanych im przez 
kasztelana inowrocławskiego Wojciecha 
Kadzidłowskiego. Prawdopodobnie 
w 1003 r. poniosło tutaj śmierć męczeń-
ską pięciu kamedułów – uczniów św. 
Romualda. Początki istniejącego do dzi-
siaj klasztoru wybudowanego w  stylu 
barokowym sięgają XVII  w. Pustelnia, 
jak większość klasztorów na naszych 
ziemiach, została skasowana przez wła-
dze carskie w 1819 r., a jej wyposażenie 
uległo zniszczeniu. Mnisi odbudowali 
klasztor i na nowo od 1937 r. stał się on 
miejscem skupienia i modlitwy. W cza-
sie II wojny światowej pustelnię opano-
wali Niemcy, umieszczając w niej siedzi-
bę Hitlerjugend. Po wojnie zakonnicy 
wrócili do Bieniszewa. Okazało się, że 
Zgromadzenie oo. kamedułów należy do 
jednej z najsurowszych reguł zakonnych. 
Kobiety mogą wejść jedynie w niedzielę 
na mszę św. o godz. 10.30 oraz trzy razy 
w roku: w drugi dzień Zielonych Świątek, 
2 lipca i 8 września. Zawiedzone panie 
musiały się zadowolić spacerem po Ka-
zimierskim Lesie. Z relacji kolegów, któ-
rzy odwiedzili klasztor, panie dowiedzia-
ły się, że mieszka tutaj 10 zakonników. 
Każdego dnia wstają o godz. 3.45 i kła-
dą  się spać o  20. Dzień biegnie im na 
wspólnej modlitwie, pracy, czytaniu 
i posiłkach w milczeniu, bo mnisi ci nie 
mogą ze sobą rozmawiać. Nie wolno im 
słuchać radia i oglądać telewizji, a klasz-
tor mogą opuścić tylko 5 razy w roku na 
wspólny spacer. Po śmierci są chowani 
bez trumny w  podziemiach kościoła. 
Z Bieniszewa udaliśmy się do Kleczewa 
– siedziby Kopalni Węgla Brunatnego 
Konin. Początki wydobycia węgla w oko-
licach Konina sięgają 1871 r., kiedy su-
rowiec ten wydobywano wyłącznie na 
potrzeby okolicznej ludności. Kopalnię 
Konin wybudowali Niemcy w  czasie 
II wojny światowej. Uruchomili eksplo-
atację odkrywki Morzysław, wybudowa-
li brykietownię i małą elektrownię. Po 
wojnie powstała tutaj kopalnia o nazwie 
„Konin”. Z upływem lat, w miarę wzrostu 
zapotrzebowania na węgiel, uruchomia-
no kolejne odkrywki, wybudowano elek-
trownię „Konin” o mocy 585 MW i na-
stępnie elektrownię „Pątnów” (1200 
MW). Zielone światło dla działalności 
górnictwa odkrywkowego i energetyki 

na stałe zmieniło krajo-
braz i  infrastrukturę 
okolicy. Nastąpiły nie-
odwracalne zmiany 
w  środowisku natural-
nym. Zielone pola 
uprawne zostały zamienione na tereny 
przemysłowe. Węgiel wydobywano przy 
użyciu ogromnych, wydajnych koparek 
i zwałowarek, a urobek transportowano 
taśmowo. Podczas spaceru po zrekulty-
wowanych obecnie i obsadzonych ziele-
nią terenach pokopalnianych mieliśmy 
okazję zobaczyć pozostawioną tutaj 
ogromną zwałowarkę, będącą symbolem 

tamtych czasów. Obecnie eksploatowana 
jest odkrywka Tomisławice, która ma 
być zakończona ok. 2030 r. Udaliśmy się 
do Kazimierza Biskupiego, gdzie mie-
ści się kościół pw. św. Marcina z XII w. 
Kolejnym przystankiem na trasie wy-
cieczki były Gosławice z  muzeum 
w zamku z 1. poł. XV w. i kościołem pw. 
św. Andrzeja. Zniszczony podczas po-
topu szwedzkiego zamek odbudowano 
i użytkowano do XIX w., potem funk-
cjonował tutaj browar, a po jego likwi-
dacji budowla popadła w  ruinę. Po 
1975 r. przystąpiono do jego odbudowy 
i adaptacji na siedzibę Muzeum Okrę-
gowego w Koninie, które udostępniono 
do zwiedzania w 1986 r. Z dużym zain-
teresowaniem zwiedziliśmy wystawy 
stałe prezentujące obiekty z historii re-
gionu: „Pradzieje ziemi konińskiej”, „Bi-
żuteria i  styl”, „Judaika” oraz wystawy 
czasowe: „Polsce i Bogu – Biskup An-
drzej Łaskarzyc w 590. rocznicę śmierci”, 
„Tadeusz Kościuszko Bohater Narodowy 
w  dwusetną rocznicę śmierci”. Oprócz 
tego był skansen maszyn górnictwa od-
krywkowego, skansen etnogra�czny oraz 

Z PTTK spichlerz ze szczątkami słonia leśnego, 
które wydobyto podczas prac górniczych 
w odkrywce „Jóźwin” KWB Konin. Sło-
nie leśne żyły na terenie Polski ok. 130-
115 tys. lat temu, w okresie interglacjału 
eemskiego, i  charakteryzowały  się 
ogromnymi rozmiarami. Znalezione 
szczątki należą do najbardziej komplet-
nych szkieletów tego zwierzęcia w Eu-
ropie. Po sesji zdjęciowej, ze słoniem 
w  tle, pojechaliśmy do licheńskiego 
Sanktuarium z Cudownym Wizerunkiem 
Matki Bożej. Licheńska świątynia pw. 
Najświętszej Maryi Panny jest największa 
w Polsce. Z uwagi na jej duże znaczenie 
dla kościoła od 2005  r. podniesiona 
została do rangi Bazyliki Mniejszej. Po-
wstanie bazyliki jest wyrazem wiary 
i  miłości do Maryi oraz spełnieniem 
przepowiedni wypowiedzianej w  lesie 

grąblińskim. Świątynia jest wyposażona 
w największe organy w Polsce noszące 
imię „Świętego Jana Pawła” oraz najwięk-
szy dzwon w Polsce o imieniu „Maryja 
Bogurodzica”, który waży 14  770  kg. 
Wycieczkę zakończyliśmy spacerem po 
ulicach Konina. Przy kościele św. Bar-
tłomieja zatrzymaliśmy się, aby zobaczyć 
romański słup drogowy z XII w., który 
jest najstarszym zachowanym znakiem 
drogowym w Europie. Jest on zbudowa-
ny z piaskowca i opatrzony inskrypcją. 
Drogowskaz jest ustawiony w  połowie 
drogi z Kalisza do Kruszwicy i znajdu-
je się w odległości ok. 52 km od każdego 
z tych miast. Trasę wycieczki przygoto-
wał i prowadził w sposób bardzo cieka-
wy i niezwykle interesujący dr Włodzi-
mierz Łęcki.    M. J. Błaszczakowie

We władzach WKO
28 maja w  Domu Kultury Kolejarza 
w Poznaniu odbyła się Regionalna Kon-
ferencja i  Zgromadzenie Oddziałów 
PTTK Województwa Wielkopolskiego. 
Wzięli w  niej również udział delegaci 
i przedstawiciele lubońskiego Oddziału 

PTTK im. Cyryla Ratajskiego. Na Kon-
ferencję przybyło 59 delegatów – przed-
stawicieli Oddziałów PTTK z Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Luboński Oddział 
reprezentowały 4 osoby: 2 delegatów – 
Bogusława Generalczyk i Barbara Zaczek 
oraz 2 zaproszonych gości: Eugeniusz 
Kowalski – Honorowy Członek PTTK 
i Jan Błaszczak – Przewodniczący Wiel-
kopolskiej Komisji Ochrony Przyrody 
Wielkopolska Korporacja Oddziałów 
(WKO) PTTK. Konferencja odbywała się 
zgodnie z przegłosowanym porządkiem 
obrad. Przedstawiono sprawozdania Za-
rządu i Komisji Rewizyjnej. Odbyło się 
głosowanie nad przyjęciem sprawozdań 
i udzielono absolutorium ustępującemu 
zarządowi. Następnie przystąpiono do 
wyboru 9 członków zarządu, 5 członków 
komisji rewizyjnej i  12 delegatów na 

walny zjazd PTTK 
w Warszawie. Prezesem 
WKO PTTK został po-
nownie Andrzej Kudla-
szyk, a w skład zarządu 
zostali wybrani lubo-
nianie: Bogusława Ge-
neralczyk i  Jan Błasz-
czak jako członkowie. 
Podczas zjazdu dysku-
towano o  kierunkach 
działania PTTK i  roli 
członków tej organiza-
cji w rozwoju turystyki 
i krajoznawstwa wśród 
dzieci i  młodzieży 
szkolnej oraz wśród se-
niorów.    Jan Błaszczak

W Muzeum Wag i Miar
15 maja członkowie 
Wielkopolskiego Klubu 
Publicystów Krajo-
znawczych, działające-
go w  ramach Wielko-
polskiej Korporacji 
Oddziałów PTTK spo-
tkali się na posiedzeniu 
wyjazdowym w prywat-
nym Muzeum Miar 
i  Wag w  Sadach koło 
Poznania. Zwiedziliśmy 
ciekawą ekspozycję tej 
placówki, prowadzonej 

przez Juliusza Gustowskiego, który od 
15 lat zbiera wagi i wszelkie przyrządy 
metrologiczne. W jego kolekcji znajdu-
ją się też wszelkie przyrządy do mierze-
nia, np.: temperatury, wielkości jaj, ilości 
śrub, gwoździ czy monet. Obecnie po-
siada ponad 400 eksponatów, z  czego 
najstarszy – waga monetarna – pochodzi 
z 1770, a najmłodszy z 1970 r. (uchylna 
waga sklepowa). Pan Juliusz z żoną Ali-
ną prezentowali kolekcję w różnych mu-
zeach na terenie całego kraju, m.in. 
w Świdnicy, Nysie, Szamotułach i Luso-
wie. Od 2015 r. jest dostępna w Muzeum, 
które p. Gustowski przygotował przy 
swoim Zakładzie Produkcyjnym GU-
SMA, w jego najstarszej części w Sadach 
k. Poznania. Pan Juliusz jest członkiem 
Stowarzyszenia Kolekcjonerów Miar 
i  Wag. Na stronie internetowej tego 
stowarzyszenia można obejrzeć jego 
kolekcję. Nic jednak nie zastąpi osobi-
stego zwiedzenia i obejrzenia zgroma-
dzonych eksponatów, szczególnie gdy 
przewodnikiem jest sam kolekcjoner, 
opowiadający z  pasją o  swoich zbio-
rach.    M. J. Błaszczakowie

Q
Uczestnicy VI Wycieczki z Włodzimierzem Łęckim przed bazyliką w Licheniu   fot. Jan Błaszczak
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W zjeździe zorganizowanym od 9 do 11 
czerwca w  Łęknicy wzięło udział 60 
kolekcjonerów z  całej Polski. Celem 
spotkania było poznanie najciekawszych 
obiektów krajoznawczych Dolnych Łużyc 
leżących zarówno po stronie polskiej, jak 
i po niemieckiej, powiększenie znaczko-
wej kolekcji oraz integracja i wymiana 
doświadczeń kolekcjonerów. Pierwszego 
dnia, po zakwaterowaniu i obiedzie, po-
dzieliliśmy się na dwie grupy: samocho-
dową i rowerową. Następnie udaliśmy się 
do miejscowości Doebern, gdzie na te-
renie byłej Huty Szkła zwiedziliśmy 
Szklaną Piramidę „Cristalica” ze sklepem 
�rmowym, oferującym piękne wyroby 
z  kolorowego szkła. Przed Piramidą 
czekał niemiecki przewodnik Wolf, któ-
ry oprowadzał nas po zaplanowanych 
obiektach. Kolejnym punktem zwiedza-
nia była interesująca drewniana wieża 
widokowa nad jeziorem (pokopalnianym 
zbiornikiem) Felixsee w Bohsdorf. Z jej 
tarasu rozciągał się wspaniały widok na 
okolicę. Potem zwiedzaliśmy słynny, 

niezwykle malowniczy 
Park Rododendronów 
w  Kromlau o  pow. ok. 
200  ha, założony pod 
koniec XIX  w. Krzewy 
rododendronów, azalii 
i różaneczników tworzą tutaj kolorowe 
dywany. Największe wrażenie na zwie-
dzających robi Wąwóz Różaneczników. 
Kwitły nieliczne już krzewy, ponieważ 
było po sezonie kwitnienia. Na terenie 
Parku znajduje się most łukowy zbudo-
wany z bazaltowych kamieni, Dom Ka-
walerski w stylu szwajcarskim i pałacyk 
Kromlau. Po kolacji rozpoczęły się spo-
tkania kolekcjonerów. Następnego dnia 
odbyło się o�cjalne otwarcie zlotu, pod-
czas którego wystąpił prezes firmy 
Znaczki Turystyczne ze Złotego Stoku, 
Zbigniew Romankiewicz oraz Burmistrz 
Łęknicy, Piotr Kuliniak, popierający ideę 
znaczka turystycznego. Wysłuchano 
z wielkim zainteresowaniem wykładu na 
temat Europejskiego Geoparku Łuk Mu-
żakowa i Parku Mużakowskiego, poło-

Spotkanie kolekcjonerskie
W II Łużyckim Spotkaniu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych 
uczestniczyli lubonianie skupieni w Klubie Kolekcjonerów Znaczków 
Turystycznych w Komornikach

Q
Uczestnicy II Łużyckiego Spotkania Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych na 
ścieżce geoturystycznej Dawna Kopalnia Babina   fot. Maria Błaszczak

żonego nad Nysą Łużycką, po obu stro-
nach polskiej i niemieckiej, założonego 
przez pruskiego księcia Hermana 
Pcklera. Po obiedzie, kolekcjonerzy 
wzięli udział w spływie kajakowo-pon-
tonowym po Nysie Łużyckiej na 16-ki-
lometrowym odcinku biegnącym z Prze-
sieki do Łęknicy. Był wieczór przy grillu 
i wieczorny spacer po Parku Mużakow-
skim wzdłuż Nysy, przez Park Zdrojowy 

i  powrót przez dawny most kolejowy. 
Zlot zakończono następnego dnia przej-
ściem ścieżki geoturystycznej „Dawna 
kopalnia Babina”, położonej na obszarze 
kopalni węgla brunatnego, czynnej w la-
tach 1920-1973. Spotkaniu towarzyszy-
ły wspaniała atmosfera i wzajemna życz-
liwość. Nawiązały się liczne, nowe przy-
jaźnie.

Maria Błaszczak

Triathlon Poznański
W weekend 24-25 czerwca Poznań należał do triathlo-
nistów. Odbyły  się zawody „Challenge Poznań” na 
różnych dystansach, z koronnym włącznie (pełen Iron 
Man – 226 km, w tym: 3,8 km w wodzie, 180 km na 
rowerze i  42,2  km biegu). Z  własnymi słabościami 
zmierzyło się wielu zawodników, również trenujący od 
dwóch lat członkowie Zgrupka Team. Przed startem nad 
Jeziorem Strzeszyńskim zorganizowano otwarty trening 
dla triathlonistów. Ćwiczono tzw. pralkę, wyjście z wody 
i krótki bieg. Udział w treningu był bezpłatny. Trwała 
zbiórka pieniędzy (8 zł od osoby) na fundację „Biegiem 
na Pomoc” wspierającą leczenie dzieci z autyzmem.

Supermaraton
Zgrupka Luboń świetnie zaprezentowała  się podczas 
Supermaratonu w Wolsztynie – kolejnej imprezie w cy-
klu Pucharu Polski w  Supermaratonach. Sebastian 
Mikołajczyk, po świetnie przepracowanym okresie 
treningowym, zwyciężył na dystansie 73  km. Anita 
Kostecka była 3., a Ania Bielewicz 5. wśród pań.

Grzegorz Rychel

Zgrupka Team Wyniki lubonian w Triathlonie Poznańskim:
28,25 km (337 zawodników; najlepszy wynik – Tomasz Domagała, 
czas: 1:02:08; Anna Płatek 1:19:19)
QQ Kinga Jedwabna, 197. miejsce, 15. miejsce w kat. K30-39; czas: 

01:37:16
QQ Katarzyna Pawlak (Mamy-Biegamy), 332. miejsce, 96. m. w kat. 

K30-39; czas: 02:09:12

56,5 km (841 zawodników, najlepszy wynik – Łukasz Kalaszczyń-
ski, czas: 1:49:31)
QQ Emil Hrynko (Fitwave) 180. miejsce, 90. m. w kat. M30-39; 

czas: 02:26:40
QQ Adam Styperek (Dzikie Wieprze) 302. miejsce, 53. m w kat. 

M18-29; czas: 02:34:14
QQ Adam Nowak, 591. miejsce, 144. m. w kat. M40-49; czas: 02:49:39
QQ Robert Pieczyński (Moto-Centrala), 675. miejsce, 32. m. w kat. 

M50-59; czas: 02:57:07
QQ Janusz Perczak (In-So�ware), 797. miejsce, 137. m. w kat. M18-

29; czas: 03:16:04

112,99 km (776 zawodników, Tobias Barkschat z Niemiec – 4:08:39; 
Magdalena Biskupska– 4:48:56)
QQ Mateusz Błaszyk (Betonowy Wojtek), 182. miejsce, 92. m. w kat. 

M30-39; czas: 05:05:48
QQ Przemysław Nowaczyk (Vanilla), 252. miejsce, 119. m. w kat. 

M30-39; czas: 05:14:45
QQ Przemysław Pochylski (Zgrupka Team), 285. miejsce, 102. m. 

w kat. M40-49; czas: 05:18:35
QQ Bartosz Kamiński (Solum Tri Team), 446.  miejsce, 195.  m. 

w kat. M30-39; czas: 05:38:04
QQ Rafał Jakubczyk (Triboys), 453. miejsce, 200. m. w kat. M30-

39; czas: 05:38:57
QQ Leszek Leonarczyk (BE3 Cityzen_Poznań), 458. miejsce, 203. m. 

w kat. M30-39; 05:39:35
QQ Ryszard Kałwiński (Padre Team) , 648.  miejsce, 38. w  kat. 

M50-59; czas: 06:09:02
QQ Paulina Nowacka (Drużyna Wilka), 661.  miejsce, 14. w  kat. 

K40-49; czas: 06:13:11
QQ Maciej Lembicz (BE3_Cityzen/Drużyna Mocarzy/ENDUHUB), 

675. miejsce, 240. m. w kat. M40-49; czas: 06:19:26

226 km (214 zawodników, najlepszy Maciej Chmura, czas: 8:55:57)
QQ Krzysztof Stefaniak (Zgrupka Team), 151. miejsce, 57. m. w kat. 

M30-39; czas: 12:40:58
HS

Q
Przed Triathlonem Poznańskim Zgrup-
ka ćwiczyła na otwartym treningu nad 
Jeziorem Strzeszyńskim. Na zdjęciu 
przedstawiciel Zgrupki (z lewej) i fun-
dacji „Biegiem na Pomoc”

Sebastian 
Mikołajczyk 
ze Zgrupki 
Luboń zwy-
ciężył 
w Wolszty-
nie   fot. 
Kasia Ro-
kosz

Q
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3 czerwca odbył się kolejny charytatyw-
ny rajd rowerowy pod hasłem „Kręcimy 
dla dzieci” z Domu Dziecka nr 3, zorga-
nizowany przez Sekcję rowerowo-biego-
wą „Więcej Lepiej Konkretniej Absolut-
nie” (WLKA), której członkami są nasi 
lubonianie, Monika Ruta i  Sebastian 
Konieczny. Zbiórka miała miejsce na 
pętli Ogrody w  Poznaniu o  godz.  15, 
a  12-kilometrowa trasa biegła przez 
Rusałkę i  Strzeszyn. Na miejscu mile 
spędzono czas przy wspólnym grillu, 
a  cała impreza w  której uczestniczyło 
blisko 20 osób, trwała do godz. 18. Jest 
to już szósty z kolei rajd zorganizowany 
przez sekcję WLKA na rzecz domu 
dziecka. Warunkiem uczestnictwa w raj-
dzie było przekazanie w ręce jego orga-
nizatorów symbolicznej ilości słodyczy, 
środków czystości, dekoracji do pokoi 

dzieci czy też voucherów, np. do kina. 
Aby wziąć udział w wyjeździe należało 
ponadto bezwzględnie przestrzegać re-
gulaminu, który mówi m.in. o  tym, iż 
trzeba posiadać sprawny technicznie 
rower oraz wiedzę na temat przepisów 
ruchu drogowego, na trasie nie należy 
spożywać alkoholu, śmiecić etc. W re-
gulaminie ujęto również kilka wskazó-
wek dotyczących samego sposobu, w jaki 
mamy się poruszać po drodze naszym 
jednośladem. Celem tego typu wyjazdów 
jest popularyzacja turystyki rowerowej, 
propagowanie zdrowego trybu życia 
i aktywnego wypoczynku. Osoby zain-
teresowane zapraszamy do wspólnej 
zabawy i uczestnictwa w kolejnych raj-
dach. Następny odbędzie się prawdopo-
dobnie we wrześniu, odległość jaką 
trzeba będzie pokonać to ok.  30  km. 

Rajd charytatywny

Q
Uczestnicy rajdu charytatywnego sekcji rowerowo-biegowej „Więcej Lepiej Kon-
kretniej Absolutnie”

Jeżeli natomiast ktoś chciałby w  przy-
szłości o�arować datki na rzecz Domu 
Dziecka nr  3, a  nie mógłby startować 
w rajdzie, to prosimy przekazać je bez-

pośrednio w ręce organizatorów. Więcej 
informacji pod numerem telefo-
nu 510 633 766 lub 608 464 774. 

Natalia

W ostatnich meczach drugiej rundy 2016-
2017 Stella Luboń przegrała 10 czerwca 
w Poznaniu z Polonią 1:0 i zremisowała 
17 czerwca u siebie z Jurandem Koziegło-
wy 2:2. Bramki zdobyli: Arkadiusz Nowic-
ki i Piotr Michalak z rzutu karnego. Stel-
lowcy zakończyli rozgrywki w  ścisłej 
czołówce na 4.  Miejscu. W  sporcie to 

nielubiana pozycja. W niektórych spotka-
niach zawodnicy ze Szkolnej pokazali dużą 
wolę walki i ambicję. Niestety, tra�ały się 
im również słabsze występy. W  sumie 
działacze, a  zwłaszcza kibice, nie mogli 
narzekać na liczbę zdobytych bramek. Na 
początek wiosennych rozgrywek trochę 
liczono, że Stella powalczy o  awans do 
klasy okręgowej, jednak z tym trzeba po-
czekać i podjąć walkę od nowego sezonu. 
W rozegranych 26. spotkaniach stellowcy 
wygrali 13 meczów, uzyskali 3 remisy 
i doznali 10 porażek. W sumie dało to 42 
punkty. Stella zdobyła 63 bramki i straciła 
40. Gole dla Stelli strzelili: Piotr Michalak 
(12 – najlepszy strzelec), Mohamed Ami-
ne Tayachi (8), Kamil Frankowski (7), 
Arkadiusz Nowicki (6), Marcin Ogrodow-
czyk (6), Tomasz Mroczyński (4), Dominik 
Oses (4), Daniel Smulkowski (3), Paweł 
Biliński (3), Daniel Baran (3), Damian 
Oses (2), Jakub Łukaszewski (2), Jakub 
Budych, Patryk Błaszak i Mateusz Zawal-
ski (po 1).   

Władysław Szczepaniak

Ocena trenera
Po bardzo udanej rundzie jesiennej 
i czteropunktowej stracie do prowadzą-
cych – Czarnych Czerniejewo – mieliśmy 
nadzieję na włączenie  się do walki 
o awans. Niestety, już w pierwszej kolej-
ce porażka 3:2 na boisku lidera spowo-
dowała powiększenie przewagi. Mimo 

przegranej uważam, że w wielu momen-
tach pokazaliśmy się tam z dobrej strony, 
jednakże głupio stracone bramki oraz 
gra przez 30 minut w osłabieniu, utrud-
niły nam zadanie. Na dodatek, po kon-
tuzji Mateusza Zawalskiego, przez prawie 
cały mecz w  bramce stał zawodnik 
z pola. Po spotkaniu rywale sami przy-
znali, iż zwycięstwo nie 
przyszło im łatwo, a gdyby-
śmy grali w równowadze, to 
gra różnie mógłaby się po-
toczyć.
Nieudany początek – dwie 
porażki – spowodował, że 
przestaliśmy  się liczyć 
w  stawce o  promocję do 
ligi okręgowej. Z  drugiej 
strony, w  ostatnich sezo-
nach Stella musiała często 
oglądać  się do końca na 
przeciwników z tyłu i grać 
o utrzymanie. Tym razem 
wiosna była spokojna, czę-
sto efektem była gra coraz 

Stella – podsumowania większej liczby wycho-
wanków z drużyny ju-
niorów. Zadebiutowa-
li: Patryk i Jakub Łu-
k a s z e w s c y,  Ja k u b 
Małkowsk i ,  Ja kub 
Sobczyk i   Mateusz 
Marciniak. Była to dla 
nich nagroda za ich 
postawę i pokazali, że 
potrafią to robić. Po-
stawa tych chłopców 
to zdecydowanie naj-
większy plus rundy 
wiosennej. Myślę, że 
k lub  b ę dz ie  mi a ł 
z nich wiele pożytku. 
Ogólnie mówiąc, to 
półrocze było w  naszym wykonaniu 
średnie, mimo że na zakończenie za-
jęliśmy 4.  miejsce. Na pewno stać tę 
drużynę na wiele więcej. Apetyty były 
większe po jesieni. Główną przyczyną 
różnicy w  naszej grze były zmiany 
kadrowe, na które klub nie miał wpły-
wu. Chłopcy, którzy do nas dołączyli, 
potrafią grać w piłkę, lecz nie zawsze 
umieli utożsamić się z drużyną, a at-
mosfera w szatni na każdym szczeblu 
jest bardzo ważna. Innym minusem 
była indywidualna postawa w obronie 
w poszczególnych meczach. Niestety, 
przytrafiało się to nam zdecydowanie 
za często. Szkoda, że w roku jubileuszu 
Stelli nie udało się osiągnąć lepszego 
wyniku. Dziękuję chłopakom za sezon 
i liczę, że po wakacjach przystąpią do 
treningów oraz meczy ze zdwojoną 

energią, aby poprawić nasze wyniki. 
Drużynie Avii Kamionki gratuluję wy-
grania w grupie i awansu o klasę wy-
żej.    Sebastian Kleiber

Skuteczne żaki
13 czerwca rocznik 2008 Stelli uczestni-
czył w �nałach strefy poznańskiej o mi-
strzostwo żaków. Uczestniczyły w nich 
następujące drużyny: Polonia Środa 
Wlkp., Warta Poznań, Nielba Wągrowiec 
oraz Stella Luboń. Finalistów wyłoniono 
z 60 drużyn. W wielkim �nale przegra-
liśmy z Polonią Środą Wlkp. 1:0, a dwa 
następne mecze – z  Wartą i  Nielbą – 
wygraliśmy w stosunku 1:0. Ostatecznie 
zajęliśmy 2. miejsce. Jest to duży sukces 
chłopców. Wszystkim należą się wielkie 
brawa za postawę w ciągu całego sezo-
nu.    Dawid Paprocki

Tabela klasy A
 1.  Avia Kamionki  26  63  92-36
 2.  Czarni Czerniejewo  26  63  91-39
 3.  Polonia II Środa Wlkp.  26  50  74-27
 4.  Stella Luboń  26  42  63-40
 5.  Phytoparm Klęka  26  41  55-41
 6.  Lider Swarzędz  26  40  88-55
 7.  Kłos II Zaniemyśl  26  38  38-66
 8.  Pogoń Książ Wlkp.  26  30  40-67
 9.  Jurand Koziegłowy  26  29  46-89
 10.  Warta II Śrem  26  27  43-78
 11.  Clescevia Kleszczewo  26  26  58-72
 12.  Maratończyk Brzeźno  26  25  39-78
 13.  Polonia Poznań  26  24  37-58
 14.  Zawisza Dolsk  26  23  35-53

W.S.

Q
Mecz Stelli u siebie 17 czerwca, z Jurandem Koziegłowy, zakończony remisem. 
Sędzią liniowym była płeć piękna (na 1. planie)   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Zawodnicy Stelli rocznik 2008 zajęli w Wągrowcu 2. miejsce
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Ostatnie mecze
QQ W przedostatnim meczu rundy wio-

sennej, 11 czerwca, zespół Pogromu roze-
grał na wyjeździe spotkanie z Jastrzębiem 
Rudniki. Przed meczem było już wiado-
mo, że aby myśleć o awansie do klasy A, 
nasz zespół nie mógł sobie pozwolić na 
stratę nawet 1. punktu. Już w pierwszej 
połowie Pogrom nie wykorzystał kilku 
sytuacji do zdobycia bramek. Jednak po 
przerwie dominowali już tylko lubonianie 
– zdobyli 4 bramki i ostatecznie pokonali 
drużynę Jastrzębia 1:4. Bramki strzelili: 
Maciej Matuszalski (2), Dawid Kubiak 
i Damian Kałużny.

QQ 18 czerwca w spotkaniu na szczycie 
Pogrom podejmował u siebie lidera tabeli 
– Huragan Michorzewo – który zapewnił 
już sobie awans do klasy A. By przejść 
z drugiego miejsca do tej samej klasy roz-

grywkowej, zespół z Lubonia 
musiał pokonać Huragan, w grę 
wchodziło tylko zwycięstwo. Już 
w 5. minucie zawodnicy z Mi-
chorzewa bardzo szybko objęli 
prowadzenie. To był sygnał, że 
mecz będzie trudny dla Pogromu. 
Jednak lubonianie w 10. minu-
cie doprowadzili do remisu na 
1:1, po bramce strzelonej przez 
Krystiana Konieczkę. W drugiej 
odsłonie, w 62. minucie, goście 
zdobyli prowadzenie na 1:2. 
W tym momencie można było zauważyć 
u lubonian, że uszło z nich powietrze, ale 
nie tracąc jeszcze wiary, przeprowadzili 
kilka dobrych akcji. To było jednak za 
mało wobec dobrze w tym dniu dyspo-
nowanych zawodników w  linii obrony 
z Michorzewa. Gdy arbiter, bardzo do-
brze prowadzący to spotkanie, przedłużył 

Pogrom zostaje
Zespół, który jeszcze niedawno sromotnie przegrywał mecze, 
w tym sezonie walczył o awans do klasy A

mecz o parę minut, w doliczanym czasie 
Huragan zdobył 3. bramkę i w ten sposób 
przeciwnicy rozwiali wszelkie nadzieje na 
awans Pogromu. Zresztą, śmiało można 
stwierdzić, lubonianie przegrali ten awans 
już wcześniej, tracąc punkty w meczach 
w Sielinku, Manieczkach i osiągając zaled-
wie remis u siebie z Lasem Puszczykowo. 

Pomimo braku awansu, trzeba jednak 
pochwalić cały zespół za tak udany sezon 
2016-2017. Należy życzyć zawodnikom, 
prezesom, działaczom i wspaniałym ki-
bicom, których Pogrom ma coraz wię-
cej, żeby następny sezon był również tak 
wspaniały, jak obecny.

Podsumowanie
W 24 rozegranych meczach w  sezonie 
2016-2017 Pogrom wygrał 15 spotkań, 
uzyskał 2 remisy i doznał 7. porażek. W su-
mie zdobył 47 punktów, strzelił 79 bramek, 
tracąc 32. Gole dla Pogromu zdobywali: 
Maciej Matuszalski (18), który okazał się 
najlepszym strzelcem, Bartosz Matuszal-
ski (14), Dawid Kubiak (14), Krystian 
Konieczka (11), Jacek Pempera (5), Ma-
teusz Lulka (3), Lukasz Kałużny (3), 
Adam Wiśniewski (2), Daniel Powierża 
(2), Michał Jankowski (2), 
Bartosz Machura (2), Dawid 
Cubal, Damian Kałużny, Jan 
Wierzbiński (po 1).   

Władysław Szczepaniak

Sukcesy najmłodszych
W Krakowie rozegrano od 17 do 18 
czerwca Indywidualne Mistrzostwa Pol-
ski Żaczek i Żaków w Tenisie Stołowym. 
Wyłoniono Mistrzów Polski w grze po-
jedynczej i  podwójnej w  tej kategorii. 
W  imprezie startowali też zawodnicy 
Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego 
(LKTS) Luvena Luboń, Aleksandra Wa-

sinkiewicz oraz Damian Pyśk. Damian 
awansował do turnieju na podstawie 
rankingu Polskiego Związku Tenisa Sto-
łowego. Ola wywalczyła awans podczas 
eliminacji wojewódzkich. Zawody były 
interesujące, rozegrano szereg bardzo 
zaciętych pojedynków. Najlepszym wy-
nikiem reprezentantów LKTS Luvena 
Luboń było 3. miejsce Damiana w grze 

Z LKTS-u podwójnej wspólnie z  Kacprem Tu-
reckim ze Szczytnik. Ola zadebiuto-
wała w imprezie rangi ogólnopolskiej. 
Pełna pozytywnej energii rozegrała 
bardzo dobre zawody.

Zuzia z brązem
W Białymstoku od 24 do 25 czerwca 
trwały Mistrzostwa Polski Krajowego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Spor-
towych. Dwudniowe zawody, w któ-
rych rywalizowało 167 zawodników, 
zakończyły sezon rozgrywkowy 2016-
2017. Impreza okazała  się wielkim 
sukcesem Zuzanny Sułek, która zajęła 
po bardzo dobrej grze 3.  miejsce. 
W turnieju uczestniczyli oprócz niej: 
Julia Gładysz, Anita Chudy i Maciej 
Wiśniewski. W pięknej hali widowi-
skowo-sportowej rywalizowali najlep-
si zawodnicy w Polsce, medaliści Mi-
strzostw Polski, zawodów Grand Prix 
Polski oraz reprezentanci Polski na 
Mistrzostwa Europy Juniorów i Kade-
tów. Nasi reprezentanci zaprezento-
wali się dobrze, przy odrobinie szczę-
ścia mogli zająć wyższe pozycje. Ani-
ta Chudy uplasowała się wśród junio-
rów na pozycji 13-16. Podobne miej-
sce wśród młodziczek zajęła Julia Gła-
dysz, a  w  kategorii młodzieżowców 
Maciej Wiśniewski.  W turnieju poko-
nali kilku wyżej notowanych zawodni-
ków. Zaprezentowali bardzo wysoki 

poziom sportowy, włożyli w grę mnó-
stwo serca i wysiłku. Wielkopolska za-
jęła w klasy�kacji województw 4. miej-
sce. Sklasyfikowano 53 kluby. LKTS 
zajął 19. lokatę.

Piotr Ciszak

Q
Zuzia Sułek z brązowym medalem na 
Mistrzostwach Polski Krajowego Zrzesze-
nia Ludowych Zespołów Sportowych 
w Białymstoku

Q
Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaczek i Żaków w Krakowie – Damian Pyśk na 
3. stopniu podium

Q
Drużyna Pogromu ma więcej aktywnych kibiców niż LKS – klub z tradycjami. Na zakończenie 
sezonu, pomimo przegranego meczu z Huraganem Michorzewo, entuzjastycznie puszczali 
świece dymne   fot. Władysław Szczepaniak

cd.  
obok

Q
Mecz Pogromu z Huraganem Michorzewo, 18 czerwca, na stadionie przy Rzecznej   fot. Władysław Szczepaniak
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Ku dojrzałości
Przed sezonem nikt się nie spodziewał, 
że będziemy wstanie zająć miejsce 
w środku tabeli, o awansie nie wspomi-
nając. Udało się nam wszystkich pozy-
tywnie zaskoczyć. Przez większość sezo-
nu zajmowaliśmy drugie miejsce w ta-
beli, które dawało nam awans, niestety, 
w ostatniej kolejce przegraliśmy i zosta-
liśmy wyprzedzeni. Oczywiście trener, 
zawodnicy i zarząd czują pewien niedo-
syt. Mam jednak nadzieję, że praca, 
którą wszyscy wykonaliśmy, nie pójdzie 
na marne i  zaprocentuje w  przyszłym 
sezonie.

Ostatni mecz nie może jednak 
rzutować na ocenę całego se-
zonu, który był bardzo dobry. 
Na własnym boisku potra�li-
śmy wręcz ośmieszać rywali 
11:2 (Orzeł Rostarzewo) czy 
9:1 (Orlik Sepno). Gdy zaczy-
naliśmy trzy lata temu swoją 
przygodę w B klasie i zbierali-
śmy srogie lanie, słyszałem 
w wielu miejscach prześmiew-
cze „nazwa zobowiązuje”. Teraz 
znów można to powiedzieć, ale 
w  zupełnie innym znaczeniu 
i to jest myślę jedno z najwięk-
szych zwycięstw Pogromu 
w tym sezonie.
Najważniejsze jednak jest to, 

że w przeciągu zaledwie trzech lat w Lu-
boniu powstał prawdziwy zespół, z któ-
rego wszyscy mogą być dumni. Ogrom-
na pasja trenera Rajmunda Sobkowiaka, 
chemia z zawodnikami, dobra atmosfe-
ra w zespole i zaangażowanie, wszystkich 
to złożyło się na powstanie nowego efek-
townie grającego Pogromu Luboń.
Liczymy, że w przyszłym sezonie wyko-
namy kolejny krok do przodu i  znów 
powalczymy o awans, tym razem sku-
tecznie. Dziękujemy wszystkim za wspar-
cie, zapraszamy na nasze mecze w przy-
szłym sezonie.   

Szymon Owsianny (prezes)

SPORT

Tabela B klasy

 1.  Huragan Michorzewo  24  60  87-17
 2.  NKS Niepruszewo  24  49  73-39
 3.  Las Puszczykowo  24  47  64-31
 4.  Pogrom Luboń  24  47  79- 32
 5.  Orzeł Rostarzewo  24  43  64- 55
 6.  KSG Brodnica- Manieczki  24  40  46-46
 7.  Ogrol Sielinko  24  40  66-39
 8.  Okoń Sapowice  24  32  53-60
 9.  Pieczarka Wielichowo  24  26  50- 62
 10.  Piast Jabłonna  24  23  35-88
 11.  Jastrząb Rudniki  24  17  36-82
 12.  Orły Plewiska  24  16  41- 89
 13.  Orlik Sepno  24  10  37-91

W.S.

cie, zdobywając po heroicznej walce 
2. miejsce w swojej lidze.
Po wręczeniu wszystkim zawodnikom 
pamiątkowych upominków, przyszła 
pora na zakończenie wspaniałej akcji, 
zorganizowanej przez naszych rodziców 
dla Oli Urbaniak, która w czasie trenin-
gu doznała groźnego urazu. Jesteśmy 
dumni, że stanowimy tak wspaniałą, 
sportową rodzinę i tak wielkie wsparcie, 
także to materialne, tra�ło do Olki. Oby 
szybko do nas wróciła!
Trenerzy: Leszek Balcerek i Mikołaj Kło-
dziński podziękowali sponsorom i part-
nerom, bez których Szkoła Futbolu nie 
mogłaby się tak dynamicznie rozwijać. 
Pamiątkowe upominki tra�ły na ręce 
właściciela �rmy „Plexitech”, Jacka Wa-
sieli, Huberta Perza z �rmy „Instaltech”, 
a  także właścicieli sklepu „Metka De 
Lux”, hotelu dla zwierząt „Beta”, drukar-
ni „MBS Print”, a  także innych osób, 
które na co dzień wspierają tych fanta-
stycznych młodych ludzi.
Po części oficjalnej przyszła pora na 
zabawę, a  atrakcji było co niemiara. 
Grill, a  na nim kiełbaski z  „Metki”, 
napoje, słodycze, a przede wszystkim 

wyśmienite smoothie ufundowane 
przez firmę „Body Chef ” były praw-
dziwą atrakcją. Dzieci nie pogardzały 
też popcornem i innymi przekąskami. 
Po nabraniu sił, rodzice rozegrali mecz 
piłkarski, a w tym czasie pociechy sza-
lały na dmuchanych zamkach oraz 
zagrały w booble football, który zrobił 
prawdziwą furorę.
Pojedynek trenerów z rodzicami w dmu-
chanych piłkach oglądali prawie wszyscy, 
a potem do zabawy włączyli się też po-
zostali rodzice, nie wyłączając mam, 
które popisywały się nienaganną tech-
niką… upadania!
Po trzytygodniowym urlopie, już od 
17 lipca rozpoczynamy przygotowania 
do nowego sezonu obozem w nadmor-
skim Żelistrzewie. Potem półkolonie 
i  od początku sierpnia inauguracja 
treningów.
Jaki będzie nowy sezon? Na pewno pełen 
piłkarskich emocji, rywalizacji fair play 
i uśmiechu. Chcesz się przekonać? Zapisz 
swoją pociechę do Szkoły Futbolu i dziel 
z nami radość zwycięstw, smutek pora-
żek i dumę z postępów swojego dziecka!

Leszek Balcerek

Czerwiec to zawsze czas zakończenia 
sezonu piłkarskiego, a co za tym idzie, 
moment podsumowań. Nie inaczej było 
w Szkole Futbolu Luboń, tym bardziej, 
że za nami już drugi sezon owocnej 
działalności, w  którym osiągnęliśmy 
wiele sukcesów, ale także wyciągaliśmy 
wnioski z porażek – w końcu to sport, 
a w sporcie dzieci najważniejsze są nie 
zwycięstwa, a  postępy czynione przez 
naszych podopiecznych i  radość, jaką 
z nich czerpią.
W sobotę, 24 czerwca na stadionie przy 
ul. Rzecznej spotkaliśmy  się w  gronie 
naszych zawodników, ich rodziców oraz 
grona przyjaciół i sponsorów, by podzię-
kować sobie za rok wspólnej pracy, wspa-
niałych przeżyć i sportowych emocji. Na 
początku Mikołaj Kłodziński powitał 
zebranych i w kilku słowach opisał mi-
niony sezon.
Łącznie, w rozgrywkach organizowanych 
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 
zagrały cztery drużyny Szkoły Futbolu, 
notując niezłe wyniki i, co ważniejsze, 
duży postęp w grze.

Młodziki, tj. zawodniczki i  zawodnicy 
urodzeni w roku 2005, zajęli ostatecznie 
w II lidze okręgowej 6. miejsce, pomimo 
kilku słabszych spotkań, prezentowali 
równą i  wysoka formę. Trener, Leszek 
Balcerek, jest przekonany, że w zespole 
tym drzemią wielkie możliwości.
Orliki Starsze, czyli chłopcy urodzeni 
w roku 2006, rywalizowali w I lidze okrę-
gowej. Zmagania na najwyższym pozio-
mie rozgrywkowym w swojej kategorii 
wiekowej zakończyli ostatecznie na 
9. miejscu, pokonując w trakcie sezonu 
dwukrotnie Lecha Poznań.
Orliki młodsze, pomimo że w  zespole 
występuje niemal połowa zawodników 
z rocznika 2008, zdobyły w II lidze okrę-
gowej 5. miejsce, będące zasłużoną na-
grodą za postęp w grze, jaki zespół rocz-
ników 2007-2008 uczynił w minionym 
sezonie.
Od rundy wiosennej barwy Szkoły Fut-
bolu i  miasta Luboń w  strukturach 
WZPN reprezentowały także żaki, czyli 
chłopcy z rocznika 2009. Zaprezentowa-
li się w debiutanckim sezonie znakomi-

Szkoła Futbolu
Niestandardowe podsumowanie sezonu

Q
Zawodnicy Szkoły Futbolu Luboń na stadionie przy ul. Rzecznej zakończyli sezon   
fot. Władysław Szczepaniak

Q
Oryginalna zabawa w booble football, z której chętnie korzystali i młodzież, i rodzi-
ce   fot. Władysław Szczepaniak

Lubońscy gołębiarze, czyli hodowcy 
gołębi pocztowych, kontynuują sezon 
konkursowy. Od ostatniego numeru 
„Wieści Lubońskich” odbyło się 5 lo-
tów. Z  Verden  II (długość około 
530 km) najszybciej wśród lubońskich 
gołębi powróciły dwa pierwsze Jana 
Arteniuka i  trzeci Krystiana Pacior-
kowskiego; z Verden III – ptaki Tade-
usza Nowaka, Henryka Gryczy i Kry-
stiana Paciorkowskiego. Ze Stendal IV 
(około 360 km), najprędzej przylecia-
ły gołębie Henryka Gryczy, Tadeusza 
Nowaka i trzeci także Henryka Gryczy. 
Odległość ok. 730 km z Holten I naj-
szybciej pokonał gołąb Henryka Gry-
czy, potem Jana Arteniuka i  Józefa 
Łukasika, a ze Stendal V – Piaseckiego-

-Piechockiego, Zbigniewa Matelskiego 
i  kolejny gołąb Piaseckiego-Piechoc-
kiego. Po 12. lotach pierwsze trzy miej-
sca spośród lubońskich hodowców 
zajmują Zbigniew Matelski, Henryka 
Grycza i Tadeusz Nowak.
Loty odbywają się co sobotę. W piątek 
na dworcu w Luboniu, gdzie mieści się 
siedziba Sekcji 3. Luboń PZHGP, odby-
wa się „koszowanie”. Potem gołębie wy-
ruszają specjalnymi samochodami na 
miejsce startu. W tym miesiącu musiały 
przelecieć każdorazowo od ponad 300 
do ponad 700 km. Podziwu godne są też 
czasy przelotów. To kilka godzin, z pręd-
kością nawet ponad 100 km na godzinę. 
Czekamy na następne loty.

JN

Dobry lot

Przygotowania seniorów Lubońskiego Klubu Sportowego do nowego sezonu 
rozpoczęły się 17 lipca pod wodzą trenera Marka Wilczyńskiego. Ten zasłużony 
luboński klub zaprasza wszystkich, którzy chcą dołączyć do zespołu. Robi to 
wspólnie z Krzysztofem Piskułą i Markiem Wiórkiem, którzy od nowego sezo-
nu dołączą do sztabu trenerskiego.

W.S.

LKS ogłasza nabór



7/2017

52

SPORT

Memoriał Ksawerego
W sobotę, 24 czerwca, Uczniowski Klub 
Sportowy „Jedynka” zorganizował turniej 
piłki nożnej dla orlików, rocznik 2007-
2008 o puchar Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 1 oraz dla młodzików, rocznik 
2005-2006 o  puchar Prezesa UKS „Je-
dynka”. Był to III  Memoriał Pamięci 
Ksawerego, który tragicznie zmarł pod-
czas treningu w 2014 r. W turnieju za-
grały zespoły zaproszone przez Jedynkę. 
W każdej kategorii wiekowej wystąpiło po 
6 zespołów systemem każdy z  każdym. 
Kategorie orlików repre-
zentowały drużyny UKS 
„Dwójka” Luboń, TMS 
Stella Luboń, Szkółka „Ka-
det”, KS „Koziołek” Poznań, 
„Redbox” Poznań oraz 
UKS „Jedynka” Luboń. 
W młodzikach grały dwa 
zespoły UKS „Jedynka” 
Luboń rocznik 2005 i 2006, 
TMS Stella Luboń, UKS 
„Dwójka” Luboń, KS „Ko-
ziołek” Poznań oraz Szkół-
ka „Kadet”. Młodzicy grali 
na połowie dużego boiska 
z bramkami o wymiarach 
5 x 2 m. W każdym meczu 
ze zmianami hokejowymi 
grało 7 zawodników oraz 
bramkarz. Orliki miały roz-
grywki na boisku mniej-
szym z  bramkami o  wy-
miarach 5 x 2 m. W każdej 
drużynie było 6 zawodników oraz bram-
karz. Wszystkie mecze trwały po 14 
minut. Spotkania młodzików sędziował 
arbiter Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, a orlików Tomasz Bajer, ojciec 
piłkarza Jedynki i  były sędzia WZPN. 
W turnieju orlików najlepszym zespołem 
okazała  się drużyna Koziołka Poznań, 
która wygrała wszystkie mecze, nie tra-
cąc bramki. Drugie miejsce zajął zespół 
Kadeta, który przegrał z  Koziołkiem 
i  zremisował z  Dwójką i  Redboxem. 
Kolejne miejsca zajęły zespoły UKS 
Dwójka Luboń, TMS Stella, Redbox 

i  UKS Jedynka. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju w tej kategorii wiekowej 
został M. Bartczak z UKS Dwójka, strzel-
cem J. Konieczny z Koziołka, bramka-
rzem K. Marcinkowski ze Stelli. W ka-
tegorii młodzików najlepszymi zespoła-
mi były UKS Jedynka, rocznik 2005 oraz 
UKS Jedynka, rocznik 2006. W bezpo-
średnim meczu wygrał zespół starszy 
2:1, który został zwycięzcą turnieju. 
Młodsza drużyna wygrała pozostałe 
mecze, nie tracąc bramki. 3.  miejsce 
wywalczyła drużyna Dwójki, która po-

konała Koziołka 1:0. Piąte miejsce przy-
padło Kadetowi, a szóste Stelli, która nie 
zdobyła żadnego punktu w turnieju. Naj-
lepszym zawodnikiem został Jeremi Osuch 
z Jedynki, strzelcem Igor Skrobała (8 bra-
mek) także z Jedynki, bramkarzem Michał 
Szłapka z Koziołka. Trzeba podkreślić, że 
7 goli zdobyła zawodniczka z Jedynki 2005 
– Amelia Przybysz. Najmłodszym uczest-
nikiem turnieju był urodzony w 2009 r. 
Michał Sikorski z Kadeta. Przed rozpoczę-
ciem i w trakcie turnieju wystąpił zespół 
taneczny dziewczynek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Luboniu pod opieką tańczą-
cej Anny Klimaszewskiej. Wszystkim 
uczestnikom organizator zapewnił napoje, 
a  na zakończenie rozgrywek kiełbaski 
z  grilla. Dla opiekunów i  rodziców był 
słodki poczęstunek. Podczas zakończenia 
zawodów wręczono puchary, statuetki, 
nagrody, upominki dla trenerów oraz 
pamiątkowe medale wszystkim zawod-
nikom. W kategorii młodzików puchar 
za 1. miejsce dla UKS Jedynka (rocznik 
2005) wręczył prezes tego klubu – Zbi-
gniew Jankowski. Za drugą lokatę UKS 
Jedynka (rocznik 2006) otrzymała pu-
char od trenera Lech Bartkowiak. Statu-
etki i  nagrody wręczali organizatorzy. 
zawodnicy otrzymali medale z  rąk za-
stępcy Burmistrza Miasta – Mateusza 
Mikołajczaka. W kategorii orlików pu-
char Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
w Luboniu wręczyła zespołowi KS „Ko-
ziołek” Poznań wicedyrektor Joanna 
Pajkert. Puchar za 2.  miejsce wręczył 
zespołowi Kadeta fundator Piotr Wil-
czyński. Statuetki i  piłki przekazywali 
organizatorzy, a medale burmistrz Ma-
teusz Mikołajczak. Najmłodszemu za-

Z UKS Jedynka wodnikowi puchar wręczył ojciec Ksa-
werego – Maciej Jankowski. Organiza-
torzy przygotowali upominki dla trene-
rów oraz dla pierwszych trzech zespołów 
w turnieju. Koszt organizacji zawodów 
ponieśli uczestnicy (wpisowe za udział 
w turnieju), Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” oraz Starostwo Powiatowe 
w  Poznaniu. Nad organizacją turnieju 
czuwali wolontariusze Jedynki. Nagło-
śnienie obsługiwali byli zawodnicy Je-
dynki. Po turnieju został rozegrany mecz 
rodziców z zawodnikami Jedynki. Poje-
dynek trwał 2 x 20 minut i zakończył się 
wynikiem 6:6. W rzutach karnych lepsi 
byli chłopcy z Jedynki. Mecz sędziował 
opiekun Jedynki – Lech Bartkowiak. Po 
spotkaniu odbyło  się podsumowanie 

rozgrywek sezonu 2016-2017. UKS Je-
dynka w I lidze WZPN, rocznik 2005-
2006 zajęła 3. miejsce za zespołami SP 13 
Poznań i Lechem Poznań. Imienne sta-
tuetki, które ufundowali rodzice w po-
dziękowaniu za wzorowe reprezentowa-
nie UKS Jedynka, otrzymali bramkarze: 
Szymon Deska i Krystian Przepióra oraz 
zawodnicy: Jeremi Osuch, Olek Zajder, 
Kamil Wroński, Bartek Biernacki, Alek 
Kupiecki, Amelia Przybysz, Maciej Ma-
zurkiewicz, Michał Sidor, Kacper Bajer, 
Tomek Jeziorny, Karol Wieland, Igor 
Skrobała, Konrad Twardosz, Remigiusz 
Witt i Mateusz Wojdanowicz. Rodzice 
przygotowali także dyplomy i upominki 
dla trenerów, kierownika drużyny oraz 
sponsora. Upominek od trenera otrzymał 
Norbert Deska za przygotowywanie 
bramkarzy na treningach i rozgrzewkach 
przed meczami. Zarząd UKS Jedynka 
składa podziękowanie za sympatyczny 
gest rodziców oraz pomoc w transporcie 
na mecze i  doping dla chłopców na 
wszystkich meczach. W nowym sezonie 
młodym piłkarzom życzymy podobnych 
sukcesów jak w sezonie 2016-2017.   Za-
rząd UKS Jedynka 

Piłkarska wiosna
QQ Runda rewanżowa I ligi okręgowej mło-

dzików rocznika 2005-2006 rozpoczęła się 
4 kwietnia od meczu Jedynki z Mieszkiem 
Gniezno, który zakończył się remisem 2:2. 
Następne spotkanie Jedynka rozegrała 
w Objezierzu, wygrywając 4:1, a potem 
w Luboniu pokonała zespół Błękitnych 
Owińska 4:0. Mecz z Lechem Poznań zo-
stał przełożony i rozegrany w tygodniu 
po majowym weekendzie na boisku ze 

sztuczną nawierzchnią przy ul. Bułgar-
skiej przy padającym deszczu. Jedynka 
przegrała to spotkanie 0:5 (w 2. połowie, 
przy stanie 2:0, sędzia nie uznał bram-
ki Jedynki z rzutu wolnego, a 2 ostatnie 
bramki straciliśmy w ostatnich minutach). 
Kolejny mecz, w  Luboniu, z  zespołem 
Skórzewa wygraliśmy 9:0. Kolejnym prze-
ciwnikiem Jedynki był lider tabeli – Po-
znańska 13. Mecz zakończył się remisem 
1:1, bramkę straciliśmy w ostatniej minucie 
spotkania. Dwa następne mecze Jedynka 
rozegrała na wyjeździe, z zespołem AP 
Reiss w Baranowie, a w Śremie wygrała 
2:1 z tamtejszym UKS-em. W ostatnim 
spotkaniu – 10 czerwca w Luboniu z Sa-
losem Poznań – Jedynka wygrała 4:0.
W rundzie wiosennej UKS z Żabikowa 

przegrał 1 mecz, zre-
misował 2, a wygrał 7 
pojedynków. W koń-
cowej tabeli Jedynka 
zajęła 3.  Miejsce, za 
13  Poznań oraz Le-
chem Poznań, a przed 
Mieszkiem Gniezno, 
AP Reiss i  UKS-em 
Śrem. Opiekun dzię-
kuje rodzicom za po-
moc przy organizacji 
t re n i ngów  or a z 
w transporcie na me-
cze wyjazdowe.
QQChłopcy, którzy nie 

grali w lidze, uczestni-
czyli w turnieju Mara-
thon Cup 2017 orga-
nizowanym przez KS 
Koziołek Poznań w so-
boty od kwietnia do 10 
czerwca w godzinach 

rannych, rozgrywając po 3 mecze. Zespół 
Jedynki w gronie 8 zespołów zajął 5. miej-
sce. Na zakończenie uczestnicy turnieju 
otrzymali przygotowane przez organizatora 
i sponsora pamiątkowe medale, puchary 
oraz koszulki z logo sponsora i KS Ko-
ziołka. Transport na turniej zapewniali 
opiekun oraz pp. Śróda i Drażdżyńska.
QQ 17 czerwca na boisku przy Cytadeli 

KS Przemysław Poznań organizował tur-
niej orlików, z którego wpisowe za udział 
w kwocie 300 zł oraz przygotowane ce-
giełki w wysokości 10 zł zostały przezna-
czone na leczenie chorego juniora klubu 
– Michała. Turniej toczył się pod hasłem 
„Walczymy i wygrywamy dla Michała”. 
Wzięło w nim udział 6 zespołów: Warta 
Poznań I i II, Avia Kamionki, KS Koziołek, 
Przemysław Poznań, oraz Jedynka Luboń. 
Nasza drużyna wygrała z Kamionkami 
1:0, z Koziołkiem 4:1, Przemysławem 2:1, 
zremisowała z Wartą II 1:1 oraz przegrała 
0:1 z I zespołem Warty. Wyniki te dały 
Jedynce 2. miejsce w turnieju, za War-
tą I. Zawody rozgrywano przy padają-
cym przez cały czas deszczu. Organizator 
zapewnił kiełbaski z  grilla oraz słodki 
poczęstunek dla uczestników i opieku-
nów. Na zakończenie puchary, statuetki, 
medale i dyplomy wraz z organizatorem 
wręczał Michał.
QQ W ostatnim tygodniu czerwca chłopcy 

Jedynki, którzy nie wyjechali na wakacje, 
brali udział w zajęciach treningowych oraz 
wyjechali na basen „Oaza” w Kórniku.
- Pierwsze zajęcia po wakacjach odbę-
dą  się 14 sierpnia (poniedziałek) 
o godz. 17.

Lech Bartkowiak
opiekun Jedynki   

Q
Drużyna UKS Jedynka rocznik 2005 – zwycięzca memoriału otrzymała medale od zastępcy burmistrza, Mateusza 
Mikołajczaka   fot. Michał Osuch

Q
Michał Sikorski – najmłodszy zawodnik 
III Memoriału Ksawerego – otrzymuje 
puchar od ojca Ksawerego – Macieja 
Jankowskiego   fot. Michał Osuch
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POLICJA-STRAŻ

W czerwcu Ochotnicza Straż Pożarna 
odnotowała 55 interwencji w  przy-
padkach 7 pożarów, 44 miejscowych 
zagrożeń oraz 4 fałszywych alarmów. 
Interwencje miały miejsca w Luboniu, 
Poznaniu, Puszczykowie na autostradzie 
A2 oraz na terenach gmin Komorniki 
i Stęszew.
QQ 01.06 – Luboń, ul. Kozińskiego – 

rozpoznanie plamy ropopochodnej na 
Strumieniu Junikowskim,
QQ 01.06 – autostrada A2 – wypadek sa-

mochodowy,
QQ 02.06 – Luboń, ul. Kozińskiego – po-

żar słomy,
QQ 03.06 – Luboń, ul. Piotra Skargi – rozpo-

znanie zagrożenia związanego z owadami 
błonkoskrzydłymi,
QQ 03.06 – Witobel, ul. Łódzka – pożar 

stolarni,
QQ 04.06 – Luboń, ul. Powstańców Wielko-

polskich – rozpoznanie zagrożenia związa-
nego z owadami błonkoskrzydłymi,
QQ 04.06 – Luboń, ul. Malinowa – pomoc 

zespołowi pogotowia ratunkowego w znie-
sieniu osoby chorej z domu do karetki,
QQ 04.06 – Poznań, ul. Opłotki – wypadek 

samochodowy,
QQ 04.06 – Hotel „Grand Royal”, Poznań, 

ul. Głogowska – sprawdzenie przyczyny 
włączenia się systemu monitoringu prze-
ciwpożarowego (alarm fałszywy),

QQ 05.06 – Luboń, ul. Pułaskiego – uszko-
dzona rura gazowa (czytaj „WL” 06-2017, 
str. 23),
QQ 06.06 – Luboń – zalana ulica1 Maja,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Piaskowa – zalana 

piwnica,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Sobieskiego – zerwa-

na linia energetyczna,
QQ 06.06 – Poznań, ul. Prądzyńskiego – 

zalana piwnica,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Cieszkowskiego – 

zalana piwnica,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Piotra Skargi – za-

lana piwnica,
QQ 06.06 – Luboń, skrzyżowanie ulic Ko-

ścielnej i Streicha – usunięcie plamy oleju 
z powierzchni jezdni,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Kościuszki – zalana 

piekarnia,
QQ 06.06 – Luboń, ul. 11 Listopada – za-

lana piwnica,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Powstańców Wiel-

kopolskich – zalana ulica pod wiaduktem,
QQ 06.06 – Poznań, ul. Świerkowa – usunię-

cie powalonej gałęzi z samochodu,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Wschodnia – zala-

ne garaże,
QQ 06.06 – Luboń, ul. Lemańskiego – za-

lana ulica (alarm fałszywy),
QQ 06.06 – Luboń, ul. 3 Maja – zalana posesja,
QQ 06.06 – Wiry, ul. Komornicka – udroż-

nienie studzienek burzowych,

Kronika strażacka QQ 06.06 – Komorniki, ul. Fabianowska – 
zalana ulica (alarm fałszywy),
QQ 06.06 – Poznań, ul. Dolna Wilda – za-

lana piwnica,
QQ 07.06 – Luboń, ul. Krańcowa – zalany 

budynek gospodarczy,
QQ 07.06 – Luboń, ul. Niezłomnych – usu-

nięcie zwisającego konaru znad jezdni,
QQ 08.06 – Luboń, skrzyżowanie ulic Pusz-

kina i Dębieckiej – usunięcie plamy oleju 
z powierzchni jezdni,
QQ 09.06 – Luboń, skrzyżowanie ulic Cmen-

tarna i Poniatowskiego – usunięcie skutków 
kolizji samochodowej,
QQ 10.06 – autostrada A2 – pożar samochodu,
QQ 11.06 – Komorniki, ul. Poznańska – 

pożar samochodu,
QQ 15.06 – Poznań, ul. Ku Cegielni – rozpozna-

nie dziwnej substancji na powierzchni stawu,
QQ 16.06 – Poznań, ul. Kotowo – wypadek 

samochodowy,
QQ 17.06 – Luboń, ul. Dożynkowa – usu-

nięcie plamy oleju z powierzchni jezdni,
QQ 18.06 – Luboń, ul. Lipowa – rozpo-

znanie zagrożenia związanego z owadami 
błonkoskrzydłymi,
QQ 19.06 – Luboń, ul. Źródlana – pomoc 

zespołowi pogotowia ratunkowego w znie-
sieniu osoby chorej z domu do karetki,
QQ 19.06 – Luboń, ul. Poznańska – pożar 

garażu,
QQ 20.06 – Luboń, ul. Kurpińskiego – pożar 

kontenera na śmieci,
QQ 21.06 – Luboń, ul. Żabikowska – pomoc 

zespołowi pogotowia ratunkowego w znie-
sieniu osoby chorej z domu do karetki,

QQ 21.06 – Luboń, ul. Kościuszki – pomoc 
pogotowiu ratunkowemu w  transporcie 
osoby chorej z domu do karetki,
QQ 22.06 – Poznań, ul. Sycowska – wypa-

dek samochodowy,
QQ 22.06 – Luboń, ul. Kościelna – uszko-

dzona rura gazowa,
QQ 22.06 – Plewiska, ul. Letnia – uwolnienie 

nogi dziecka zakleszczonej w ramie roweru,
QQ 22.06 – Puszczykowo, ul. Żupańskiego-

(internat) – sprawdzenie przyczyny włą-
czenia się systemu monitoringu przeciw-
pożarowego (alarm fałszywy),
QQ 23.06 – autostrada A2 – wypadek sa-

mochodowy,
QQ 23.06 – Poznań, ul. Samotna – pożar 

pustostanu,
QQ 24.06 – Łęczyca, skrzyżowanie ulic Łę-

czyckiej i Poznańskiej – usunięcie plamy 
oleju z powierzchni jezdni,
QQ 24.06 – Luboń, ul. Armii Poznań – ko-

lizja drogowa,
QQ 24.06 – Poznań, ul. Nowe Kotowo – 

kolizja drogowa,
QQ 27.06 – Luboń, ul. Dworcowa – wypa-

dek samochodowy,
QQ 28.06 – Komorniki, ul. Poznańska – po-

żar w maszynie do wulkanizacji,
QQ 30.06 – Komorniki, ul. Pocztowa – 

usunięcie gałęzi pochylonej nad jezdnią,
QQ 30.06 – Luboń, ul. Powstańców Wielko-

polskich – rozpoznanie zagrożenia związa-
nego z owadami błonkoskrzydłymi.

Norbert Kaźmierczak
OSP

W odbywających się od16 do 18 czerw-
ca w Barczewie na Mazurach mistrzo-
stwach brało udział blisko 130 strażaków 
reprezentujących 31  zespołów, które 
przez dwie doby rywalizowały w 16. kon-
kurencjach (każda osobno punktowana) 
nocnych oraz dziennych. W  ogólnej 
klasy�kacji zwyciężyła, broniąc tytułu 
Mistrza Polski zdobytego przed rokiem, 
drużyna lubońskiej jednostki OSP 
w składzie: Michał Kasperczak – 27-let-
ni dowódca drużyny, absolwent Wielko-
polskiego Centrum Edukacji Medycznej 
oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 
dowódca Sekcji Ratowniczo-Gaśniczej 

OSP Luboń, pracujący jako ratownik 
medyczny w lubońskim zespole P0209; 
Piotr Łuczak – 26-letni dowódca Sekcji 
Ratowniczo-Gaśniczej OSP Luboń, pra-
cownik �rmy budowlano-remontowej, 
pasjonat sportu i ratownictwa; Mateusz 
Chmielewski – 26-letni strażak-ratownik, 
absolwent Wielkopolskiego Centrum 
Edukacji Medycznej, zatrudniony jako 
ratownik medyczny w poznańskim ze-
spole P0204 oraz w Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego, właściciel �r-
my „MxMed” oferującej Kursy Pierwszej 
Pomocy oraz Krystian Jankowiak – 
36-letni dowódca plutonu OSP Luboń, 

Obronili tytuł
Prestiżowy sukces lubońskich strażaków startujących w Ogólnopolskich 
Mistrzostwach w Ratownictwie w ramach Kwali�kowanej Pierwszej 
Pomocy (KPP)

pracuje w 31. Bazie Lotnic-
twa Taktycznego Poznań-
-Krzesiny w  Wojskowej 
Straży Pożarnej, uczeń 
Szkoły Aspirantów Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu.
Nie zmieniając składu od 
6  lat lubońska drużyna 
wspaniale promuje nasze 
miasto, osiągając kolejne 
sukcesy. Według ich relacji, 
z roku na rok poziom mi-
strzostw jest większy 
i w obliczu rosnącej kon-
kurencji coraz trudniej 
zdobywa się tytuł. Nie spo-
sób się do nich przygoto-
wać, natomiast treningiem 
jest codzienna praca stra-
żaka i  pełnione w  jej ra-
mach obowiązki. Najważ-
niejsze jest zgranie drużyny pod każ-
dym względem i wspieranie się w trud-
nych momentach, w  obliczu których 
trzeba błyskawicznie podejmować 
słuszne decyzje. Można by rzec „jeden 
za wszystkich – wszyscy za jednego”. 
W tym roku organizatorzy mistrzostw 
również bardzo wysoko zawiesili po-
przeczkę, a  tzw. scenki, podczas któ-
rych lubońscy ratownicy udzielali 
pomocy, były realistyczne do granic 
możliwości. Wachlarz konkurencji był 
szeroki: upadki z wysokości, amputacje 
urazowe, rany postrzałowe, udary, bóle 
w klatce piersiowej, ob�te krwotoki – to 
niektóre z nich. Towarzyszyły temu dzia-
łania w  zupełnej ciemności, w  wodzie 
oraz w  ciągłym stresie. Dodatkowym 
utrudnieniem było to, że liczba poszko-
dowanych i  rodzaj zgłoszenia bardzo 
rzadko zgadzały się z tym, co zastawały 
zespoły na miejscu dynamicznie zmie-

niających się konku-
rencyjnych scenek. 
Podczas zawodów 
Mistrzowie Polski 
musieli się zmierzyć 
m.in. z odebraniem 
mnogiego porodu 
podczas, którego 
pierwsze dziecko za-
raz po urodzeniu 
wymagało natych-
miastowego wspo-
magania oddechu, 
a następnie resuscy-
tacji (zespół czynno-
ści stosowanych 
u poszkodowanego, 

u  którego wystąpiło 
podejrzenie nagłego 
zatrzymania krążenia, 
czyli ustanie czynno-
ści serca z utratą świa-

domości i bezdechem). Udzielali także 
pomocy mężczyźnie, który uległ wypad-
kowi podczas prac konserwacyjnych na 
śluzie w  korycie rzeki. Jedno z  zadań 
polegało na udzieleniu pomocy poszko-
dowanym żołnierzom, którzy podczas 
patrolu najechali karetką na ładunek 
wybuchowy. Był też wypadek na placu 
zabaw, gdzie dwóch chłopców nieumyśl-
nie zdetonowało stary pocisk, w skutek 
czego doznali poważnych obrażeń twa-
rzy i rąk.
Dla profesjonalnie wyszkolonych, lu-
bońskich strażaków była to prawdziwa, 
męska przygoda zakończona kolejnym 
sukcesem, którego im gratulujemy, 
życząc jednocześnie zdobycia w przy-
szłym roku trzeciego z rzędu mistrzo-
stwa, co spowoduje, że puchar prze-
chodni pozostanie na stałe w  naszej 
remizie.

PAW

Q
Certy�kat Ogólnopolskich 
Mistrzostw Polski w Ratow-
nictwie w ramach KPP   fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
Lubońscy Mistrzowie Polski z zadowoleniem i satysfakcją prezentowali zdobyte 
trofea, od lewej: Krystian Jankowiak, Michał Kasperczak, Piotr Łuczak i Mateusz 
Chmielewski. Za zdobycie prestiżowego tytułu otrzymali puchary, medale oraz 
widoczną na zdjęciu okolicznościową rzeźbę   fot. OSP Luboń 
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We wtorek, 27  czerwca, krótko przed 
godz. 19.30, przy ul. Dworcowej doszło 
do zderzenia motocyklisty z samocho-
dem osobowym. Błyskawicznie na miej-
scu pojawiły się: Zespół Ratownictwa 
Medycznego, dwa zastępy lubońskich 

strażaków, zastęp Szkoły Aspirantów PSP 
z Poznania oraz policja. Kierowca samo-
chodu osobowego nie doznał żadnych 
obrażeń, natomiast motocyklistę po 
wstępnych oględzinach medycznych, 
w ciężkim stanie, z licznymi obrażenia-

Wypadek motocyklisty

Q
Zdawałoby się że na prostym odcinku ul. Dworcowej, na suchej jezdni i przy dobrej 
widoczności nie powinno dojść do wypadku. Stało się jednak inaczej   fot. OSP 
Luboń

Q
Widząc uszkodzenia samochodu biorącego udział w kolizji, nie trudno sobie wy-
obrazić, z jaką siłą uderzył w niego motocyklista   fot. OSP Luboń

mi i urazami, przewieziono do szpitala. 
Strażacy odłączyli zasilanie w obu po-
jazdach oraz zneutralizowali rozlane na 
jezdni płyny ropopochodne. Na miejscu 
technik policyjny zabezpieczył stosowne 

ślady, na podstawie których są badane 
przyczyny wypadku. Podczas działań ul. 
Dworcowa była nieprzejezdna w  obu 
kierunkach.

PAW

Skład
Rafał Marek – przewodniczą-
cy, Małgorzata Szajek – peł-
nomocnik Burmistrza Miasta, 
Romualda Suchowiak – se-
kretarz, członkowie: Katarzy-
na Andrzejczak, Grażyna 
Leciej, Jan Panek, Michał 
Szwacki

Kontakty
QQ Pełnomocnik Burmistrza 

– wtorki, godz. 13 – 15, piąt-
ki 13 – 15 – Urząd Miasta, 
tel. 663  504  894 lub e-mail:  
wozik@lubon.pl
QQ świetlice środowiskowe z ele-

mentami socjoterapii – SP 1, 
SP  3, SP  4 – godz. 14 – 18, 
SP 2 – godz. 14 – 17
QQ Poradnia Terapii Uzależnień 

i Współuzależnienia – ul. Ko-
ściuszki 53, tel. 61 813 09 33
QQ Grupa AA „Awanti” – ul. So-

bieskiego 97 (budynek Ośrod-
ka Kultury) – środa, godz. 18
QQ Grupa AA „Do przodu” 

– salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP pl. E. Bo-
janowskiego 6 – piątek, godz. 
18.30

LUBOŃSKIE  CENTRUM  
PROFILAKTYKI
ul. Poniatowskiego 20, 
II piętro

Bezpłatne porady prawne
QQ Łukasz Marcinkowski – po-

rady prawne w zakresie prze-

ciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy – pierwszy i ostatni 
poniedziałek miesiąca, godz. 
18 – 20; tel. 600 814 575

Luboński Telefon Zaufa-
nia
QQ przeciwdziałanie przemocy 

i pro�laktyka uzależnień – tel. 
665 520 920 w godz. 19 – 20

Dyżur psychoterapeuty
QQ Jacek Urbaniak – uzależ-

nienie od alkoholu i przeciw-
działanie przemocy – wtor-
ki 16 – 20 (kontakt przez 
pełnomocnika Burmistrza: 
663 504 894)

Punkt informacyjno-konsul-
tacyjny (narkomania, uza-
leżnienia behawioralne, 
m.in. komputer, smartfone, 
hazard)
QQ Anna Hausa-Jarmoszyń-

ska – środa 17 – 19 (kontakt 
przez pełnomocnika Burmi-
strza: 663 504 894)

Porady psychologa dzie-
ci i młodzieży
QQ Natalia Ciesielska – czwar-

tek 17 – 19 (kontakt przez 
pełnomocnika Burmistrza: 
663 504 894)

Mediacje, fachowa pomoc 
w trudnych rozmowach
QQ Paulina Kukorowska-Adam-

ska – piątek 17 – 19

Możesz sobie pomóc
GMINNA  KOMISJA  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH  (GKRPA)

W czerwcu strażnicy wykonali łącznie 824 
różnych interwencji. Samodzielnie oraz pod-
czas wspólnych patroli z  funkcjonariuszami 
Komisariatu Policji w Luboniu podjęliśmy 151 
interwencji związanych ze spożywaniem alko-
holu w miejscach publicznych. W 23 przy-
padkach na podstawie art. 43 ust. 1 „Ustawy 
o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi” nałożyliśmy mandaty 
karne. 81 razy interweniowaliśmy w wypad-
kach nieprawidłowego postoju lub zatrzy-
mania pojazdów mechanicznych. W 31 spra-
wach podstawą do naszych działań było 
nieprzestrzeganie „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Luboń”. 
Siedmiokrotnie interweniowaliśmy, gdy zanie-
czyszczona była droga publiczna lub chodnik. 
Na właścicieli psów, którzy nie zachowali 
środków ostrożności przy trzymaniu swoich 
czworonogów, nałożyliśmy dwie grzywny man-
datowe. Do Instytutu Weterynarii przy Uni-
wersytecie Przyrodniczym odwieźliśmy 3 ran-
ne ptaki. Wszystkich interwencji związanych 
ze zwierzętami w minionym miesiącu odno-
towaliśmy 31. Z  terenu miasta usunęliśmy 
kolejne dwa wraki pojazdów mechanicznych, 
a  także jedną przyczepę. Dokonaliśmy także 
zabezpieczenia miejsca uszkodzenia gazociągu 

u  zbiegu ulic Pułaskiego i  Jana Pawła  II. 
W trzech przypadkach po intensywnych opa-
dach deszczu, które miały miejsce w minionym 
miesiącu strażnicy pomagali mieszkańcom 
miasta używając motopompy do wypompo-
wania wody. Z  pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wykonaliśmy 16 
kontroli w miejscach zamieszkania osób ko-
rzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto 
na potrzeby MOPS-u dokonaliśmy 3. konwo-
jów wartości pieniężnych. Z funkcjonariusza-
mi lubońskiej policji przeprowadziliśmy 7 
wspólnych patroli. Zabezpieczaliśmy ład, po-
rządek i bezpieczeństwo podczas Dni Lubonia. 
W ramach tej imprezy w sobotę, 10 czerwca, 
zorganizowaliśmy festyn pod hasłem „Z nami 
bezpieczniej”, w niedzielę zaś „Twój czworo-
nożny przyjaciel”. 15. czerwca zabezpiecza-
liśmy procesję Bożego Ciała w  parafii pw. 
Św. Jana Bosko. Pilotowaliśmy także uczest-
ników „Marszu dla życia”, który z  placu 
Edmunda Bojanowskiego przeszedł na Wzgó-
rze Papieskie. Wystawiliśmy także poczet 
sztandarowy podczas uroczystości związa-
nych z  zamordowaniem gen. Henryka Ko-
walówki.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Kronika Straży Miejskiej

Wystarczy kilkanaście minut, aby w pozostawionym 
na słońcu pojeździe temperatura wzrosła do po-
ziomu, który może zagrażać naszemu życiu! Szcze-
gólnie małe dzieci i zwierzęta pozostawione w sa-
mochodzie mogą być narażone na przegrzanie 
organizmu, które może zakończyć  się śmiercią. 
Widząc zagrożenie, nie bądźmy obojętni i poinfor-
mujmy o wszystkim policję dzwoniąc pod numery 
alarmowe 997 lub 112. Nasza szybka reakcja i zde-

cydowane działanie może w konsekwencji uratować 
czyjeś życie. Nie doprowadzajmy do takich niebez-
piecznych sytuacji. Mandat karny w  wysokości 
500  zł to najmniejsza konsekwencja, jaka może 
spotkać osoby bez wyobraźni.

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń Komisaria-

tu Policji w Luboniu

Policja apeluje
Nigdy nie zostawiaj dziecka lub zwierzęcia w samochodzie
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QQ Z okazji zbliżającej się – 21 sierpnia – drugiej rocz-
nicy ślubu, kochanemu mężowi Mateuszowi – najser-
deczniejsze życzenia przesyła żona Kamila. Oby nasze 
dalsze wspólne lata były tak szczęśliwe, jak dotychczasowe!
QQ Państwu Aleksandrze i  Stanisławowi Malepszakom 

z okazji pięknej, 66. rocznicy ślubu – zdrowia i błogosławieństwa Bo-
żego na dalsze, wspólne lata życzy redakcja „WL” i zarząd Stowarzy-
szenia „Forum Lubońskie”.

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wybio-
rą się w tym miesiącu państwo Kamila i Mateusz. Życzymy przyjemności. 
Prosimy o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

QQ Szanowni Państwo, 12 czerwca wybraliście 
nową Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszka-
niowej „Lubonianka”, w której znalazła się też 
moja skromna osoba. Wszystkim, którzy mi 
zaufali, oddali na mnie swoje głosy, udzie-
lali cennych rad i wskazówek, bardzo, bardzo 
dziękuję. Obiecuję, że pracując przez trzy lata 
na rzecz wszystkich członków i mieszkańców 
spółdzielni, dołożę wszelkich starań, aby nie 
zawieść Waszego zaufania. Halina Gościewska
QQ Agacie Nowak – stu lat i jednego dnia dłu-

żej, z okazji urodzin życzą przyjaciele z Kow-
bojskiego Miasteczka w Luboniu.
QQ Agacie Nowak – wszystkiego najlepszego 

z okazji urodzin życzą rodzice.

QQ Z  okazji imienin, cioci Henryce Rataj-
czak życzę dużo zdrowia, szczęścia oraz bło-
gosławieństwa Bożego oraz sto lat – Maria 
N. z rodziną.
QQ Z okazji imienin – zdrowia, szczęścia, 

pomyślności w  każdej chwili, moc rado-
ści. Niech Ci pachną kwiaty, drzewa i niech 
wszystko sto lat śpiewa – Natalii Pniew-
skiej życzy przyjaciółka Maria z rodziną.
QQ Krzysztofowi Molińskiemu – przewod-

niczącemu Komisji Rewizyjnej Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie”, z  okazji imienin, sukcesów 
naukowych i pomyślności w życiu osobi-
stym życzy zarząd.
QQ Pani Lidii Kałwińskiej – dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2 – z okazji imienin ży-
czymy pomyślnego, obfitującego w zmia-

QQ 16.06 – mieszkaniec Lubonia zgłosił, 
że z jego konta bankowego w PKO przy 
ul. Osiedlowej nieznany sprawca dokonał 
nieuprawnionego przelewu w  kwocie: 
3 400 zł.
QQ 18.06 – z domu jednorodzinnego przy 

ul. Sobieskiego skradziono biżuterię, 
skarbonki z gotówką oraz cenne, unika-
towe książki. Technik kryminalistyki 
zabezpieczył stosowne ślady (straty: 
70 000 zł).
QQ 21.06 – skradziono peugeota przy ul. 

Przemysłowej (straty: 38 000 zł).
QQ 21.06 – nieznany sprawca włamał się 

do peugeota zaparkowanego przy ul. 
Kurowskiego i skradł poduszkę powietrz-
ną zamontowaną w kierownicy. Zabez-
pieczono stosowne ślady (straty: 2 000 zł).
QQ 21.06 – 35-letni lubonianin uszkodził 

samochód BMW przy ul. Sobieskiego 
(straty: 2 000 zł).
QQ 22.06 – z hali garażowej przy ul. Jach-

towej skradziono dwa rowery (straty: 
2 000 zł).

QQ 22.06 – przy ul. Świerczewskiej zatrzy-
mano dwóch poznaniaków posiadających 
narkotyki.
QQ 23/24.06 – na posesji przy ul. Poznań-

skiej włamano się do zaparkowanego tam 
auta BMW i  skradziono dwie lampy 
przednie, kierownicę, nawigację, panel 
przedni wraz z konsolą do zmiany biegów 
oraz znajdujący się w bagażniku wzmac-
niacz. Technik kryminalistyki zabezpie-
czył ślady.
QQ 26.06 – nieznany sprawca skradł atra-

pę wlotu powietrza zamontowaną w vo-
lvo zaparkowanym przy ul. Sikorskiego 
(straty: 930 zł).
QQ 27 06. – przy ul. Dworcowej doszło 

do zderzenia motocyklisty z samochodem 
osobowym (szerzej czytaj na str. 54).
QQ 28.06 – skradziono volkswagena przy 

ul. Leśmiana (straty: 54 000 zł).
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

QQ 01.06 – przy ul. Poniatowskiego nie-
znany sprawca uszkodził szybę wysta-
wową salonu fryzjersko-kosmetycznego 
„Efektownia” (straty: 2 000 zł).
QQ 02.06 – przy ul. Topolowej nieznany 

sprawca wyciął trzy pręty w ogrodzeniu, 
włamał  się do pomieszczenia magazy-
nowego hurtowni i skradł z kasy 900 zł. 
Technik kryminalistyki zabezpieczył 
stosowne ślady (suma strat: 1 200 zł).
QQ 02.06 – przy ul. Rut-

kowskiego 15-letni mło-
dzieniec uderzył pięścią 
w nos o rok młodszego 
lubonianina. Poszkodo-
wany doznał złamania 
nosa.
QQ 03.06 – z terenu po-

sesji przy ul. Pułaskiego 
skradziono rower (stra-
ty: 1 000 zł).
QQ 08.06 – nieznany 

sprawca dokonał kra-
dzieży ochronników 
przepięciowych ze skrzy-
nek elektrycznych na 
klatce schodowej bloku przy al. Jana 
Pawła II (straty:2 000 zł).
QQ 09.06 –w sklepie rowerowym przy u. 

Żabikowskiej mieszkaniec Poznania, pod 
pozorem chęci zakupu, poprosił sprze-
dawcę o  jazdę próbną na wybranym 
rowerze, po czym go skradł (straty: 2 300 zł).
QQ 10.06 – na plaży miejskiej przy ul. 

Rzecznej 24-letni lubonianin doprowa-
dził do poddania się czynności seksual-
nej o dwa lata młodszą koleżankę, miesz-
kankę Puszczykowa. W  toku przepro-

wadzonych czynności sprawcę zatrzy-
mano i  powiadomiono prokuraturę, 
która bada okoliczności zdarzenia.
QQ 11.06 – przy ul. Dąbrowskiego zatrzy-

mano sprawcę, który włamał się do for-
da, a następnie skradł z niego zimową 
kurtkę i monitor komputerowy (straty: 
320 zł). Jak się okazało zatrzymany był 
poszukiwany przez Komisariat Policji 
Poznań-Nowe Miasto i KP Komorniki 

w celu doprowadzenia 
do Aresztu Śledczego.
QQ 12.06 – nieznany 

sprawca wybił szybę 
w drzwiach wejściowych 
do sklepu „Alkohole 
Konesera” przy ul. 
Kościuszki, po czym 
szybko oddalił  się 
w nieznanym kierun-
ku (straty: 720 zł).
QQ 13.06 – skradziono 

perfumy w  sklepie 
„Rossmann” w  CH 
„Pajo” przy ul. Żabi-
kowskiej. Zabezpie-
czono zapis monito-

ringowy (straty: 555 zł).
QQ 13.06 – przy ul. Wschodniej zatrzyma-

no nietrzeźwego kierowcę (0,8 promila).
QQ 14.06 – z  terenu budowy na posesji 

przy ul. Żabikowskiej skradziono dwa 
okna (straty: 1 500 zł).
QQ 15.06 – nieznani sprawcy, wykorzy-

stując nieuwagę pracownika sklepu „Fre-
shmarket” przy ul. Sobieskiego, skradli 
alkohol i artykuły spożywcze. Zabezpie-
czono zapis monitoringowy (straty: 560 zł).

POLICJA - STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  
116 111; www.116111.pl

W czerwcu w Luboniu 
skradziono 2 samochody, 
zatrzymano dwie osoby 
posiadające narkotyki 

oraz jednego nietrzeźwe-
go kierowcę. Policja za-

trzymała na gorącym 
uczynku lub w bezpośred-
nim pościgu 6 sprawców, 

6 osób poszukiwanych 
oraz wylegitymowała 

364 osoby

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, dla mieszkańców Wielko-
polski funkcjonuje bezpłatna infolinia: 
„Policyjny telefon zaufania i 10 minut”: 
800 130 334, czynna 24h. Dyżurujący 
policjanci przyjmują sprawy dotyczące 
szczególnie: braku reakcji lub przewle-
kłego oczekiwania na policję w sprawie 
zgłoszenia przestępstwa lub wykrocze-
nia, na informacje o  ich sprawcach, 
gdy zgłaszający nie chce osobiście za-
wiadomić o przestępstwie i zachować 
anonimowość, o ukrywających się osób 
podejrzanych, a także działaniach lub 
powiązaniach przestępczych policjantów.

Z serca
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)

Oznacz swój rower
Kolejne znakowanie rowerów 26 lipca 
w godz. 10-13 i 9 sierpnia 15-18, Ko-
misariat policji przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich. Wyposażenie: jedno 
światło pozycyjne białe lub żółte, element 
odblaskowy, co najmniej jeden działa-
jący hamulec oraz dzwonek. Potrzebny 
dowód osobisty i ewentualnie dowód 
zakupu roweru. Konieczne uczestnic-
two osoby pełnoletniej w  przypadku 
znakowania rowerów dzieci.

PAW

ny roku szkolnego, satysfakcji z rozwoju 
uczniów, wdzięczności z ich strony oraz 
dobra w życiu osobistym.
QQ Dyrektor przedszkola „Słoneczny Zakątek”, 

Dorocie Monarszyńskiej, życzymy pokładów 
radości i cierpliwości, uśmiechu dzieci oraz po-
myślności w życiu prywatnym.
QQ Za Tobą kawał dobrego życia. Życzymy Ci 

błogosławieństwa Bożego na dalsze, praco-
wite i pomysłowe odkrywanie swojej drogi. 

Piotrowi Pawłowi Ruszkowskiemu, z oka-
zji pięknego jubileuszu urodzin – koledzy.
QQ Pani Halina Dengler – Kochana Ciociu, 

wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia, 
optymizmu życiowego, nieustannej miłości 
serc Twoich najbliższych oraz szacunku ze 
strony wszystkich otaczających Cię ludzi. Bądź 
z nami! Jesteś dla nas wyjątkowa, ważna i bar-
dzo potrzebna! Z całego serca życzymy: Irena 
i Janek z dziećmi oraz wnuczkami (Żagań).
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Wakacje w  pełni. Kto może wyjeżdża, 
zwiedza, odpoczywa, zawiera nowe zna-
jomości… Polska jest tak wspaniale 
położona, że nie wyjeżdżając z  kraju 
możemy się cieszyć zarówno morzem, 
jak i górami – a niewiele państw może się 
tym pochwalić. Korzystajmy więc z tego, 
szczególnie w wakacje.
Dziś przygotowałam dla Was „morską” 
krzyżówkę i  „górski” rebus. Najpierw 
jednak serdecznie gratuluję Filipowi 
Trittowi, który dostarczył do redakcji 
prawidłowe rozwiązania z poprzedniego 
numeru. Hasło krzyżówki to oczywiście 
„rok szkolny”, a rebusu: „wakacje”.

1. Chroniony kwiat, który rośnie na 
nadmorskich wydmach.
2. Nadmorska miejscowość, w  której 
znajduje się najwyższa latarnia morska 
w Polsce.
3. Łódź, która służy rybakom do połowu 
ryb to …
4. Nadmorska miejscowość, w  której 
atrakcją jest organizowany co roku w lip-
cu Europejski Festiwal Gwiazd.
5. Gdy wpłyną na nią statki, trudno już 
im z  niej spłynąć, bo mogą na niej 
utknąć.
6. Przyjemny, orzeźwia-
jący wiatr wiejący nad 
morzem to … morska.

7. Nazwa nadmorskiej miejscowości 
brzmi tak, jak dawna, staropolska nazwa 
bursztynu.
8. Nasze morze, Bałtyk, jest połączone 
Cieśninami Duńskimi z innym morzem. 
Jakim?
9. Nazwa ośrodka metropolitalnego, 
obejmującego trzy połączone miasta: 
Gdańsk, Gdynię i Sopot.
10. W  Słowińskim Parku Narodowym 
znajduje  się największy w Europie pas 
ruchomych …
11. Najdłuższe molo na polskim wybrze-
żu, które ma około pół kilometra długo-
ści, znajduje się w …

12. Atrakcja turystyczna na Helu.
13. Najbardziej wysunięta na północ 
miejscowość Polski to … Góra
14. Nad morzem, oprócz kąpieli wodnej, 
zażywamy też kąpieli ... – Pamiętajmy 
jednak wtedy o kremie z �ltrem!

Jeśli było trochę trudno, to kolej na łatwy 
rebus.
Życzę ciekawych, słonecznych wakacyj-
nych dni. Czekam na rozwiązania.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
ZAGADKI  DLA  DZIECI

Baw się z nami - VII 2017
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.
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Poziomo:
 4.  bardzo cienkie płótno
 7.  koszmar, okropność
 8.  inwalida, człowiek ułomny
 9.  utwór muzyczny na in-

strument klawiszowy
 10.  biała broń kłująca
 11.  siostra i żona Kronosa
 13.  doręczyciel korespondencji
 15.  żona Zygmunta Starego
 16.  czeska grupa rockowa w latach 90.
 17.  port nad Morzem Kaspijskim
 18.  japoński napój alkoholowy z ryżu
 20.  oberżysta
 25.  gatunek wielkich mrówek
 27.  ptak wodny
 28.  odmiana jabłoni
 29.  odmiana esperanto
 30.  werset Koranu
 31.  dłużnik wekslowy
 32.  naczynia i sztućce stołowe

Pionowo:
 1.  nie zawodowiec
 2.  grochodrzew
 3.  malowane przez dzieci
 4.  gra w karty
 5.  ma kwiaty w kształcie kielicha
 6.  kilka kolejnych kart w jed-

nym kolorze
 12.  jaźń
 13.  przezroczysta warstwa na po-

wierzchni obrazu olejnego
 14.  ciężka walcarka hutnicza
 15.  pojazd wyposażony w urzą-

dzenia barowe
 19.  nagi obraz
 21.  imitacja
 22.  kuchenne pokrycie stołu
 23.  ryba morska
 24.  starszy �isak
 25.  plakat
 26.  ogłoszenie, inserat

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca lipca, 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: „Stowarzyszenie Pozytwywny Luboń”. Nagrodę wylosował Zbigniew 
Cybulski z  ul. Sikorskiego. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w  godzinach 
dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka
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Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów itp., 
zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników o prze-
kazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

QQ czerwiec-sierpień – bezpłatne zajęcia 
ruchowe na powietrzu w ramach Luboń-
skiego Budżetu Obywatelskiego (LBO): 
środa, godz. 18 – aerobik (mata/koc we 
własnym zakresie), godz. 19 – zumba – 
park Papieski (przy placu zabaw); sobota, 
godz. 10 – joga (mata/koc we własnym 
zakresie), godz. 11 – TBC/survival – plaża 
miejska, ul. Rzeczna (więcej: klub New 
York Sport, tel. 506 102 046)
QQ do 2 września – bezpłatne, weeken-

dowe spływy kajakowe Wartą w ramach 
LBO (harmonogram i zapisy: www.losir.
eu) – start: przystań w Puszczykowie, ul. 
Niwka Stara
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 lipca, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Paweł Krzyżostaniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Tomasz Kołodziej – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska  42; Piotr Izydorski – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Magdalena Woźniak – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
QQ 18 lipca, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Ochrony Środowiska, 
temat: Opiniowanie projektów uchwał 
RML – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 20 lipca, godz. 11 – otwarte posie-

dzenie Komisji Budżetu i Finansów, te-
mat: Kontrola wydatków dla wybranej 
organizacji pozarządowej oraz projekty 
uchwał związane sesją – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 20 lipca – Kino letnie (szczegóły: www.

lubon.pl) – plaża miejska, ul. Rzeczna 
QQ 24 lipca, godz. 10 – otwarte posie-

dzenie Komisji Sfery Społecznej, temat: 
Opiniowanie projektów uchwał RML 

– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
sala sesyjna (nr 208)
QQ 24 lipca, godz.  17 – otwarte po-

siedzenie Komisji Komunalnej, temat: 
Dekomunizacja. Opiniowanie projek-
tów uchwał RM – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 25 lipca, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej, 
temat: Opiniowanie projektów uchwał 
RML – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 26 lipca, godz. 10-13 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Po-
wstańców Wlkp. 42
QQ 26 lipca, godz. 17 – otwarte posiedzenie 

Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 9 sierpnia, godz. 15-18 – znakowa-

nie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42
QQ 10 sierpnia – Kino letnie (szczegóły: 

www.lubon.pl) – plaża miejska, ul. Rzeczna
QQ 12 sierpnia – Światowy Przegląd Folk-

loru „Integracje” (patrz str. 5)
QQ 20 sierpnia, godz. 8-14 – akcja po-

boru krwi – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 
Poniatowskiego 16
QQ 23 sierpnia, godz. 10-13 – znako-

wanie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42
QQ 24 sierpnia – Kino letnie (szczegóły: 

www.lubon.pl) – plaża miejska, ul. Rzeczna
QQ 26 lipca, godz. 17 – otwarte posiedzenie 

Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
QQ 29 sierpnia, godz. 15-18 – znako-

wanie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 42
QQ 3 września – Kino Letnie (szczegóły: 

www.lubon.pl) – Wiśniowy Sad, ul. Ko-
narzewskiego, Fabryczna

oprac. HS

Zabawa polega na 
odgadywaniu cie-
kawych i charak-
terystycznych 
miejsc w Luboniu. 
Prosimy określić, 
co przedstawia 
opublikowana fo-
tografia i  gdzie 
obiekt się znajdu-
je. Odpowiedzi 
można przesyłać 
(również pocztą 
elektroniczną), 
dostarczać do re-
d a k c j i  ( u l . 
Wschodnia 23 
a  lok. 62) albo 
wrzucać do nie-
bieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” muszą być podpisane 
imieniem i nazwiskiem uczestnika kon-
kursu. Wśród tych, którzy nadeślą po-
prawne odpowiedzi, rozlosujemy upo-
minki. Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotogra�i).
Opublikowane w  ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało budynek przy 
ul. Ratajskiego 1 z 1904 r. z komplek-

su zabytkowych domów dla pracow-
ników drożdżowni Sinnera, później 
przychodnia, obecnie mieszkania 
Spółdzielni „Spójnia”. Spośród po-
prawnych odpowiedzi wylosowaliśmy 
tę, którą nadesłała Kinga Skrzątek z ul. 
Rutkowskiego. Po odbiór niespodzian-
ki zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w godzinach dy-
żurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Zabytkowy budynek przy ul. Ratajskiego 1 z 1904 r.   fot. Piotr P. Ruszkowski

W sobotę, 29 lipca, o godz. 10, na tere-
nie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
450 biegaczy weźmie udział w piątej już 
edycji biegu o nazwie: „Pogoń za Wil-
kiem”. Zawodnicy ponownie zmierzą się 
z dość wymagającą, nową, ponad 10-ki-
lometrową trasą. Oprócz medali dla 
wszystkich uczestników, organizatorzy 
przygotowali atrakcyjne puchary i  na-
grody dla najlepszych w klasy�kacji ge-
neralnej oraz w poszczególnych katego-
riach wiekowych, a  także, uwaga, 
w osobnej kategorii: „Bieg z psem” (jego 
celem jest popularyzacja wypoczynku 
i rekreacji z psem na łonie natury oraz 
wskazanie potrzeby bezpiecznej tresury).

Ponadto organizatorzy przygotowują 
nowość – „Osadę Wilka”. Będzie to osob-
no wydzielone miejsce na terenie Stacji 
Ekologicznej UAM, gdzie odbędą  się 
zajęcia z zasad bezpiecznych kontaktów 
z psami, pokaz psów pracujących w ra-
townictwie i z osobami niepełnospraw-
nymi, a  także canicross (bieg z psem), 
bikejoring (pies ciągnie kolarza górskie-
go), scootering (pies ciągnie człowieka 
na specjalnej hulajnodze).
Jak co roku, nie zabraknie również bie-
gów dla najmłodszych wilczków, które 
wystartują około południa w kilku ka-
tegoriach wiekowych. Podczas pikniku 
na świeżym powietrzu, najmłodsi będą 
mieć okazję do wzięcia udziału w zaba-

Piąta pogoń za wilkiem

wach ruchowych, a  także spróbować 
swoich sił w wieloboju na terenie Mia-
steczka Młodego Sportowca.
Ponadto, władze WPN zapraszają wszyst-
kich na bezpłatne warsztaty i pogawęd-
ki prowadzone przez pracowników Mu-
zeum Przyrodniczego w okolicach biura 
zawodów.

Po raz kolejny okolice parkingu siedziby 
Wielkopolskiego Parku Narodowego 
zamienią się w leśne, sportowe miastecz-
ko, do którego serdecznie zapraszamy! 
Impreza pod nazwą „Pogoń za Wilkiem” 
ma na celu popularyzację zdrowia i eko-
logicznego stylu życia oraz promocję 
terenów Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego, jako miejsca do czynnego wy-
poczynku i edukacji dla całej rodziny.

Start i meta biegu – zlokalizowane w po-
bliżu Stacji Ekologicznej UAM, Mosina-
-Jeziory; organizator i dyrektor – Green 
Sport Łukasz Kubiak, tel. 793 299 154; 
koordynator programu – Paulina No-
wacka, tel. 609 312 212; partnerzy: WPN, 
Gminne Ośrodki Sportu i  Rekreacji: 
w Komornikach oraz w Mosinie. Więcej 
na www.pogonzawilkiem.pl

org

Q
Zgadnij, co to za obiekt i gdzie się znajduje?   fot. Władysław 
Szczepaniak
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne

Zgony

Śluby

23.06.2017 r.
QQ Jadwiga Ławniczak ur. 1923 r.

25.06.2017 r.
QQ Krystyna Patz ur. 1930 r.

26.06.2017 r.
QQ Stanisława Rajewicz ur. 1926 r.

29.06.2017 r.
QQ Grzegorz Kita ur. 1940 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń

02.06.2017 r.
QQ Władysław Olejniczak ur. 1927 r.

14.06.2017 r.
QQ Walentyna Kujawińska ur. 1922 r.

15.06.2017 r.
QQ Barbara Różańska ur. 1935 r.

21.06.2017 r.
QQ Janina Kozłowska ur. 1945 r.

14.06.2017 r.
QQ Aleksandra Pfei�er i Ignacy Strzelecki

23.06.2017 r.
QQ Natalia Okupniak i Tomasz Sierocki
QQ Barbara Kubiak i Tomasz Nowak

24.06.2017 r.
QQ Paulina Deckert i Maciej Tomkowiak

W czerwcu zawarto 30 związków mał-
żeńskich, 23 pary nie wyraziły zgody 
na publikację danych.

03.06.2017 r.
QQ Natalia Rychlewicz i Andrzej Orwat

09.06.2017 r.
QQ Barbara Rejczak i  Mirosław Wi-

śniewski
QQ Daria Jończyk i Mateusz Blaszka

Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-078 III-VIII)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-170 VII-IX)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-170 VII-IX)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-170 VII-IX)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z dojazdem 

do ucznia; tel. 723 517 463   (h-170 VII-IX)
QQ Korepetycje z matematyki i  chemii; tel. 

509 72 89 62   (r-124 V-VIII)

Praca
QQ Stolarnia zatrudni rencistę emeryta na ½ 

etatu: tel. 502 390 846   (r-VII)
QQ Firma Atagor zatrudni pracowników �-

zycznych. Praca od zaraz. Kontakt pod nu-
merem tel. 785 820 030   (r-VII)
QQ Miła, uczciwa, dokładna, sumienna Pani 

posprząta mieszkanie, umyje okna – Luboń 
i okolice; tel. 695 746 028   (h-VII)

Usługi
QQ Karcher: tel. 664 222 905   (r-039 II-VII)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)

QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-
dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wystawiam 
faktury VAT. Tel. 600 217 065   (r-166-VII)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, ma-

larskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne – 
złota rączka – tel. 503 712 456   (h-129 VI,VII)
QQ Ślusarstwo – konstrukcje stalowe, wia-

ty, bramy, płoty, schody; tel. 691  307  513   
(r-079 IV-IX)
QQ Cyklinowanie i  lakierowanie parkietów 

(doświadczenie); tel. 61 8133 945   (b-314-VI-
-VIII)

Nieruchomości
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (r-167 VII-IX)
QQ Lokal do wynajęcia w Luboniu – 50 m2; 

tel. 608 418 515   (h-171-VII)
QQ Inne
QQ Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotów-

ka do ręki; tel. 798 827 337   (r-151 VII-IX)

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które doty-
czą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy 
magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).    (red.)

Ogłoszenie o pracę

Uwaga, dodatkowa reklama!
Strony z ogłoszeniami reklamowymi opublikowanymi w papierowej wersji „Wieści 
Lubońskich” można przeglądać także na www.wiescilubonskie.pl. To dodatkowa, 
bezpłatna reklama ogłaszających się w danym wydaniu Niezależnego Miesięczni-
ka Mieszkańców.
Należy kliknąć w AKTUALNE  OFERTY  FIRM (w bloku z prawej) i, jak w czasopi-
śmie, płynnie przeglądać strony z reklamami, wyszukując potrzebne usługi, sklepy, 
�rmy itp. Reklamy znajdujące się na stronach redakcyjnych tradycyjnego wydania 
wyświetlane są w górnym okienku po prawej. Zmieniają się automatycznie lub po 
odświeżeniu stron.   Redakcja

Panu Zygmuntowi Kozłowskiemu
składamy wyrazy serdecznego współczucia

z powodu

śmierci Żony
dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

cjalistycznymi z zakresu „Po-
bierania rozmazów cytolo-
gicznych w  skryningu raka 
szyjki macicy”, „Ordynowanie 
leków i  wypisywanie recept 
dla położnych”, kursem szcze-

pień dla położnych – HPV. Jest w trakcie 
realizacji takich kursów, jak: „Wywiad 
i  badania fizykalne” czy „Edukacja 
i wsparcie kobiety w trakcie laktacji”. Po 
zaliczeniu wszystkich egzaminów pla-
nuje zostać edukatorem seksuologii 
i  uzyskać certy�katy m.in. z: masażu 
Shantala (technika masażu niemowląt, 
poprzez którą wyraża się swoje uczucia 
względem dziecka), tapingu (metoda 
leczenia poprzez aplikację na ciele ela-
stycznego plastra), drenażu limfatycz-

nego w  ciąży i  po porodzie, masażu 
macierzyńskiego, chustowania, pracy 
z mięśniami dna miednicy, by w jeszcze 
większym stopniu służyć pomocą i radą 
swoim podopiecznym. Jest więc osobą 
stale poszerzającą swoją wiedzę i umie-
jętności, uczestniczącą w  szkoleniach, 
zjazdach i  konferencjach naukowych. 
Od dłuższego czasu prowadzi szkołę 
rodzenia, teraz funkcjonującą pod nazwą 
„Mami Raj”, a ja jako świeżo upieczona 
mama małej Julitki serdecznie zachęcam 
do odwiedzenia tego miejsca i poszerza-
nia swojej wiedzy, dziękując jednocze-
śnie Pani Halince za udzielone wsparcie 
i życząc wytrwałości oraz dalszych suk-
cesów zawodowych.

Paulina

Rodzice ją uwielbiają…

cd.  
ze str. 
58

Potrzebny na kilka miesięcy wózek 
inwalidzki, tel. 609 616 277   (r-VII)
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SPORT

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 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

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. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA 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,  
o
ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt. 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

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

(K
6

0
1

8
)

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE
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SZAFY WNÊKOWE

Luboń, ul. Długa 6 
61 8105 520, 601 719 742

www.goryniak.pl

Ekspozycja
czynna:

 pn-pt 14.30-18
 sob. po ustaleniu

telefonicznym

ZABUDOWY, GARDEROBYZABUDOWY, GARDEROBY



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
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Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981

(P
1
0
7
6
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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)

R
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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

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967 (W
6
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3
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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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Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl
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prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta

SZAFY WNĘKOWE
MEBLE NA WYMIAR: 

* KUCHENNE
* BIUROWE
* SKLEPOWE
* I INNE

TEL. 782 252 563
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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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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)

  

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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Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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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

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W6009)
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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

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P
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PRALKI

61

SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki

(P
6
1
6
4
)

Paweł Dobrowolski



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

REGENERACJA FILTRÓW DPS

62

Protetyka - bezpłatn ie  w  ramach  NFZ
Leczenie ,  Chirurgia

Protezy  z  zatrzaskami
Korony  i  mosty  porcelanowe

Naprawy  protez  na  poczekaniu
Odbudowa  na  implantach

RTG  i  RVG
62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 690 173 000
www.masterdental.pl    e-mail: masterdental@tlen.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 8-20
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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

Luboń, ul. Armii Poznań 23B
tel. 61 8131-734, 8139-333, www.beraf.poznan.pl

(P6045b)

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y6022)

785 100 335

TKĄ DO 3T
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TEL. 664 222 905
DOJAZD GRATIS

DOKŁADNIE I TANIO

CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICEREK

MEBLOWYCH,
SAMOCHODOWYCH

i SKÓRZANYCH

KARCHER
z LUBONIA



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)

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
3
0
)
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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

(K6041)

PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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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
(F
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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 
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PRZECENA ROWERÓW

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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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)

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%

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

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F6167)

64
www.wimax-meble.pl

NAPRAWA
PROTEZ

ZĘBOWYCH
(możliwe również

na poczekaniu)
.

TEL. 602 178 989
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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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40 lat doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

65

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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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
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SERWIS OKIEN
Sobecki Zbigniew, tel. 664 779 961
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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

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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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



Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989
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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

66
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
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

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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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.

Piżamy Koszule Podomki

 
pon. - pt. 10-18
sob. 10-14

Poznań, ul. Ściegiennego 47a
(przy cmentarzu górczyńskim)

tel. 61 662 03 76
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Specjalistyczny sklep z 20-letnim stażem

od XS do 7X - przystępne ceny, dobra jakość



Ocieplanie poddaszy

(Y6439)

67

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F6168)

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

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
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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
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Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej

korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

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

USŁUGI
MALARSKIE
604 345 047

     20 lat
doświadczenia

20% zniżki
z kuponem
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(Y6058)

(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
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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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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  
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UW
AGA!

Zm
iana siedziby

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



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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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 1900 zł netto 

           ZAPRASZAMY
00 00od pon. do pt. w godz.    8 -17
00 00oraz w soboty                 8 -13

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 
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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 Kałużna

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

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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